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Yazar, Kitap ve Diğer Şeyler Hakkında 

  

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) 1994’te kuruldu. 

Merkez’in temel amacı çocuk kültürüyle ilgili alanlarda 

yurt içinde ve dışında araştırma ve inceleme yapmak, 

etkinlikler düzenlemekti. Bu amaçla önce yurt dışında 

bizimkine benzer kurum ve kuruluşları araştırmaya 

giriştik. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Küçük 

Çocukların Eğitimi Ulusal Birliği’ni (NAEYC) böyle 

keşfettik. NAEYC, çocukların doğumdan sekiz yaşına 

kadar olan büyümelerini ve gelişimlerini desteklemeyi 

amaçlayan bir örgüt. NAEYC, çocuk gelişiminin bütün 

alanlarında araştırmalar, eğitim programları, toplantılar, 

yayınlar yapıyor. Bu yayınlardan bir kısmını hemen 

getirttik. Gelişim psikolojisindeki çalışmalarını zaten 

bildiğimiz David Elkind’in NAEYC’ye bir süre başkanlık 

ettiğini, daha önce bir kitabının (Elkind, 1993) NAEYC 
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tarafından yayınlandığını bu vesileyle öğrendik. Elinizdeki 

kitap o kitap. 

Daha sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

dünyaca ünlü on gelişim psikoloğunun kendi 

kalemlerinden çıkan yaşam öykülerinin bir kitapta 

toplandığı haberi geldi. Bu on kişiden birinin Türkiye’den 

olduğunu öğrenmek hem gururumuzu okşadı, hem 

merakımızı kamçıladı. O kişi Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 

idi ve Merkezimizin 1. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’ne 

bildiri vermek üzere geldiğinde yeni yayınlanmış bu kitabı 

da (Thompson ve Hogan, 1996) bize armağan etti. 

Böylece, diğerleriyle birlikte David Elkind’in 

yaşamöyküsünü de ayrıntılı olarak bu kitaptan öğrenme 

fırsatını bulduk. Aşağıda okuyacağınız bilgiler bu kitaptan 

derlendi. 

* 

David Elkind, Amerika Birleşik Devletleri’ne 

Rusya’dan göçmüş Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 

1931’de doğdu. Ailesi entellektüel bir aile olmadığı, evde 

de çok kitap bulunmadığı için, okuma delisi küçük David 

halk kütüphanesine dadanır ve ne bulursa okumaya 
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koyulur. Elkind, bir insanın yaşamını belirleyen etkenleri 

belleğe dayanarak saptamanın sakıncalı olduğunu 

söyledikten sonra, kendi yaşamını etkileyen olguları şöyle 

sıralamaktadır. Önce, radyoda her hafta izlenen bir aile 

programında, herkesi dinleyen ve sorunlarına rehberlik 

yapan Paul adında nazik, sempatik bir karakter. Elkind, 

Paul’le özdeşleştiğini, her zaman onun gibi olmaya 

çalıştığını, ilerde klinik psikolojiye yönelmesinde bu etkinin 

önemli olabileceğini söylemektedir. İkinci olarak, ilkokulda 

şiir ve öykü yazmaya başladığını, yazma eğilimini hep 

sürdürdüğünü belirtmektedir. Son olarak, Elkind babasına 

duyduğu ilgiden söz etmektedir. Elkind’in babası makine 

üreten küçük bir fabrikada makinist olarak çalışan, 

mühendislerin çizdiği çalışması olanaksız makine 

projelerini yeniden çizerek işler hale getiren bir işçidir. 

Elkind, kuramı pratiğe dönüştürme (bu arada, karmaşık 

kuramları anlaşılır bir dille aktarma) becerisini babasından 

almış olabileceğini söylemektedir. Gerçekten, David 

Elkind hem kolay izlenebilen bir yazardır, hem de kuramı 

uygulamanın içinde üreten bir bilim adamıdır. Şöyle 

demektedir: “Çocuk gelişimi öğrenimi gören öğrenciler 

için gözlem yapmanın ve çocuklarla çalışmanın, örneğin 
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fizik ya da kimya öğrencileri için bir laboratuvar deneyi 

yapmak kadar önemli olduğuna inanıyorum” (s. 80). 

İlköğrenimini Detroit’te bitiren Elkind liseye Los 

Angeles’de gider; önce sıradan bir öğrencidir, sonra açılır. 

Lise notlarının iyi olması sayesinde Kaliforniya 

Üniversitesi’ne (UCLA) başvurusu olumlu sonuçlanır. 

Hem insanlara yardım etme eğilimi, hem de üniversitenin 

birinci yılında aldığı psikolojiye giriş dersi ona psikolog 

olma kararını verdirtir. Sadece lisans derecesiyle psikoloji 

alanında iş bulamayacağını öğrenince yüksek lisansa 

başvurur. Yüksek lisansı bitirip doktoraya başladığında 

yirmi dört yaşındadır. Babası onun akademik başarılarıyla 

gurur duymakla birlikte hayatını insanlarla konuşarak 

nasıl kazanacağını anlayabilmiş değildir; çünkü babasına 

göre, eğer ellerinizle çalışmıyorsanız gerçekte 

çalışmıyorsunuz demektir. Klinik psikoloji doktorasını 

UCLA’da bitiren Elkind, doktora sonrası çalışmaları için 

1956’da Stockbridge/Massachusetts’e geçer. Orada 

David Rapaport, Erik Erikson, David Shapiro gibi ünlü 

psikologlarla birliktedir. Ama onu asıl etkileyen bilim 

adamı, Freudçu Rapaport’un önerisiyle okumaya 

başladığı Jean Piaget olur. UCLA’da deneysel 
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metodolojiyle ve niceliksel tekniklerle dolmuş bir kafaya 

İsviçreli Piaget’in farklı çalışmaları açıkça bilimdışı 

görünmüştür. Piaget’in bulgularını kendi bildiği katı 

yollarla yeniden sınar ve kuramcının haklı olduğunu görür. 

Elkind, “Piaget’i tanımak hayatımı değiştirdi” (s. 75) 

demektedir. En önemli değişiklik klinik çalışmaları artık 

çocuklarla yapmak istemesi. 1957’de bir hastanede 

çalışmak üzere Boston’a geçer; bir yandan Rhode İsland 

Eğitim Fakültesi’nde gece öğretimini yapar, bir yandan da 

Cambridge Çocuk Rehberlik Merkezi’nde yarı-zamanlı 

olarak çalışır. Bazılarını yayınladığı çocuk öyküleri de 

kaleme almaktadır; ama düşsel şeyler değil daha çok 

deneme yazarı olabileceğini de fark eder bu arada. İki yıl 

böyle çalıştıktan sonra Wheaton College’de 

(Norton/Massachusetts) öğretim üyesi olur. Fakültenin 

anaokulunda Piaget araştırmalarını sürdürür, bulgularını 

yayınlamaya başlar. 1960’da evlenir. Hem klinik 

çalışmalar yapmak hem de ailesine yakın olmak için 

yeniden UCLA’ya döner. 1962’de Denver Üniversitesi’nde 

psikoloji bölümüne bağlı olarak kurulan Çocuk 

Araştırmaları Merkezi’ne müdür olarak atanır. Burada 

ülkenin ilk çocuk klinik eğitim programlarını başlatır. 
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Yetişkin klinik eğitiminin çocuklarla ve gençlerle 

çalışmaya uygun olmadığına inanmaktadır; çünkü ona 

göre çocukla çalışmak yetişkinlerle çalışmanın minyatür 

boyutlara indirilmesi değildir, niteliksel olarak farklıdır ve 

farklı bir eğitimi gerektirir. Denver’de de Piaget 

araştırmalarını sürdürür, yasayla başı derde giren gençler 

için mahkemede danışmanlık yapar. 1963’de Cenevre 

Üniversitesi’nden bir mektup alır, Piaget onu bir yıllığına 

Genetik Epistemoloji Araştırma Merkezi’ne davet 

etmektedir. 1964’te karısı ve oğluyla birlikte Cenevre’ye 

gider. Cenevre’de Fransızcayı çabucak öğrenir, Piaget’in 

derslerini izler, Merkez’in haftalık seminerlerine katılır, 

ergen tartışma gruplarını yönetir. Elkind şöyle sürdürüyor: 

“Ancak, Cenevre’ye gelmekteki temel amacım Piaget ile 

birlikle araştırma yapmaktı. Piaget çok iyi bir araştırma 

organizasyonu kurmuştu. Her yıl, Piaget, öğrencileri ve 

Merkez’in üyeleri o yıl için bir konu saptıyor ve herkes bu 

konuyla ilgili problemleri projeleştiriyordu. Benim olduğum 

yılın konusu nedensellik idi” (s. 78). Elkind de konuyu 

araştırır, ama Piaget onun yaklaşımını kendininkine uygun 

görmez ve bulgularını kitabına almaz (gene de Elkind 

Piaget’i takdir etmeyi ve yolunda yürümeyi sürdürecektir). 
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1965’te Denver’e dönen Elkind klinik eğitim programını 

bütünleyen bir çocuk gelişimi programı başlatmak ister, 

ama kendi deyişiyle “yumuşak gelişimci”lere böyle bir 

çalışmada yer yoktur. 1966’da Rochester Üniversitesi’ne 

geçer ve gelişimci eğitimi programını orada başlatır. Klinik 

çalışmayı da bırakmaz, Rochester Çocuk Rehberliği 

Kliniği’nde ve genç suçlular için mahkemede danışmanlık 

yapar. Rochester’de klinik değerlendirme ile Piagetci 

yaklaşımı birleştirerek ortaya attığı iki özgün kavramla 

(“düşsel seyirci” ve “kişisel efsane”) ilgili çalışmalarını 

yürütür ve büyük yankı uyandırır. Elkind yaşamının o 

yıllarını şöyle değerlendiriyor: “Rochester’de kendimi 

evimde buldum. Sadece araştırma, öğretim ve klinik 

çalışma yapmayı destekleyen bir yer değildi; aynı 

zamanda benim, eğitimdeki, psikiyatrideki ve de 

psikolojideki ilgilerime denk düşen güçlü bir 

disiplinlerarası çevre vardı” (s. 80). Elkind 1978’de 

Boston’daki Tufts Üniversitesi’ne geçer; oradaki Çocuk 

Araştırmaları Bölümü’nün, eğitim ile çocuk gelişimini 

kaynaştırabildiği için kendini çektiğini belirtmektedir. 

Üniversiteden uygulamalı çocuk psikolojisi alanında 

doktora programı açmak için izin alırlar; Massachussets 
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Eyaleti hazırladıkları öğretmenlik sertifikası programını 

kabul eder. Elkind böylece disiplinlerarası ilgilerini 

gerçekleştirebileceği bir ortamı yeniden bulmuştur. Bir 

yandan da toplumu çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda 

aydınlatmak üzere popüler dergi ve gazete makaleleri 

yazmaktadır. 1981’de yayınladığı Acele Ettirilmiş Çocuk 

ile kısa zamanda ünlenir. Bu kitapta sosyolog Erving 

Goffman’ı ve tarihçi Philippe Aries’i izleyerek tezlerini 

desteklemek üzere gündelik yaşamın malzemelerini 

(gazete ve dergi kesikleri, müzik, romanlar, filmler, 

televizyon programları, vb.) kullanmıştır. Bu yaklaşım katı 

deneysel yöntemlerden oldukça farklıdır. Bu kitabı Her 

Yerde Yetişkinler Var ve Bizim Gidebileceğimiz Bir Yer 

Yok (1984) ve Yanlış Eğitim: Risk Altındaki Okulöncesi 

Çocuklar (1987) izler. Bu iki kitabında da seyahatlarında 

ve okumalarında topladığı; okulları, klinikleri 

ziyaretlerinde, çocuk ve ergen gruplarıyla görüşmelerinde 

elde ettiği malzemeyi kullanmıştır. Elkind’e göre bu yeni, 

farklı bir araştırma türüdür. 1986’da NAEYC’ye başkan 

seçilir ve bu görevde 1988’e kadar kalır. Elkind sonraki 

beş yılda, çocuklar ve gençler üzerindeki baskılara           

-postmodern diye nitelediği- daha geniş bir toplumsal tarih 
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bakış açısından bakmaya çalıştığını belirtmektedir; bu 

çabanın ürünü daha sonra Ties That Stress: A New 

Family Imbalance (1994) adıyla yayınlanmıştır. Elkind on 

yıllık bir aradan sonra yeniden geleneksel araştırmaya 

döner. Ama aynı zamanda eğitime postmodern açıdan 

baktığı yeni bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Elkind’e 

göre, “genel olarak sosyal bilimler ve özel olarak psikoloji 

fizik bilimleriyle aynı şekilde objektif değildir ve olamaz”         

(s.82). Elkind, bu yüzden sosyal bilimleri 

terketmeyeceğimizi, ama kişisel tutumlarımızın araştırma 

bulgularımızı ve yorumlarımızı etkilediğini de bilmemiz 

gerektiğini söylemektedir. Yine Elkind’e göre, sosyal 

bilimciler bilimsel bilinç kadar ahlak sahibi de olmalı, 

araştırdıkları çocukların ve gençlerin yaşam koşulları 

hakkında kaygı da duymalıdırlar. 

 

* 

 

Bu yaşamöyküsünde bizim için pek çok ders olduğu 

kanısındayım. Bunlardan birincisi, David Elkind’in, kendi 

deyişiyle, “uygulamayı kavram yaratmak için kullanan, 
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kuramı uygulamaya dönüştüren” bir bilim adamı olması. 

Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanında bunca 

araştırma olmasına karşın, ne kavram yaratmada ne de 

pratik çözüm bulmada özgün hiçbir katkımızın olmaması 

dikkat çekicidir. Üniversitelerimizde eğitim ve çocuk 

konularında araştırma yapan bölümlerimiz, enstitülerimiz, 

merkezlerimiz var; yüzlerce tez araştırması yapılıyor, 

yapılmakta; ama bugüne kadar bir tek özgün kuram, 

bırakın kuramı, bir tek özgün kavram bile yaratabilmiş 

değiliz. Hatta bize özgü gözlemlerimiz, adlandırmalarımız 

bile yok denebilir. Bu kısırlığın temel nedeni, 

araştırmalarımızı kendi gözlem ve uygulamalarımızdan 

değil, yabancı kaynaklardaki sorunlardan hareketle 

yapmamız, kuram kurmaya ve kavram yaratmaya yönelik 

biçimde çalışmamamız olsa gerek. Araştırma konularımızı 

kendi çevremize ilişkin gözlemlerimizden almak yerine 

başka araştırmacıların incelediği sorunlar arasından 

seçiyoruz, başkalarının bulgularını yeniden sınıyoruz ve 

orada kalıyoruz; zaten bu durumda daha ötesine gitmeye 

de olanak yok. Elkind de Piaget’in kuramlarıyla ilgili pek 

çok “tekrar araştırması” (replication studies) yapmış, ama 

bu onun daha öteye gitmesine, yenilikler getirmesine 
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engel olmamış. Aradaki fark belki yaratıcılık farkı, 

güdülenme farkı, bilimsel çalışma farkı, hatta bilim 

anlayışı farkı. Bilimsel çalışma deyince, gerek Piaget’in, 

gerek Elkind’in çalışmalarındaki özellikler okurların 

dikkatini çekmiştir. Piaget çevresindeki herkesi ortak bir 

konu üzerinde yoğunlaşmaya yönlendiriyor (bizde böyle 

bir ortaklaşma pek görülmez, her birimiz başına buyruk 

olmak isteriz), Elkind değişik disiplinlerin çabalarını 

birleştirmeye çalışıyor (bizde farklı formasyondaki kişiler 

pek bir araya gelmek istemez, gelince de herkes kendi 

yaklaşımını dayatmaya kalkışır). Bilim anlayışındaki 

farklılık da çok önemli. Piaget’in “her psikoloji bir 

epistemolojiyi gerektirir” kuralını, bizim için, her 

araştırmacının felsefe bilmesi gerekir diye çevirebiliriz. 

Piaget’in arkasındaki Kant’ı bilmeden Piaget’i gereğince 

anladığımızı söyleyemeyiz. Kuramların gökten zembille 

inmediğini -hatta çoğu zaman o kuramı kuran kişiyle 

başlamadığını-, arkalarında yoğun bir birikim olduğunu 

bilmek zorundayız. Gerçekten de, araştırmacılarımızın 

belirli bir bilim felsefesinin olmayışını en önemli 

sorunumuz olarak görmek yanlış olmayacaktır. (Öyle 

görünüyor ki, üniversitelerimizde, bilim felsefesi, 
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epistemoloji, metodoloji sorunlarını tartışabilecek sosyal 

bilimcilerin, eğitim bilimcilerin sayısı, fen ve sağlık 

bilimlerindeki meslektaşlarından çok daha azdır.) Belki bu 

felsefi yoksunluk nedeniyledir ki, konulara gelişigüzel 

bakıyoruz, kurama yönelemiyoruz, kavram bile 

yaratamıyoruz. Özellikle genç araştırmacıların 

formasyonunda bilim felsefesi hiç yok, gençlerin kuramsal 

birikimleri eksik, hatta gençler emprik araştırma 

makaleleriyle yetinip kuramsal kitapları artık okumuyorlar 

bile. Buna bir de dış yayın yapma ve dışardan atıf alma 

dayatması eklenince, herkes “evrensel” bilim için çalışma 

zorunluluğunu duymaya başlıyor, yerel olan her şey          

-sorun, gereksinme, vb- güme gidiyor (yerel olmadan 

evrensel olunamayacağı gerçeğini sanat dünyamız 

çoktandır biliyor, ama bilim dünyamız henüz fark edemedi 

galiba). 

Bilimle ilgili sorunlarımız özetle böyle. Gelelim 

eğitimle ilgili sorunlarımıza. 

Elkind, her eğitim sisteminin bir eğitim felsefesi 

olması gerektiğini, bu felsefeyi kavradığımızda daha ileri 

gidebileceğimizi, eğitim sistemindeki değişimin önce 

felsefi ve kavramsal düzeyde başlaması gerektiğini 
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savunmaktadır. Elkind’e göre eğitim sistemlerinin 

dayandığı iki temel felsefe vardır ve bunlar birbiriyle taban 

tabana zıttır: Psikometrik felsefe ve gelişimsel felsefe. 

Elkind, psikometrik yaklaşımın eğitimi niceliksel bakış 

açısıyla ele aldığını, temel amacın başarı testlerinde 

yüksek puan alacak çocuklar yetiştirmek olduğunu, 

böylece bir tür “test bağımlılığı” yaratıldığını, bu sistemin 

çocukları çok fazla hızlandırdığını ve tek bir kalıba 

girmeye zorladığını söylemektedir. Gelişimsel yaklaşım 

ise her türlü eğitim uygulamasının insanın gelişimine 

uygun olması gerektiğini savunur; öğrenme yaratıcı bir 

etkinliktir, gelişimsel eğitimin amacı da yaratıcı, eleştirici 

düşünürler yaratmaktır; çocuğu öğrenmesi için acele 

ettirmek değil onun gelişim evresine ulaşmasını kollamak 

önemlidir, “daha erken daha iyidir” savı da bu nedenle 

yanlıştır. Psikometrik görüş niceliksel bilgi ve becerilerin 

kazanılmasını en üst düzeye çıkarmayı savunurken, 

gelişimsel görüş gelişen zihinsel yetenekleri harekete 

geçirmeyi ve desteklemeyi savunmaktadır. Elkind’in 

sözleriyle özetlersek, gelişimsel yaklaşım “bilmek isteyen” 

çocuklar yaratırken, psikometrik yaklaşım “bilmelerini 

istediğimiz şeyleri bilen” çocuklar yaratmaktadır. 
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Şimdi, bizim eğitim sistemimizde bu iki felsefeden 

hangisi egemen durumda dersiniz? İnsanlar ezbercilikten, 

çocukların yarış atına, test makinasına 

dönüştürüldüğünden yakınırken eleştirdikleri aslında 

psikometrik eğitim anlayışından başka nedir? Kimileri de 

sistemde reform yapacağım diye güya yeni ölçme 

teknikleri, not baremleri, sınav türleri, sınıf geçme yolları 

önerirken ya da uygulamaya koyarken yaptıkları 

psikometrik yaklaşım içinde umarsızca dönenip 

durmaktan başka bir şey midir? Elkind, çocuğu birinci 

sıraya, eğitim yöntemini ikinci sıraya koymadan hiçbir 

yenileştirme çabasının başarılı olamayacağını 

söylemektedir. Peki biz yöntemi öne alan ve çocuğu ihmal 

eden bu yanlış eğitim felsefesini nasıl edindik? Yarattığı 

dertlerden bir türlü kurtulamadığınız bu ters yaklaşım bize 

nereden bulaştı? Elkind’in, başka ülkelerin Amerika’daki 

toplumsal yeniliklerin en kötü yönlerini taklit etme 

eğiliminde oldukları saptaması bir ipucu olabilir mi? 

Gerçekten de, galiba biz belirli bir dönemden 

başlayarak, yaşam tarzımızı, düşünme ve davranma 

biçimimizi olduğu kadar, eğitim anlayışımızı ve 

uygulamalarımızı da yeni yeni tanıdığımız bir dünyanın 
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kendine özgü sistemine uydurmaya kalkıştık. Belki bunda 

kötü bir niyet yoktu; hatta eğitim anlayışımızı daha 

bilimsel kılmak gibi iyi bir niyetten bile söz edilebilir. Ama 

bugün gelinen nokta iyi şeylere ulaşmak için iyi niyetin 

yeterli olmadığını göstermektedir. Çünkü temel felsefe 

yanlış, en azından bize uygun değil. (Meslekten 

psikometristlerin de bizdeki yanlış uygulamaları 

eleştirdiklerini unutmamak gerek. Demek ki hem yanlış bir 

felsefe seçerek, hem de onu bile gereğince 

uygulamayarak çifte kusur işlemek durumundayız.) 

Aslında Elkind de psikometrik yaklaşımı tümüyle hatalı ya 

da gereksiz bulmuyor, ama tek başına olduğunda yetersiz 

ve engelleyici sayıyor. Kısacası, başkası için bile sakıncalı 

olan bir sistemin bizim için haydi haydi riskli olacağı açık. 

Her türlü eğitim etkinliği belirli bir dünya görüşüne, 

bu görüşün saptadığı önceliklere göre düzenlenir. 

Toplumda çocuğa verdiğimiz yer, temeldeki çocuk 

anlayışımız, çocuğu nasıl eğiteceğimizi de belirlemektedir. 

Yeni eğitim yöntemleri, teknikleri, yolları aramak, dışardan 

ithal etmek yerine, asıl çocuğa nasıl baktığımızı 

araştırmak, çocuğun nasıl düşündüğünü ve hissettiğini 

keşfetmek zorundayız. ÇOKAUM bu amaçla kuruldu, 
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Elkind gibi yazarları dilimize kazandırmayı da bu amaçla 

istiyoruz. Bu kitabın bu konudaki tartışmalara ışık 

tutmasını, eğitimde yeni anlayışların oluşmasına katkıda 

bulunmasını diliyoruz. 

Son olarak, bu kitabı hakkıyla çeviren Demet 

Öngen’e, dizgiyi ve sayfa düzenini başarıyla 

gerçekleştiren Hülya Elmir’e, kitabı basan Ankara 

Üniversitesi Basımevi’ne içtenlikle teşekkür ediyorum. 

 

      Bekir Onur 

      Eylül 1998 
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Bu derleme, David Elkind’in erken çocukluk 

eğitimine ve aslında Amerika’daki çocukların mutluluğuna 

yaptığı katkıların sadece en son olanıdır. 1960’lı yılların 

başından bu yana Elkind, Jean Piaget’in çalışmalarını 

yineleyip genişleterek ve Amerikan eğitimcilerinin 

dikkatine sunarak önemli bir rol oynamıştır. O, 

1970’lerden bu yana küçük çocukların eğitimini daha 

formel ve akademik hale getirme eğiliminin sesli bir 

eleştirmeni olmuştur. 

David Elkind’in en çok okunan üç kitabı -Acele 

Ettirilmiş Çocuk (1981), Her Yerde Yetişkinler Var ve 

Gidecek Hiç Bir Yer Yok (1984) ve Yanlış Eğitim: Risk 

Altındaki Okulöncesi Çocuklar (1987)- erken çocukluk 

alanının dışındaki birçok okuyucuya güçlü bir biçimde 

hissedilen şu mesajla ulaşmıştır: Çocukların çok hızlı ve 

çok erken gelişmelerini bekliyoruz ve onları gelişimsel 

evrelerine uymayacak biçimde eğitiyoruz. Elkind, bu 

mesajı 1986’dan 1988’e kadar süren NAEYC’nin 

başkanlığı süresince inandırıcı bir biçimde savunmuştur. 

Erken çocukluk alanının dışındakilerle iletişiminde son 
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derece etkili olan David Elkind, -geleneksel eğitim 

kurumlarındakiler ve medyadakiler dahil olmak üzere- 

birçok insanı çocuk, eğitim ve çağdaş toplum hakkındaki 

eski varsayımlarını gözden geçirmeleri için güdülemiştir. 

David Elkind’in çok sayıdaki yazısını bu derleme için 

denemeler seçmek amacıyla okurken, onun çocukluğun 

toplumsal bağlamı, yani çocuğu nasıl algıladığımız ve 

bunun karşılığında algılarımızın eğitim ve çocuk yetiştirme 

yaklaşımımızı nasıl biçimlendirdiği konusundaki derin 

ilgisinden etkilendik. Elkind’in çalışmasındaki bu ortak fikir 

akışı bu kitabın “Küçük Çocuk İmgeleri” olan özgün 

adında yansıtılmıştır. Bu derlemedeki her deneme, eğitim 

ve çocuk bakımı uygulamalarımızın doğrudan bizim küçük 

çocuk imgelerimizden kaynaklandığını aklımıza 

getirmektedir. Bu, erken çocukluk eğitimini gelişimsel 

olarak uygun hale getirmeye çalıştıkça önemli bir 

hatırlatıcıdır: Toplumumuzda bir bütün olarak küçük çocuk 

algılarımızda gerçek bir değişim olmadıkça çok ileri 

gidemeyiz. 

Böyle köklü bir değişimi gerçekleştirmek için 

NAEYC’nin süregiden çabalarında, David Elkind’e bu 

derlemeyi yayınlamamız için bize izin vermesi nedeniyle 
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teşekkür borçluyuz. Bu denemelerin her birinde, Elkind 

çocuğun gelişimsel imgesine ve bu imgenin bizim eğitim 

uygulamalarımızı nasıl biçimlendireceğine güçlü bir 

biçimde ışık tutmaktadır.    

        

          Carol Copple, Editör 

          Marilyn Smith, Yönetici 
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Benim erken çocukluk eğitimi konusuna girişim, 

planlı olmaktan çok bir şans eseridir. Yetişkin klinik 

psikoloğu olarak eğitildim ve Stockbridge, 

Massachusetts’te Austen Riggs Merkezi’nde ünlü bir 

Freud öğrencisi olan David Rappaport ile çalışmak için 

doktora sonrası bir burs kazandım. Bu merkeze gitmeden 

önce Rappaport’tan, Freud tarafından değil daha çok 

psikolojideki lisans ve lisansüstü çalışmalarımın hiçbirinde 

kesinlikle duymadığım bir psikolog tarafından yazılmış 

kitaplar almaya başladım. Büyük bir hayal kırıklığı ve 

isteksizlik içinde Jean Piaget’in kitaplarını okumaya 

başladım. 

Geçerli olmak için bütün kavramların işlevsel olarak 

tanımlanması gerektiği, yani nasıl ölçülecekleri 

konusunda ısrar eden mantıksal positivist bilim geleneği 

ile eğitildim. Aynı derecede önemli olan nokta, bu bilimsel 

geleneğin, tüm deneylerin sıkı bir biçimde kontrol edilmesi 

ve her değişkenin niceliğinin belirlenmesi konusundaki 

ısrarıdır. Piaget’in kitaplarını okumaya başladıkça çok 

şaşırdım, çünkü işlevsel olarak tanımlanmış kavramlar 
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(birkez, Zekanın Kökenleri’nde Piaget’in özümleme için 

verdiği farklı tanımları saymaya başladım ve bu sayı 

150’ye varınca vazgeçtim), kontroller pek yoktu ve olsa 

bile çok az nicelendirme vardı. Piaget’in çalışmasını, 

“düzgün” bir deneysel metodoloji uygulandığında 

bulgularının kanıtlanamayacağını göstermek için çok sıkı 

bir bilimsel üslupla yinelemeye karar verdim. 

Rappaport Çocukta Sayı Kavramı’nı okumamı istedi 

ve ayrıntılı olarak bu kitabı tartıştık. Bu kitap, Piaget’in 

bulgularının zayıflığını göstermek için iyi bir başlangıç 

olarak göründü. Austen Riggs’te bazı hastaların çocuk 

bakımına yardımcı olabilecekleri küçük bir anaokulu vardı. 

Bazı çocuklara test uygulamak için izin aldım ve bir kutu 

bozuk parayı ve kil toplarını yanıma alarak anaokulunu 

ziyaret ettim. Öğretmen, çocuklarla görüşmeden önce 

onlarla birkaç günü gözlem yaparak geçirmemi, böylece 

çocukların benimle daha rahat olabileceklerini önerdi. Bu, 

benim çocuk eğitimine rastlantısal başlangıcım oldu. Şans 

eseri bu anaokulunun çok iyi bir erken çocukluk programı 

vardı, böylece bu ilk deneyimim benim için daha sonra 

karşılaştığım birçok diğer sınıfla karşılaştırma yapmak için 

bir standart oluşturdu. 
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Çocuklarla görüşmeye başladığımda, Piaget’in 

belirttiği gibi yanıt verdiklerini görünce şaşırdım. Buna ek 

olarak, benim niceliksel yöntemim, Piaget’in gözlemlediği 

yaş farklılıklarının gerçekten de istatiksel olarak anlamlı 

olduğunu açıkça ortaya koydu. Bu noktada bir tür bilimsel 

dönüşüm deneyiminden geçtim. Piaget’in katı bir 

eleştirmeni olmaktan çok onun sadık bir savunucusu 

oldum. Dahası, çocuklarla çalışmaktan hoşlandığımı ve 

yetişkinlerle çalışan klinikçi olmaktan çok, çocuk 

psikoloğu olmak istediğimi anladım. Austen Riggs’teki 

görevimden sonra, Boston’da Beth İsrail Hastanesi’nde 

çocuklarla iki yıllık ek bir klinik eğitime devam ettim. 

Piaget deneylerini sürdürdüm. Burs almadığım için 

tüm görüşmeleri kendim yaptım. Bu, bundan sonraki 

yaklaşık on yılda anaokullarında ve ilkokullarda çok uzun 

zaman geçirmem anlamına geliyordu. Montessori 

okullarında, Montessori yöntemlerinin bilişsel ve algısal 

gelişimi hızlandırıp hızlandıramayacağına karar vermek 

için çalıştım. Bazı yayınlarımın sonucunda John Goodlad, 

benden ülkedeki düşük gelirli ailelerin çocuklarına hizmet 

veren anaokullarını ziyaret etmemi istedi. Konuşma ve 

duyma kliniği yöneten bir arkadaşım, Amerikan Kızılderili 
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çocuklarıyla ilgilenmemi sağladı ve Apache ve Oglala 

Sioux çocuklarının yaşadıkları yerlerde birçok çalışma 

yürüttüm. Cenevre’ye Piaget ile çalışmaya gittiğimde 

İsviçre’den, Avrupa’nın diğer ülkelerinden ve 

Ortadoğu’dan çocuklarla görüştüm. 

Bu kişisel öyküyü, sadece, erken çocukluk eğitimi 

konusundaki ilgimin çok eski olduğunu ve erken çocukluk 

mekanlarında geçirilen pekçok yıla, farklı etnik, ırksal ve 

kültürel geçmişe sahip çocuklarla ve öğretmenlerle olan 

çalışmalarıma dayandığını göstermek için anlattım. Bu 

nedenle, bu kitaptaki yazılar sadece araştırmalardan ve 

bilimsel çalışmalardan değil, küçük çocuklarla erken 

çocukluk mekanlarında yaşayarak ve çalışarak kazanılmış 

ilk elden yaşantılarımdan kaynaklanmaktadır. Erken 

çocukluk çalışmalarıma başlamam şans eseri olmasına 

ve gelişimin her aşamasındaki genç insanlarla 

çalışmaktan hoşlanmama karşın, erken çocukluğun 

benim en sevdiğim yaş dönemi olduğunu bu sayfalarda 

hissedebilirsiniz. 

Bu kitaptaki denemeler farklı zamanlarda ve farklı 

dinleyiciler için yazılmıştır. Ancak bunları gözden 

geçirirken geniş kapsamlı kavramları her zaman somut 
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örneklerle ve uygulamalar için önerilerle birleştirmeye 

çalıştığımın farkına vardım. Zaman zaman özel bir olguyu 

kapsayacak hiçbir kavram olmadığına inandığım yerde 

kendi kavramlarımı ileri sürdüm. Gerçekten de, eğer bu 

yazıların özel bir iddiası varsa, o da bir uygulamayı kuram 

yaratmak için kullanmaya çalışmanın yanısıra, kuramı 

uygulamaya dönüştürmek olduğudur.  

Bu denemeler derlemesinin, uzun yıllardır küçük 

çocuklarla ve onların öğretmenleriyle çalışırken aldığım 

büyük zevkin -ve kazanmış olduğum pek büyük saygının- 

bir kısmını ilettiğini umuyorum. 

 

David Elkind 

Kasım, 1993 
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1. Bölüm 

 

Küçük Çocuk İmgeleri  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genç bir araştırmacı olarak, birçok genç araştırmacı 

gibi sanırım bilimi idealize etmeye yeltendim. Bilimsel 

bilginin nesnel ve önyargısız olduğuna inandım. Aynı 

zamanda, bilimsel bilginin dünyayı nasıl gördüğümüzü 
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belirlediğini ve onunla etkileşim içinde olduğunu 

varsaydım. Olgunlaşmayla birlikte, bilimin her zaman ne 

nesnel ne de özel olarak yansız olduğunun, bilimsel 

bilginin tarihin toplumsal dinamikleriyle belirlendiğinin ve 

farklı alanları inceleyen araştırmacıların kişilikleriyle 

renklendiğinin gittikçe farkına varmaya başladım. 

Bu bölümdeki denemeleri ele almanın bir yolu, 

benim tarihte belirli bir zamanda ve yerde çocukları nasıl 

gördüğümüzü, yetiştirdiğimizi ve eğittiğimizi belirleyen 

birçok toplumsal-tarihsel ve kişilikle ilgili dinamiklere ilişkin 

ilerleyen incelememin bir tür yol haritası olarak 

alınmasıdır. Birinci deneme, “Dünün, Bugünün, Yarının 

Çocuğu”, yazılı tarih içerisinde çocuklara nasıl bakıldığını 

ele almaktadır. İkinci deneme, “Piaget ve Montessori 

Sınıfta”, erken çocukluk eğitiminde çok ünlü iki kişinin 

küçük çocukların gelişimine ve eğitimine nasıl 

baktıklarının farklı yönlerini incelemektedir. Üçüncü 

deneme, “İş Ender Olarak Çocuğun Oyunudur”, çocukları 

değil daha çok çocukların oyunlarını ve oyunların farklı 

araştırmacılar tarafından nasıl kavramsallaştırıldığını ele 

almaktadır. Bu bölümde son deneme olan “Erken 

Çocukluktaki Gelişim”de biraz farklı bir yol izleyip çocuğun 
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fiziksel büyümesine ve gelişimine ilişkin çağdaş bilimsel 

bilgilerimizi özetlemeye çalıştım. Bu yazının buraya 

alınması sadece diğer tartışmalara bir çeşit dayanak 

olması için değil, fakat aynı zamanda (küçük çocuğun 

gelişimine) hem kuramsal hem de pratik olarak önemli 

olduğuna inandığım farklı bir bakış açısı getirmesi 

nedeniyledir. 

Bir araştırmacı olarak olgunlaşmayla gelen diğer bir 

keşif, yanlış fikirlerin doğrulardan daha hızlı kabul edildiği 

gerçeğidir. Birçok meslektaşımın büyük bir olasılıkla karşı 

çıkmasına karşın, toplumsallaşmanın çocuğun bir diğer 

kişinin bakış açısını alma konusundaki gelişen 

yeteneğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmadığına, bunu 

gerçekleştirmenin aslında gelişimin her aşamasında zor 

olduğuna inanıyorum. Ben, daha çok çocukların öğrenme 

çerçeveleriyle (tekrarlanan toplumsal durumları yöneten 

örtük kurallar, beklentiler ve anlayışlar) 

toplumsallaştıklarına inanıyorum. “Erken Çocuklukta 

Gelişim”in sonuna doğru bu çerçevelerin kısa bir 

tartışması bulunmaktadır. 

O zaman bu bölümün ana konusunun farklılık -

küçük çocukları ve giriştikleri etkinlikleri ele alabileceğimiz 
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birçok farklı yol- olduğunu söyleyebiliriz. Farklılığın takdir 

edilmesi önemlidir; bu, bizi alçakgönüllü kılar ve kendi 

görüşümüzün tek görüş olmadığının bilincinde olmamızı 

sağlar. Diğer taraftan, eğer kişi genellemeler -sarsılmaz, 

olağanüstü gerçekler- olmadığına inanırsa bu durum 

hiçbir şeyin dayanak noktası olarak alınmadığı bir tür 

“yumuşak relativizm”e götürür. Orta bir nokta vardır ve bu 

da uzlaşmadır. Birbirine zıt kuramsal uç noktalarda 

bulunan erken çocukluk eğitimcilerinin, çocuklarla birlikte 

olduklarında benzer davrandıklarını gördüğüm zaman 

oldukça şaşırıyorum. Çocuklarla etkili ve başarılı bir 

biçimde çalışan öğretmenler ve bakıcılar ortak bir 

deneysel dayanağı paylaşıyorlar ki, bunun da, küçük 

çocukları en iyi biçimde yetiştirmek ve eğitmek için 

uzlaşmaya varmada başlangıç noktası olması gerekiyor. 

 

 

 

Dünün, Bugünün, Yarının 

Çocuğu 
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Çocuk doğanın bir armağanıdır; çocuk imgesi ise 

insanın yarattığı bir şeydir. Doğanın armağanı olmanın 

ötesinde olan çocuk imgesi, tarihin her çağında eğitim 

uygulamalarını belirlemiştir. Dahası, insanın yaratmış 

olduğu çocuk imgesi, doğru olduğu kadar hatalıdır da. 

Yanlış imgeler, doğru olanlardan daha güçlü olup daha 

kolay akılda kalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi 

günümüzde de küçük çocuk eğitimcileri olarak bizim 

görevimiz, sadece doğanın armağanına karşı dürüst 

olmak değil, fakat aynı zamanda her çağda küçük 

çocuğun sağlıklı eğitimini tehdit eden hatalı imgelerle 

savaşmaktır. 

 

Geçmişin İmgeleri 

Antik çağdaki çocuk imgesi, toplumun yasaları ve 

kültürü içinde eğitilmesi gereken küçük bir yurttaş 

imgesiydi. Babil’de kızlar ve oğlanlar altı yaşında okula 

gider ve hatta, kitapları tuğla ve yazı araçları kamış ve 

nemli kil olmasına karşın, yoksul çocuklar bile okumayı ve 

yazmayı öğrenirlerdi. Eski Roma'da kadınların erkeklerle 
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diğer antik toplumlarda olduğundan daha eşit bir konumu 

vardı; hem kızlar hem de erkekler, disiplinin katı olduğu 

ve okuma yazmayı kamış kalemle ve balmumu tabletle 

öğrendikleri okullara giderlerdi.  

Ortaçağda çocuklara daha kötü davranılırdı ve 

yaygın çocuk imgesi de mal veya kölelik ideolojisi ile 

tutarlı olan bir taşınır eşya ya da bir mülk parçası idi. 

Ortaçağ kaleleri çocuklara göre yerler değildi, rahat 

yaşamaktan çok savunma için inşa edilmişlerdi. Kölelerin 

çocukları hayvanlarla birlikte yaşar ve çalışırlardı. Disiplin 

katı, cezalar ağırdı. İngiltere’de İyi Kraliçe Bess’in 

hükümdarlığı sırasında çocuklar kısa bir süre altın çağ 

yaşadılar. Bu çağ sırasında, folklor ve edebiyatta sadık 

dadı figürü ortaya çıkmaya başlar. Onyedinci yüzyılın 

sonuna doğru, Şövalyelerle Püritanlar arasındaki 

sürtüşme birbirine benzemeyen çocuk imgelerine 

yansıtıldı. Şövalyeler, kısmen başbelası kısmen oyuncak 

olan, karışık bir çocuk imgesi kabul ettiler. Bunun tersine 

Püritanlar, çocuğu ilk günahla bozulmuş olarak 

görüyorlardı. James Janeway, “çocuğunuz hiçbir zaman 

cehenneme gitmeyecek kadar küçük değildir” diye 

yazmıştı. 



 

 

 

37

Amerika Birleşik Devletleri’nde bizim çocuk 

imgelerimiz hızla değişen toplumumuzla birlikte değişti. 

Sömürgecilik zamanlarında, çocuklar çiftlikte çalışacak 

veya küçük yaşlarda ev dışında çırak olarak çalıştırılacak 

ticari kazanç olarak görülmekteydi; kölelerin çocukları bu 

imgenin en uç örneklerini oluşturmaktaydı, ancak 

şafaktan gün batımına kadar çalıştırılanlar sadece bu 

çocuklar değildi. Endüstri devrimiyle birlikte, özellikle 

göçmenlerin ve yoksulların kız ve erkek çocukları olmak 

üzere çocuklar, çocuk emeğinin zalimliği herkes 

tarafından kabul edilene kadar, ucuz fabrika işçileri olarak 

görülmeye başlandı. Bunu izleyen sosyal reform hareketi, 

çocuk imgesini ucuz fabrika işçiliğinden, fabrika işinde 

çalışan çırak imgesine dönüştürmüştür. Çocuklar, 

fabrikaya gönderilmek yerine fabrikada çalışmak üzere 

hazırlanmaları için okula gönderildiler. Fabrika düdüğünün 

çalışma gününün başlangıcını ve bitişini belirlediği gibi, 

okul zilleri de okul gününün başlangıcını ve bitişini 

belirlemekteydi. 

Gördüğümüz gibi, toplumlar, bazıları çocukların 

sağlığına, mutluluğuna ve eğitimine daha yararlı olan 

birçok farklı çocuk imgesine sahip olmuşlardır. İnsanlar, 
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tarihte belirli herhangi bir zamanda, o anda geçerli olan 

çocuk imgesini eleştirmişlerdir. Bu eleştiri, sık sık 

anababalara ve anababalığa karşı bir saldırı halini 

almıştır;  ancak aslında bu, o sırada “kabul edilmiş” çocuk 

imgesine karşı olan bir saldırıdır. Bu geçmiş saldırıların 

gözden geçirilmesi bilgilendirici olacaktır. Bu gözden 

geçirme, tarihte herhangi bir andaki çocuk imgesine 

meydan okumadan geçilmediğini ve herhangi bir andaki 

meydan okuyucuların sık sık erken çocukluk dönemi 

eğitimcilerinden çıktığını bize göstermektedir. 

Yaygın çocuk imgelerinin eleştirilmesinin uzun bir 

tarihi vardır. Plato, ideal cumhuriyeti için çocukların 

profesyonel çocuk bakıcıları tarafından yetiştirilmesini 

istemiş ve St Augustine de şunu söylemiştir: “Bana başka 

anneler verin, ben size başka bir dünya vereyim”. 

Rousseau’nun Emile (1955) adlı eserindeki, her şeyin 

yaratıcının elinden çıktığı zaman iyi olduğunu ve insanın 

elinde bozulduğunu belirten açılış cümlesi, çocuğu 

toplumsallaştırılması gereken küçük bir vahşi olarak 

gören çocuk imgesini suçlayan bir belgedir. 

Pestalozzi ve Froebel anababaları doğrudan 

eleştirmemişlerdir; ancak onlara daha doğru bir çocuk 
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imgesinin verilmesi gerektiğine ve bunun daha sağlıklı 

çocuk yetiştirme uygulamalarına yol açacağına 

inanmışlardı. Pestalozzi ve Froebel tarafından uygulanan 

anababa eğitimi, erken çocukluk eğitiminin önemli bir 

bileşimiydi. Pestalozzi’nin “Annelerin Kendi Çocuklarını 

Eğitmeleri İçin Onlara Yardım Etme Konusunda Bir 

Deneme” alt başlığıyla yayınlanan Gertrude Çocuklarını 

Nasıl Eğitir? (1898) adlı kitabı anababaların eğitilmesinde 

bu vurguyu yansıtır. Aynı tema Froebel’de (1893) tekrar 

ele alınmıştır. 

Maria Montessori, anababaları hiçbir zaman 

eleştirmemiştir; ancak kendisinden önce gelen 

eğitimcilerle karşılaştırıldığında anababa eğitimine olan 

inancının daha az olduğu söylenebilir. Plato gibi o da 

çocukların anababalar tarafından değil profesyonellerce 

eğitilmesini istemiştir. Ona göre çocuk eğitimi, çocukların 

gittikçe gelişen zihinsel güçlerine çok az değer veren 

eğitilmemiş anababalara bırakılmayacak kadar önemli bir 

iştir. 

Geçmişte çocuk bakımını ve eğitimini belirleyen 

yaygın çocuk imgesi, doğal çocukla çok az ilişkili veya hiç 

ilişkisi olmayan sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerin 
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karmaşık bir düzeniyle belirlenmekteydi. Erken çağlardan 

bu yana da eleştirmenler yaygın çocuk kavramına karşı 

çıkmışlardır. Bu eleştirmenler, yanlış çocuk imgesini daha 

sağlıklı, mutlu ve üretici bir çocuk yaşamı sağlayacak 

daha gerçekçi bir imgeyle değiştirmek için savaşım 

vermişlerdir. 

 

20. Yüzyıl İmgeleri 

Tarihsel olarak baskın olan çocuk imgeleri, egemen 

olan siyasal, toplumsal ve dinsel karakterlerden 

türetilmekteydi. Modern imgeler hakkında göze çarpan 

nokta, onların bilimsel kökenli olduğudur veya olduğunun 

söylenmesidir. Ne yazık ki, bu imgelerin bilimsel kökeni 

onları toplumsal, siyasal veya dinsel kökleri olanlardan 

daha geçerli hale getirmemiştir. Bazı çağdaş çocuk 

imgelerinin bilimsel kökeni, onları bazı yönlerden geçmiş 

imgelerden daha da zor başaçıkılacak hale getirmiştir. 

Şimdi, eleştirmen rolü üstlenmek ve çocukları belli bir 

amaç olmaksızın risk altına atan, yanlış eğitim olarak 

adlandırdığım üç modern çocuk imgesine ilişkin yorum 

yapmak istiyorum. 
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Şehvetli çocuk 

Freud psikolojisinin ortaya çıkışı, şehvetli çocuk 

imgesine yol açmıştır. Bu görüşe göre çocuk, bir 

zamanlar yetişkinlere özgü kılınan her türlü cinsel 

dürtülere ve eğilimlere sahip olan “çok yönlü sapık“ bir 

yaratıktır (Freud, 1905). Freud’un ifadesiyle, cinsel 

içgüdüleri umutsuzca bastırılan çocukların kaderi nevrotik 

olmaktır. Bu imgenin çocuk yetiştirmeye ve eğitime ilişkin 

doğurguları dikkat çekicidir: Çocukların kendilerini ifade 

etmelerine olanak tanınmalıdır. Evde ve okulda uygun 

kendini ifade etme ile çocuklar, sağlıklı kişilikler 

geliştirecek ve zekaları kendini koruyacaktır. 

Birçok çocuk imgesinde olduğu gibi bu fikir, kısmi 

bir doğruyu içermektedir. Freud, bir miktar engellenmenin 

sağlıklı olduğunu, aslında insanlara toplumda 

yaşayabilmeleri için gerekli olduğunu ortaya koymuştur. 

Bastırma değil ama aşırı bastırma nevrozlara neden 

olmaktaydı, fakat bu sorun kendini her ne pahasına 

olursa olsun ifade edenlerde bazen kaybolmaktaydı. 

 

Esnek çocuk 
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Çağdaş düşünceye egemen olan bir başka çocuk 

imgesi de kuşaklararası çatışmalarla ilgilenen 

antropologlardan gelmektedir. Bu kategorinin önde gelen 

yazarları Kingley Davis, Ruth Benedict ve Margaret 

Mead’dir. Bu yazarlar ayrıntılarda farklılaşsalar da aynı 

noktaya işaret etmekteydiler: Çocuklar, katı ve yeni 

durumlara hemen uyum sağlayamayan yetişkinlerin 

aksine esnektirler ve uyum sağlama yeteneğine 

sahiptirler. Bu yazarlar, çocukların yetişkinlerle 

karşılaştırıldığında toplumsal değişimlere daha iyi ayak 

uydurduğunu savundular. 

Örneğin Davis (1940), yetişkinlerin çocukken 

edindikleri eğilimlere kilitlendiklerini ve bunun da 

çocukların değişen koşullarını değerlendirmelerini 

olanaksız hale getirmese bile kuşak çatışmasına yol 

açtığını savundu. Benedict (1938), yetişkinlerin bağımsız, 

çocukların bağımlı olduğunu ve yetişkinin çocuğun 

gelişen bağımsızlığıyla başaçıkma konusundaki 

yetersizliğinin kuşak çatışmasının nedeni olduğunu belirtti. 

Margaret Mead (1970), hızla değişen kültürde kökleşmiş 

düşünce alışkanlıklarından bağımsız olan çocukların, yeni 
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ve değişen teknolojiye yetişkinlerden daha iyi uyum 

sağlama yeteneğinde olduğunu ileri sürdü. 

Yetişkin katılığına zıt düşen çocuk esnekliği imgesi 

bazen yanlış yorumlanmaktadır. Antropologlar, doğrudan 

aile içindeki değişime değil toplumdaki değişime 

değinmektedirler. Aile bir yerden diğer bir yere 

taşındığında çocuklar bu değişiklikten daha fazla zarar 

görmektedir; boşanma yetişkinler için zor iken çocuklar 

için kesinlikle daha zor olmaktadır. Çocuklar aile içindeki 

değişime yetişkinlerden daha zor uyum sağlamaktadır. 

Çocuklar tutarlılık, durağanlık ve güven ararken, 

yetişkinler yeni deneyimler ve serüven peşinde koşarlar. 

Çocuklar aile içindeki değişime yetişkinlerden daha zor 

uyum sağlarlar; fakat -sosyal bilimcilerin toplumdaki 

değişime ilişkin görüşlerinin yanlış uygulamalarıyla 

beslenen- tam tersi bir imge egemen olmakta ve yanlış 

eğitime katkıda bulunmaktadır. 

Erken çocukluk eğitimine bilgisayarların girmesi ve 

programlamanın küçük çocuklara öğretilmesi, bu esnek 

çocuk imgesinin doğrudan ortaya çıkan bir sonucudur. Bu 

imge, belirli bir konuyu öğrenmenin zihinsel yetenekleri 

keskinleştirdiğini savunan “formel disiplin” kavramına 
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kadar uzanmaktadır. Küçük çocuklar dil yeteneğini 

ilerleteceği düşüncesiyle Latince ve Yunanca, akıl 

yürütme güçlerini geliştirmek için de geometri öğrendiler. 

Çocuklar, yetişkinlerden aşağı kalmamak üzere, 

programlamayı bilmeksizin bilgisayarlarla 

çalışabilmektedir. Bilgisayarın nasıl programlanacağını 

bilmek iyidir; ancak bilgisayar kullanmasını bilmek için 

ısrarlı olmak, çocukların bu teknolojiyi kullanmadaki 

ilgilerini azaltma riskine yol açar.  

Artık bilgisayarlar çevremizin bir parçasıdır ve küçük 

çocukların sınıflarında bilgisayarların bulunmasının anlamı 

vardır. Gerçek sorun, çocuklar için iyi ve gelişime uygun 

yazılımları bulmaktır. Günümüzde artık bu tür (Delta çizimi 

gibi) programlar mevcuttur. Bazı çocukların bu 

bilgisayarlara doğal bir yatkınlığı vardır ve bilgisayar 

başında çok uzun bir süre geçirebilirler. Diğerlerinin böyle 

bir eğilimi olmayabilir ve bu çocukların bilgisayar kullanma 

ya da kullanmama hakkına sahip olması gerekir. 

Sakınmamız gereken şey ise, küçük çocuklara bilgisayarı 

başarılı bir biçimde kullanabilmeden önce programlamayı 

öğretmemiz gerektiği biçimdeki yanlış yönlenmiş fikirdir. 

Bilgisayar kullanan benim gibi birçok yetişkin 
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programlama hakkında hiçbir şey bilmemektedir ve büyük 

bir olasılıkla öğrenmeyecektir de. Buradaki risk, 

çocukların bilgisayarların başka neler yapabileceğini 

görme şansına sahip olmadan heveslerini yitirmeleridir. 

Programlama üzerindeki güçlü vurgu yanlış eğitimin, 

çocukları bir amaç olmaksızın riske atmanın iyi bir 

örneğidir. 

Benzer şekilde, küçük çocukları nükleer savaşın 

tehlikeleri konusunda bilgilendirecek programlar hakkında 

sık sık fikrim sorulmaktadır. Herhalde, bu düşüncenin 

çocuklara erken yaşlarda açıklanması gerekir, böylece 

çocuklar nükleer bir felaketle karşılaşırlarsa ya da 

karşılaştıklarında bunun için daha iyi hazırlanmış 

olacaklardır. Bu sarsıcı varsayımı kabul etsek bile, 

biyolojik ölüm kavramı bile olmayan çocukların, nükleer 

savaş kavramının ve kendilerini yok edecek nükleer 

silahların gücünün tamamen yabancısı olduğunun 

farkında olmamız gerekir. Son zamanlarda ortaya atılan 

küçük çocuklara AİDS hakkında da bilgi verilmesi önerisi, 

yanlış şekilde yerleşmiş esnek çocuk imgesinden 

kaynaklanmaktadır.  
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Kesin olarak belirtilirse, çocuklar önceden varolan 

fikirlerle ve kavramlarla özürlü hale getirilmediği ölçüde 

taze öğrencilerdir; ancak bu, çocukların her şeyi ve 

herhangi bir şeyi öğrenmek için hazır olduğu anlamına 

gelmez. Çocukların öğrenmeye açıklıkları sınırlıdır ve bu 

sınırlılıkların farkında olmamız gerekir. Her şeyin yeri ve 

zamanı vardır; erken çocukluk eğitimi, çocuklara 

bilgisayar programlamanın, nükleer savaş tehdidinin veya 

AİDS’in tehlikelerinin öğretilmesinin ne yeri ne de 

zamanıdır. 

 

Yetenekli bebek 

Belki de en yaygın ve zararlı çağdaş çocuk imgesi 

1960’larda psikologların yazılarıyla özendirilmiş olanıdır. 

Birçok yazar, eğitim sisteminin yetersizliğine, insan 

hakları hareketine ve yoksulluğa karşı savaşa ilişkin 

görüşlerini dile getirirken bu hataları ortadan kaldıracak      

-bunları erken bir yaşta ortadan kaldıracak- bir çocukluk 

görüşünü dile getirdi. Bu yazarlar, çocuklara sadece 

yeterince erken ulaşılabilirsek tüm hataların 

düzeltilebileceğini belirttiler. Bunun sonucu, çocukların 

akademik becerileri öğrenmek için gerçekten sahip 
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olduklarından daha büyük kapasiteye sahip oldukları -

çocuğun geçmişi gözönüne alınmaksızın- yeni bir bebek 

ve küçük çocuk imgesiydi. Tüm küçük çocukların zihinsel 

yetenekleri olmasına ve düşünmelerinin desteklenmesi 

gerekmesine karşın, gelişimin psikolojik evresi her zaman 

gözönüne alınmalıdır. 

Jerome Bruner (1962) Eğitim Süreci adlı kitabında 

şimdi ünlenen şu hipotezini ortaya atmıştır: “Her çocuğa, 

her konuyu, her yaşta, uygun bir zihinsel yolla 

öğretebilirsiniz”. Bruner aslında eğitim programcılarına 

sesleniyordu ve büyük bir olasılıkla hipotezinin halk 

tarafından bir hipotez olarak değil bir gerçek olarak kabul 

edileceğini tam olarak değerlendirememişti. Bu hipotez 

aynı zamanda küçük bir çocuğa “her şeyi” öğretebilirsiniz 

duyurusuyla anababalara fişler pazarlayan girişimcilerin 

parolası haline de geldi. 

Ancak bu doğru mudur? Bu, eğer ya çocuğu ya da 

konuyu yeniden tanımlarsanız doğrudur. 1960’ların 

program hazırlayıcıları, İlinois Üniversitesi’ndeki Max 

Beberman veya Berkeley’deki Robert Karplus gibi 

akademisyenler konularını biliyorlar, ancak küçük 

çocukları tanımıyorlardı. Bu akademisyenlerin 
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geliştirdikleri program aslında çocukların gerçek 

yeteneklerini yeniden tanımlamıştır. Örneğin, değişken 

tabanlı aritmetiğin on tabanlı aritmetikten daha kolay 

olduğu söylendi, ancak anababaların bile değişken tabanlı 

aritmetikle ilgili sorunları oldu! Akademisyenler, aynı 

zamanda çocukların matematiği eğer bir dil gibi sunulursa 

daha iyi öğrenebileceklerini iddia ettiler. “2+2’nin toplamı 

nedir?” sorusunun yanıtlanması yerine çocuklara “Bu 

cümleyi düzeltin” diye soruldu. 

Buradaki hata, bir konunun uzmanı için basit olan 

şeyin, acemi için basit olanla karıştırılmasından 

kaynaklanmaktadır. Basitlik, bir beceriyi ya da disiplini 

öğrenmenin başlangıç noktası değil ancak sonucudur. 

Okumayı öğrendikten sonra okumak kolaydır, ama yeni 

başladığınızda bu kolay olmaktan uzaktır. Bir kere on 

tabanlı aritmetiği öğrendikten sonra çok tabanlı aritmetiği 

öğrenmek kolay olabilir, ancak on tabanlıyı öğrenmedikçe 

çok tabanlı kolay değildir. Eğer dili ve matematiği 

tamamen kavradıysanız dilin matematikle ilgisini anlamak 

kolaydır, ancak kavramadıysanız bu kolay değildir. 

Yetişkinler olarak bizim için sonuç olanın çocuklar için 
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başlangıç noktası olması gerektiğini varsayma tehlikesinin 

her zaman farkında olmamız gerekmektedir. 

Bruner’in hipotezinin diğer bir yönü, öğretilecek 

konunun yeniden tanımlanmasını gerektirmekteydi. Bir 

bebeğin kartlara tepkide bulunduğunda okuduğu veya 

matematik işlemi yaptığı söyleniyorsa, bu ders konuları 

esaslı biçimde yeniden tanımlanmış demektir. Örneğin 

100 kiloyu parmaklarımın üzerinde dengede tutacağımı 

söylesem bana inanmazdınız. 3x5 boyutlarında bir kart 

alıp üzerine 100 kilo yazdığımı farzedin. Şimdi kartı 

parmağımın üzerine koyuyorum ve işte 100 kiloyu 

parmağımın üzerinde tutuyorum. Bebeklere okuma ve 

matematik öğretmeyi iddia etmek de aynıdır; okuma ve 

matematik ile ifade edilmek istenen şeyin yeniden 

tanımlanmasıyla başarılan bir el çabukluğu hilesidir.  

İnsanlar bu hile ile kandırılmakta ve çocuklarına 

gerçekten bu konuları öğrettiklerini sanmaktadırlar; bu 

hilenin bir başka olumsuz sonucu vardır: Ders konusunu 

yeniden tanımlamak, onun anlaşılmasını daha da 

kolaylaştırır. Fişleri iki yaşında “okuyan” çocuğun 

anababası çocuğun dâhi olarak yetiştiğini sanmaktadır; 
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ama sonuçta hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Ne yazık 

ki, bir işi kolaylaştırmak çocukları daha zeki yapmaz.  

Yetenekli bebek imgesine bir başka katkı da, zeka 

bölümü (ZB) verilerinin istatistiksel özetlerine dayanarak, 

dört yaşındakilerin zihinsel yeteneklerinin yarısını 

kazandıklarını ve bu durumun küçük çocuklara formel 

eğitim uygulamamız gerektirdiğini, çünkü eğer bunu 

yapmazsak zihinsel gelişimin bu olağanüstü dönemini 

kaybedeceğimizi savunan eğitim psikoloğu Benjamin 

Bloom’dan (1964) gelmektedir. “Küçük çocukların zekaları 

çok hızlı gelişmekte olduğu için onlara öğretebileceğiniz 

kadar çok şey öğretmelisiniz” fikri çağdaş halk bilgeliğinin 

bir parçası olmuş ve çağımızın çocuk imgesine köklü bir 

biçimde yerleşmiştir. 

Ancak bu doğru mudur? Bloom, zihinsel gelişimden 

değil, test verilerinden söz etmektedir. Bebekler ve küçük 

çocuklar test çözmede iyi olmadıkları için onların zeka 

testi performansları daha sonraki test performanslarının 

iyi bir göstergesi değildir. Ancak, bir çocuk 4 yaşında 

sözel olarak kendini ifade edebilmekte, dikkatini 

yoğunlaştırmak için yeterli yeteneğe sahip olmakta ve 

çocuğun test performansı gerçek yeteneğinin daha iyi bir 
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göstergesi olmaktadır. 4 yaşındaki bir çocuğun aldığı test 

puanından 17 yaşında alacağı test puanını % 50 

kesinlikle kestirebilirsiniz ve çocuğun 4 yaşında tüm 

zihinsel yeteneklerinin % 50’sini kazandığı ile söylenmek 

istenen de budur. Yoksa bunun anlamı çocuğun 4 

yaşında ileride sahip olacağı bilgi, beceri ve değerlerin 

yarısını kazanacağı değildir. Eğer bir çocuk 4 yaşında 100 

ZB puanı alırsa 17 yaşında 200 ZB puanı alacağı 

anlamında değildir. Bir çocuğun 4 yaşındayken 17 

yaşında olacağından daha iyi bir öğrenici olacağı 

anlamında da değildir. Yaşamın ilk yıllarında zihinsel 

gelişimin hızlı olduğunu kabul etsek bile, çocukların bu 

yıllarda mutlaka, öğretmen yönelimli eğitimden yarar 

sağlayacağı sonucunu çıkarmamalıyız. Hızlı gelişim 

dönemlerinde çocuklar kendilerini zihinsel olarak 

besleyecek uyarıcıları ararlar. Çocuklara, gözlem 

yapacak, araştıracak, evirip çevirecek ve hakkında 

konuşacak, yazacak, düşünecek malzemeler açısından 

zengin bir çevre sağlayarak en iyi şekilde yardım 

edebiliriz. Büyüme mevsiminde budama yapmamalısınız. 

Çağdaş yetenekli bebek imgesine katkıda bulunan 

üçüncü bir yazar J. McV. Hunt’tur. Hunt, Zeka ve 
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Deneyim (1961) adlı kitabında bir dizi kanıtı incelemiş ve 

zekanın esnek olduğu sonucuna varmıştır; çağdaşlarının 

zekayı sabit ve değişmez olarak görme yanılgısına 

düştüklerini ileri sürmüştür. Ancak hiçbir ünlü psikolog 

zekanın sabit olduğunu iddia etmedi. Örneğin, Florence 

Goodenough (1954) çevresel etmenlerin bireyin ZB’nün 

% 20 ile % 40’ını etkilediğine ilişkin kanıtlar olduğuna 

işaret etmişti.  

Ancak, 1960’lara kadar psikologlar daha çok 

çevresel potansiyellerini en üst düzeyde kullandığı 

varsayılan orta sınıf çocuklarıyla ilgilendiler. Ne zaman ki 

dikkat optimal çevresel girdilerden daha azına sahip 

düşük geliri olan çocuklara yönelmiştir, işte o zaman 

çevresel girdinin önemi ilgi konusu olmuştur. Şu 

benzetmeyi ele alalım: Az beslenmiş bir grup çocuğa tam 

kalorili, iyi dengelenmiş bir diyet uyguladığınızı düşünün. 

Bu tür çocukların hem boy hem de kilo olarak gelişeceği 

kesindir; ama, zaten tam kalorili, iyi dengelenmiş bir 

diyetle beslenen çocuklar benzer gelişmeyi 

göstermeyecektir. Geliştirilmiş programların potansiyel 

yararları önceki çevrenin niteliğine bağlıdır.   
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Zekanın esnekliği fikri, uygun uyarıcı programlarla 

“daha parlak” bir çocuğa sahip olabilecekleri veya 

çocuklarının ZB’nü yükseltebilecekleri söylenen 

anababalar arasında ortak bir geçerlik kazanmıştır. 

Kendileriyle konuşulan, oyun oynanan, kendilerine kitap 

okunan, yani bakılacak, dinlenecek ve araştıracak 

nesneler açısından zengin bir çevrede büyüyen 

çocukların reçete alıştırmalardan ve sembolik 

malzemelerden ek bir yarar sağlayacağını gösteren hiçbir 

kanıt yoktur. Olsaydı bile, bugünün orta sınıf çocuklarının 

birçoğu az değil ama fazla uyarılmaktadır. 

Çocuk imgesine en son katkıda bulunan kişi bir 

psikolog değil bir tarihçidir. Philip Aries Çocukluğun 

Yüzyılları (1962) adlı kitabında çocukluğun toplumsal bir 

icat olduğunu ve çocukların aynı yetişkinler gibi 

betimlendiği ve kendilerine yetişkinlere davranıldığı gibi 

davranıldığı Ortaçağda böyle bir kavram olmadığını 

savunmuştur. Bunun doğurgusu ise iki yüzyıldır çocuklara 

aşırı bir özen göstermemiz, onları bebekleştirmemiz ve 

onların gerçek beceri ve yeteneklerini gözardı etmemiz 

olmuştur. Bu iddia bebeklerin yeteneklerine ilişkin diğer 
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düşüncelere çok iyi uymuş ve ona tarihsel bir boyut 

kazandırmıştır.  

Çocukluk çağı tarihçilerinden günümüze daha yakın 

olanlar, örneğin Pollack (1983) Aries’in haklı olmadığını 

göstermiştir. Çocukluk kavramının olmadığı dönemler 

olarak tanımlanan çağlarda bile, anababaların tuttuğu 

günlükler, anababaların çocukların kendilerinden farklı 

olduğunu ve onlara farklı davranılması gerektiğini takdir 

ettiklerini göstermiştir. Hatta 16. yy. yazarı Sir Francis 

Bacon “hoşgörü”nün değerinden ve bir çocuğa yeterli 

hoşgörü göstermemenin olumsuz etkilerinden söz 

etmiştir. Bacon, “insanların cüzdanlarına değil çocuklarına 

söz geçirdiklerinde bunun en iyi kanıtını görebileceklerini” 

ileri sürmüştür. 

Bu dört fikir -bir çocuğa her konuyu her yaşta 

öğretebilirsiniz; çocuklar (yaşamın ilk yıllarındaki hızlı 

zihinsel gelişime bağlı olarak) zihinsel kapasitelerinin 

yarısını dört yaşına kadar kazanırlar; ZB esnektir; 

çocukluk bir icattır-, bu fikirlerin hepsi çocuk yeteneğinin 

yeni bir imgesini oluşturmak üzere 1960’larda ortaya 

çıkmıştır. 60’lı ve 70’li yıllardaki araştırmacılar, büyük 

ölçüde teknolojideki ilerlemeler sayesinde çocukların 
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algısal, bilişsel ve dilsel yeteneklerinin daha önce 

belirlenmiş olandan daha ileri olduğunu saptayabildiler. 

Örneğin, fetüsün bile annesinin sesini diğer seslerden 

ayırt edebildiği bulundu. Bu araştırmaları yayınlayan 

araştırmacılar, bunların daha erken eğitim vermek için 

haklı bir neden olarak kullanılmasını amaçlamadılar. 

Gerçekten de bir araştırmacı, çalışmasının “doğum-

öncesi üniversite” için temel olarak kullanıldığını 

öğrendiğinde “acele ettirilmiş fetüs” hakkında bir makale 

yayınladı. 

Böylece, yetenekli çocuk imgesinin, çocuğun 

yeteneğini olduğundan düşük değerlendiren imgeye karşı 

çıkmasına karşın, yeni imge diğer uç noktaya kaydı. 

Düşük gelirli çocukların koşullarını geliştirmeyi amaçlayan 

fikirler, ortasınıf anababalar tarafından kabul görmüş ve 

bugün küçük çocukların yanlış eğitimi için dayanak 

oluşturmuştur. 

Geçmişte olduğu gibi sadece çocuk-merkezli erken 

çocukluk eğitiminin değerini savunmak zorunda değiliz, 

fakat aynı zamanda erken çocukluk esnekliğine ve 

yeteneğine ilişkin kavramları kullanılması gerektiği 

biçimiyle ortaya çıkarmak, yani küçük çocukların gerçekte 
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nasıl büyüdüklerinin ve öğrendiklerinin çarpıtılmasını 

engellemek için de çaba göstermemiz gerekmektedir. 

 

Geleceğin İmgeleri 

Yukarıda anahatlarıyla anlattığım kısa tarihçeye 

dayanarak bugünün yanlış çocuk imgelerinin yarının aynı 

derecede yanlış imgeleriyle değiştirileceğini mantıklı 

olarak çıkarsayabiliriz. Kristal bir kürem yok, ancak tarihin 

bir öndeyiş olduğuna ve tarihte herhangi bir noktadaki 

çocuk imgesinin daima baskın olan anababa 

gereksinmelerini ve bu gelişim çağının savunmalarını 

karşıladığına ilişkin bir inancım var. O halde şimdi 

gelecekteki anababaların gereksinmelerinin ne olacağını 

ve gereksinmelerin yeni çocuk imgesine nasıl 

yansıtılacağını sormamız gerekmektedir. 

Nüfusumuzun yüzde 70’inden fazlasının hizmet ve 

bilgi işinde olması nedeniyle toplumumuzun şimdiden 

hizmet ve bilgi toplumu olduğunu söyleyebiliriz. En 

sonunda, gereksinimi olan tüm küçük çocuklara yüksek 

nitelikli çocuk bakımı sağlayacağımıza ve bebeklere ve 

küçük çocuklara bakım sağlayanların saygın bir konum 
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kazanıp kendilerine yeterli ücretin ödeneceğine 

inanıyorum. Diğer insanların çocuklarına bakıp onları 

yetiştirecek profesyonel anababaların bile olacağına 

inanıyorum. Bu, hemen ve çok fazla çalışmadan ve sıkıntı 

çekmeden gerçekleşecek bir şey değil, ancak bu noktaya 

ulaşacağımıza inanıyorum. 

Şimdi ne olacak? Esnek zekalı, yetenekli çocuk 

imgesinin süresi dolduğunda hangi yeni imge ortaya 

çıkacak? Ne tür bir çocuk imgesi yarının anababasının 

gereksinmelerini karşılayacak? Eğer bugünkü eğilimler 

devam ederse, anababalar şimdiye kadar olduğundan 

daha az zamanı anababalık yaparak geçireceklerdir. 

Zihinsel açıdan yetenekli çocuk imgesine, anababalar 

artık bu konuda kendilerini suçlu veya rahatsız 

hissetmediği zaman gereksinim kalmayacaktır. Onun 

yerine toplumsal bilge ve kendi kendine yeterli çocuk 

imgesi ortaya çıkacaktır. Bilgi ve hizmet toplumunda 

bunlar mutlaka olması gereken özelliklerdir. Bunun 

ipuçlarını çoktan toplumsal biliş üzerindeki vurguda 

görmekteyiz. Psikologlar, Piaget’in haklı olmadığına, 

bebeklerin ve küçük çocukların toplumsal açıdan 
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sandığımızdan çok daha becerikli olduklarına işaret 

etmek için sabırsızlanıyorlar. 

Çocuklar toplumsal olarak bizim farkına 

varabildiğimizden çok daha gelişmiş ve kendi kendine 

yeterli olsalar bile, toplumsal açıdan, toplumsal bilge 

imgesinin inanmamızı sağlayacağı kadar yeterli 

olmayacaklardır. Bu döngü bir kez daha kendini 

yineleyecektir: Erken çocukluk eğitimcilerinin sonraki 

kuşağı, bu yeni imgenin sloganı olabilecek bilgisayar 

terimini, toplumsal etkileşim konusunda uzman sistem 

terimini kullanarak yeni çocuk imgesine karşı çıkacaktır. 

Sonraki kuşak, sağlam erken çocukluk eğitiminin 

değerlerini bir kez daha ortaya atacaktır. 

Böylece, erken çocukluk eğitimcileri olarak 

görevlerimiz hiç bitmeyecektir. Her kuşak yeni bir karşı 

çıkışı ve yeni bir savaşı doğurmaktadır ve bu hiçbir zaman 

gerçekten kazanamayacağımız bir savaştır, çünkü her 

yeni kuşak aynı hataları yapmaya mahkumdur; yine de 

eğer savaşmazsak bu, mutlaka kaybedeceğimiz bir 

savaştır. Erken çocukluk eğitiminin içinde olanlar için, bu 

savaş kesinlikle mücadele etmeye değer ve eğer günü 

gelmeden çekilecek olursak savaşı sürdürecek, her 
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zaman için çocukların mutluluğuna tamamen kendini 

adamış başkalarının olduğunu bilerek rahat edebiliriz. 
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Piaget ve Montessori Sınıfta 

 

Ne tür olursa olsun, sınıfiçi uygulaması belirli bir 

çocuk kavramının kabul edilmesini ön koşul olarak 

gerektirir. Bu deneme Piaget ve Montessori’nin çocuk 

anlayışlarının dört bileşenini ve bunları izleyen eğitim 

uygulamalarının örneklerini vermektedir. 

Geçenlerde iki farklı Montessori sınıfını ziyaret edip 

gözlem yapma şansını elde ettim. Biri diğerine hiç 

benzemiyordu. Sınıfların birinde erkek çocuklar genellikle 

pembe kule için kullanılan bloklarla tren yapıyorlardı 

(gittikçe küçülen pembe bloklar genellikle bir kule inşa 

etmek için kullanılır; en büyük blok en alta ve gittikçe 

küçülen bloklar üste konulur; “pembe kule” büyüklük 

ilişkilerini öğretmek için kullanılır). Öğretmenler çocukları 

gözlemliyorlar, ancak onların işine karışmıyorlardı, çünkü 

erkek çocuklar yaptıkları işe iyice dalmışlardı. Diğer sınıfta 

da benzer şeyler olmaktaydı, ancak bu sınıftaki öğretmen 

çocukların işine karışmaktaydı. Bir öğretmen bloklarla 

nasıl kule inşa edileceğini gösterip, bir kule inşa 

etmedikçe blokları dışarı götüremeyeceklerini söyledi. 
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Konuya yukarıdaki örnekle başlıyorum; çünkü bu, 

çocuk ve öğrenme anlayışlarımız ile sınıfiçi 

uygulamalarımız arasındaki yakın ilişkiyi göstermektedir. 

Konuyu kuramsal açıdan ele alacak olursak her iki 

öğretmen davranışında da yeterli haklılık bulabiliriz. Eğer 

bir çocuğun kendi kendine yönlendirdiği etkinliklerden bilgi 

edindiğini kabul edersek, çocukların malzemeleri kendi 

yöntemleriyle evirip çevirmelerine izin vermek bir anlam 

ifade eder. Diğer yandan, malzemeleri belli bir tarzda 

kullanmak başka tarzlarda kullanmaktan daha yararlı ise, 

çocukların malzemeleri başka şekillerde kullanmalarına 

engel olmanın da bir anlamı vardır. Kısacası, her türlü 

sınıfiçi uygulaması, çocuklar ve çocukların nasıl 

öğrendikleri hakkında belirli bir düşüncenin önceden kabul 

edilmesini gerektirir. 

 

 

Kendini-düzenleme yeteneği olan çocuk 

Montessori gibi Piaget de, çocukların malzemeleri 

kendi zihinsel gelişimlerini besleyecek biçimde kullanmak 

üzere, kendi kendini düzenleme etkinliği için gerekli 
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gizilgüce sahip olduklarına inanır. Genellikle bir etkinliğin 

yönü, örgütlenmesi ve kendini düzeltmesi malzemelerle 

ilişkilidir; ancak kendini-düzenleyici etkinliğin mutlaka 

kendiliğinden ortaya çıkan bir etkinlik olmadığını, etkinliğin 

potansiyel bir biçimi olduğunu anlamamız gerekmektedir. 

Bir çocuğun kendini-düzenleyici bir etkinliğe girip 

girmeyeceği, çocuğun geçmişine ve çevresel etmenlere 

bağlıdır. Bu bağıntı biyolojideki “tepki norm”una benzer. 

Örneğin, bazı tür böceklerin kırmızıdan siyaha kadar 

uzanan bir göz rengi potansiyeli vardır. Böceğin sonuçta 

hangi göz rengine sahip olacağı böceğin içinde büyüdüğü 

çevreye bağlıdır. Buna benzer bir olgu da insanlar için söz 

konusudur. Örneğin, astım potansiyeli olan bir çocuk 

Arizona’da doğar ve büyürse hiçbir astım semptomu 

göstermez. Ancak bu çocuk Amerika’nın doğu kıyısına 

taşınırsa semptomlar ortaya çıkabilir.   

Aynı şekilde çocuğun da, sadece bazıları kendini-

düzenleyici özelliğe sahip bir dizi potansiyel davranışı 

vardır. Örneğin çocuklar, kendine zarar verici veya 

başkalarına zarar verici davranışlara girebilirler. Temel 

kavramları kazandıktan sonra bloklarla kule inşa eden bir 

çocuk belki de savunucu kaçınma davranışı sergiliyordur. 
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Blokları arkadaşlarına saldırmak için füze olarak kullanan 

çocuk da kendini-düzenleyici davranışa girmiyordur. 

Kısacası Montessori gibi Piaget için de kendini-

düzenleyici etkinlik çocukların girişebildikleri birçok olası 

etkinlikten sadece birisidir. 

Bana göre Montessori’nin dehası, bazı çevrelerin 

(önceden hazırlanmış çevrelerin) kendini-düzenleme 

davranışını ortaya çıkarıp desteklemek için gerekli olduğu 

anlayışında en iyi biçimde sergilenmiştir. Montessori’nin 

kendini-düzenleme davranışını desteklemek için keşfettiği 

ve icat ettiği malzemeler, tüm eğitim malzemeleri için 

harika modeller oluşturmaktadır. Ancak kendini-

düzenleme davranışını desteklemek için sadece çevrenin 

kendisi yeterli olmayabilir. Bazı çocuklar, ya kendini-

düzenlemeyi engelleyen ya da çocuklara çok fazla 

özgürlüğün tanındığı çevrelerden gelmektedir. Bu tür 

çocuklar, yeni çevreden, bu yeni çevrenin kendi gelmiş 

oldukları çevreye benzer olduğunu düşünmedikçe yarar 

sağlayamamaktadırlar. 

Şimdi tekrar, çocukların içinde bulundukları ortamda 

kendini-düzenleme yeteneğine sahip olduklarını ve bu 

nedenle öğretmenlerin tepkilerinin çocuğa ilişkin 
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farklılaşan kavramlarının işlevi olduğunu varsaydığım 

başlangıç örneğine geri dönelim. Yine de her iki 

öğretmen, bazı çocukların kendini-düzenlemeye 

girişebilmeleri için diğerlerinden daha fazla yardıma 

gereksinim duyabilmeleri nedeniyle, ne tür çocukların kule 

bloklarıyla oynadığına bağlı olarak iki yoldan birinde 

olduğu gibi davranacaktır. 

Potansiyel olarak kendini-düzenleyen bir çocuk 

anlayışına sahip olmak, çocuğun davranışlarını 

ayarlamaya yönelik bir dizi öğretmen girişimine olanak 

verir. Bunu farklı bir biçimde ifade etmenin yolu kendini-

düzenlemenin öğrenilmiş davranış olduğunu söylemektir. 

Bize gelen çocukların bazıları çokça kendini-düzenleme 

deneyimi geçirmişlerdi ve kendi kendilerine öğrenmek için 

sorumluluk almaya hazırdılar. Diğerleri bu alanda yardıma 

gereksinim duymakta ve en azından başlangıçta 

öğretmenin yönlendirmesini gerektirmektedirler. 

Benim bu konuyu öğrenmem zor yoldan oldu. 

Rochester Üniversitesi’nde bir laboratuvar okulu olan Mt. 

Hope Okulu’na ilk başladığımızda, çocuklardan hemen 

kendi çalışma planlarını yapmalarını istedim. 

Yapamadılar. Bu çocuklar kararların başkaları tarafından 
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alındığı ortamlardan gelmişlerdi ve kendi eğitimleri için 

sorumluluk almaya hazır değillerdi. Ders yılına gerçekten 

de çok sıkı bir biçimde başladık. Çocuklar, tuvalete 

gitmek veya su içmek için bile izin almak zorundaydılar. 

Çocuklar kuralları ve kontrolleri içselleştirmeye başladıkça 

derece derece onları serbest bırakmaya başladık. Yıl 

sonuna kadar çocuklar tamamen kendi kendilerine 

çalışıyorlardı. 

Montessori’nin çocuğun “doğası”nı gereğinden fazla 

vurgulamış ve toplumsal koşulların önemine yeterince 

değinmemiş olabileceğini söylediğim zaman Montessori’yi 

yermiş olduğumu düşünmüyorum. Aslında modern biyoloji 

ve genetik bilimi bize sadece bir tane değil ama birçok 

çocuk “doğası”nın olduğunu göstermektedir. Hangisinin 

ortaya çıkacağı çocuğun içinde yetiştiği çevreye bağlıdır. 

Montessori’nin çocuğun “doğası” olarak farkına vardığı, 

gerçekte belki de çocuğun tepki normunun en şanslı ve 

sağlıklı ifadesidir. 

O halde, bir çocuğun davranışı genlerinin 

sabitleşmiş bir ifadesi değildir ve yeni çevresel koşullarla 

değişebilmektedir. Bu gerçeğin olumlu ve olumsuz 

doğurguları vardır. Bu, çocukların kendini-düzenlemeyi 
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öğrenebilecekleri anlamını taşımaktadır, fakat aynı 

zamanda çocukların kendini-düzenlemeyi 

öğrenemeyeceği anlamına da gelmektedir. Kalıtımdan 

geriye dönüşün derecesi sınırlıdır, ama değişim de 

mümkündür. Bu tartışmadan sonra umarım benim çevreci 

olduğumu düşünmeyeceksiniz. Çocuğun genetik 

mirasının önemine olan inancım devam ediyor, ama bu 

mirasın hangi yönlerinin ortaya çıktığının, büyük oranda 

çocuğun yetiştirildiği belirli çevreye dayandığının da 

farkındayım. 

Küçük çocukların okulda geçirdikleri zamanın 

sadece kendini-düzenleme etkinliklerine ayrılması 

gerektiğini söylemediğimi lütfen anlayın. Çocuklar, birçok 

şeyi başka yollarla öğrenme gereksinimi duyarlar. 

Sözcüklerin temsil ettiği kavramlar değil ama sözcükler 

taklit ile öğrenilir ve bu öğrenme değerlidir. Toplumsal 

etkileşim için gerekli olan kurallar da       kendini-

düzenleyici etkinliklerin dışında farklı yollarla öğrenilmek 

zorundadır. Kısacası, küçük çocuklar için uygun olan 

birçok farklı öğrenme biçimi vardır ve hepsi yararlı ve 

önemlidir. Ancak küçük çocuklarda kendini-düzenleyici 
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etkinliklerin diğer öğrenme biçimlerinden çok daha fazla 

üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. 

 

Bilişsel Yabancı Olarak Çocuk 

Piaget’in çocuk anlayışının ikinci bileşeni çocuğun 

bilişsel bir yabancı olduğudur. Küçük çocuklar 

yetişkinlerin düşündüğü gibi düşünmezler ve bu durum 

yanlış veya kötü değildir; bu, sadece farklı veya 

yabancıdır. Bunu size açıklayayım. Geçenlerde Mt. Hope 

Okulu’ndaki kobay domuzlardan biri öldü. Çocuklar çok 

üzüldüler ve öğretmenler de onların üzüntülerini 

hafifletmek için bir cenaze töreni düzenleyip kobay 

domuzu çimenliğin gölge bir yerine gömdüler. Birçok 

çocuk (7 ile 9 yaş arasında olanlar) domuza, onun yalnız 

kalmayacağını ve kısa zamanda geri döneceğini 

umduklarını belirten notlar yazdılar. Bu çocuklar, 

yetişkinlerin ölüm kavramına sahip değildi. Yetişkinlerin 

kalıcı bir sonuç olan ölüm kavramı çocuklara nasıl 

yabancı geliyorsa, çocukların geçici bir durum olan ölüm 

kavramı da bize yabancıdır. 
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Çocuğun bilişsel bir yabancı olduğunun bilinmesi 

onun farklı bir dil konuştuğu doğurgusunu beraberinde 

getirmektedir. Elbette ki çocuklar İngilizce sözcükleri ve 

İngilizcenin gramerini kullanıyorlar, ancak aynı zamanda 

kendi sözcüklerini de yaratıyorlar (örneğin evrak çantasını 

“babanın iş cüzdanı” veya bıyığı “dudak kaşı”  olarak 

adlandırıyorlar) ve sözcükleri yetişkinlerin yaptığından 

farklı kullanıyorlar. Bu açıdan baktığımızda çocuk aynı 

zamanda dilsel yabancıdır. Çocuklar yabancı bir ülkeden 

gelen bir insan gibi dil hataları yaparlar ve anadillerini 

yetişkinlerden daha farklı yorumlarlar. 

Sınıfiçi uygulama açısından bilişsel ve dilsel bir 

yabancı olarak çocuk kavramının önemli doğurguları 

vardır. Bu, temel olarak, çocuğun bilgisi veya anlayışı 

gözönüne alındığında şimdiye kadar kabul edilen hiçbir 

şeyi olduğu gibi kabul edemeyeceğimiz anlamına 

gelmektedir. Deneyimlerime göre bu, öğretmenler için 

kabul edilmesi ve kabul edildikten sonra da uygulaması 

çok zor tek kuraldır. Bu kurala uymamak belki de verimsiz 

eğitim uygulamalarının en önemli nedenidir. 

Bu güçlü yargıların genişletilerek ayrıntılı bir biçimde 

açıklanması gerekmektedir. Hiçbir şekilde çocuğun 
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gerçek yeteneklerini ve bilgisini olduğundan düşük 

değerlendirip küçümseyeceğimizi söylemediğim gibi, 

çocuklarla onların düzeyine inip çocuk gibi konuşmamız 

gerektiğini de kastetmedim. Söylemek istediğim bunun 

tam tersi. Çocuklarla, yabancı bir ülkeden gelen akıllı 

insanlarla kuracağımız türde bir ilişki kurmamız 

gerekmektedir. İletişim için zemin hazırlamak ve eğitime 

nereden başlayacağımızı belirlemek amacıyla onların ne 

bildiğini, olayları nasıl algıladıklarını anlamak için 

uğraşmamız gerekmektedir. 

Parantez içerisinde öğrencinin ne bildiğini ve 

anladığını gözönüne alma eğiliminin sadece erken 

çocuklukla ve ilkokul öğretmenleriyle sınırlı olmadığını 

belirtmem gerekiyor. Profesörlerin ekonomi, istatistik veya 

başka bir konuyu öğrettikleri birçok üniversite dersine 

katıldım ve bu profesörlerin öğrencilerinin bilgi ve 

anlayışlarına ilişkin çok fazla beklentileri olduğundan emin 

oldum. Öğretmenin, öğretmeye başlamadan önce, 

öğrencilerinin anlama düzeylerini değerlendirmeme 

başarısızlığı bir çeşit eğitimsel benmerkezliliktir; yani 

öğrencinin, öğrenilecek malzemeyi öğrenmek için hazır 
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veya donanmış olup olmadığını değerlendirmeksizin 

öğretme eğilimi.  

Eğitim etkinliklerine girişmeden önce, çocukların 

hangi düzeyde olduklarını anlama fikri Montessori’ye 

olduğu kadar Piaget’e de aittir. Belki de benim eğilimimi 

yansıtması nedeniyle Montessori’yi okuduğumda beni en 

çok etkileyen Montessori’nun çocuğu ön plana alıp, 

yöntemi ikincil olarak ele alması olmuştur. Ancak, bizim 

doğal eğilimimiz bu öncelikleri tersine çevirmek gibi 

görünmektedir. Yeni yöntemlere olan gereksinmemizi 

çocuğu dikkatle gözlemlemenin önüne koyuyoruz. Etkili 

eğitimin bedeli sürekli gözlemdir. Çocukları birinci, 

yöntemi ikinci sıraya koymayı öğrenirsek çocukların 

bilgisini ve anlayışını hafife almamış oluruz. 

 

 

 

Mantıksal Düşünür Olarak Çocuk 

Eğer öğretmenin ilk görevi çocukları 

gözlemlemekse bu gözlemler eğitim için yararlı olabilecek 

biçimde nasıl yürütülebilir? Bu alanda Piaget’in çocuk 
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anlayışının mantıksal düşünür olarak ifade edebileceğimiz 

diğer bir bileşeninden yararlanabiliriz. Küçük çocukları 

gözlemlerken ipuçlarını Montessori’den ve kuramımızı 

Piaget’ten alabiliriz. Montessori, çocukları onlar için 

kullanılabilir hale getirdiği malzemelerle etkileşim 

içindeyken gözlemledi ve çocukların bu malzemeleri 

kullanırken izledikleri sıranın tam ve ayrıntılı betimlemesini 

yaptı. Örneğin, çocukların okumadan önce yazı 

yazdıklarını, kitapları okumadan önce de posterleri ve 

tabelaları okuduklarını gözlemledi. Bu gözlemleri öğretim 

dönemlerinin ipuçları olarak kullandı. 

Piaget’in çocuğun düşünme anlayışının, ne 

Montessori’nin yapmış olduğu gözlemlere, ne de 

çağımızda öğretmenler tarafından yapılan gözlemlere 

katkısı olmamasına karşın, onun fikirleri gözlemlenmiş 

davranışların tam olarak anlaşılmasını sağlamıştır. Eğer 

bir dilbilim benzetmesi kullanacak olursak, Montessori’nin 

“yüzeysel yapı”yı yani davranışın sırasını gözlemlerken, 

Piaget’in “derin yapı”yı yani çocuğun yüzeydeki 

davranışlarını belirleyip düzenleyen temelde yatan 

mantıksal yetenekleri araştırdığını söylediğimde, 

Montessori’nin değerini küçümsemiyorum. 
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Piagetci analizlerin Montessorici gözlemlere neler 

katabileceğini göstermek için derin yapının yüzeysel yapı 

ile nasıl etkileşim içinde olduğuna ilişkin bir çift örnek 

verelim. Öğretmenin benzer şekilleri kümelere ayırarak, 

ancak farklı şekilleri ayrı bir küme yerine her şekil türü için 

ayrı olmak üzere bir daire içine yerleştirerek sınıflama 

örneğini izleyen çocuğu ele alalım. Bu davranışı nasıl 

yorumlayacağız? Montessori, haklı olarak, bu tür 

düzenlemelerin doğru sınıflamayı gerektirdiği sonucuna 

varabilirdi. Piaget ise sınıflamayı doğru yapmanın, ele 

alınan aynı şeklin hem ayrı bir şekil hem de bir sınıf 

oluşturan şekillerin üyesi olduğunun zihinsel olarak 

kavranması için çocuğa olanak sağlayan zihinsel işlemleri 

önkoşul olarak gerektirdiğini ekleyecekti. Farklı 

şekillerden oluşan bir dizi küme yerine “grafik 

koleksiyonu” çizen bir çocuk, kavramsal bir sınıflamaya 

göre olmaktan çok şekillerin algılanmasına bağlı olarak 

gruplama yapma eğilimini yansıtmaktadır.  

Sınıfiçi gözlemlerinde, derin yapı kavramının olanak 

tanıdığı, ama yüzeysel yapı gözlemlerinin olanak 

tanımadığı şey genellemedir. Eğer bir çocuk şekle göre 

sınıflama yapamıyorsa o zaman çocuğun birçok farklı 
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yoldan ortaya çıkabilecek bu ve buna benzer durumla ilgili 

genel bir sorunu olduğunu biliyoruz demektir. Örneğin, 

eğer bu çocuğa odada daha fazla erkek çocuk mu yoksa 

daha fazla çocuk mu olduğu sorulacak olursa çocuğun 

“kızlardan daha fazla erkek çocuk var” yanıtını vereceğini 

kestirebiliriz. Buradaki derin yapı sorunu, şekillere göre 

sınıflama yapma ile tamamen aynıdır. Her iki örnekte de, 

çocuk bir şeyin birden fazla sınıfa ait olabileceğini 

anlamak zorundadır. Çocuk, nesneleri şekillerine göre 

ayırırken, bir karenin hem kırmızı hem de kare olduğunu 

görmek zorundadır. Çocuk, sınıflama yaparken de bir 

kişinin çocuk ya da kız çocuk yada erkek çocuk olarak 

sınıflanabileceğini anlamak zorundadır. 

Bir örnek daha verelim. Bir çocuğun pembe kuleyi, 

tüm blokları doğru büyüklük sırasına göre dizerek inşa 

ettiğini düşünün. Bu bize çocuğun büyüklük ilişkileri 

anlayışı hakkında neyi gösterir? Yüzeysel olarak, bu bize 

çocuğun sıra sayılarını, fırıncının tezgahındaki keklere 

veya bir sergideki fotoğraflara yapıştırılan numaraların 

türünü kavradığını gösterir. Bu numaralar sıranın düzenini 

gösterir, yoksa sıralar arasındaki fark hakkında hiçbir şey 

söylemez. Birinci olarak sıraya konmuş fotoğraf ikinci 
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olarak sıraya konmuş olandan iki kat daha iyi değildir. 

Sıralamalar, sıralanmış olan nesneler arasındaki estetik 

farkın derecesi hakkında hiçbir şey söylemez. 

Ancak, bir çocuğun aynı zamanda sadece 

sıralamayı değil ama sıralar arasındaki eşit farkları 

belirlemek için kullanılan ara sayılara ilişkin bir anlayışa 

sahip olup olmadığını öğrenmek istediğimizi düşünün. Bu 

önemlidir, çünkü ara sayı kavramı tüm matematiksel 

hesaplamalar için gerekli bir önkoşuldur (toplama ve 

çıkarma ara sayı kavramını içerir). Ara sayı anlayışını test 

etmek için ek malzemelere, pembe kuledeki blokların 

arasına girebilecek büyüklükte bir dizi bloğa gereksinim 

duyarız. Bu ikinci blok takımı eklendiğinde kule iki kat 

daha büyüyecektir, çünkü her bir yeni blok eskiden 

yerleştirilmiş iki bloğun arasına girecektir.  

Çocuk ilk pembe kuleyi tamamladıktan sonra, ona 

ikinci blok setini verip, çocuktan bu blokları kuleyi daha 

yükseltmek için kullanmasını isteriz. İlk pembe kuleyi inşa 

ederken başarılı olan birçok çocuk, bu ek blokları 

ekleyemeyecektir. Varolan kuleye ek blokları eklemek, bir 

bloğun hem bir üstündeki bloktan büyük hem de bir 

altındaki bloktan küçük olduğunun anlaşılmasını gerektirir. 
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Yeni blokları ekleyemeyen çocuklar, ara sayı kavramına 

sahip değildir ve belki de kendilerinden matematik işlemi 

yapmalarının istenmemesi gerekmektedir. Yeni blokları 

doğru bir biçimde ekleyen çocuklar, ara sayı kavramına 

sahiptir ve bu nedenle sayısal hesaplamalar için 

hazırdırlar. 

Bu örneklerde, Montessori’nin çocuğun 

malzemelerle etkileşim içindeyken gözlemlenmesine 

verdiği önemin, davranışın derin yapısının Piagetci 

analizlerle nasıl birleştirilebileceğini göstermeye çalıştım. 

Derin yapı analizlerinin değeri, o andaki deney görevinin 

ötesinde genellemelere olanak sağlamasında ve birçok 

malzemeyle etkileşime girmek için gerekli olan 

yeteneklerin varlığını veya yokluğunu ortaya koymasında 

yatmaktadır. Buna bağlı olarak Piaget’in mantıksal 

düşünür olarak çocuk anlayışı, Montessori’nin bize 

öğrettiği çocuk gözlem tekniklerine yeni bir boyut 

eklemektedir. 

Davranışın derin yapısının analizleriyle bağlantılı 

olan bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sayı 

örneğinde işaret ettiğim gibi bir kavram birçok farklı 

düzeyde ele alınabilir. Ne yazık ki bizim dilimiz, her zaman 
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bu farklı düzeylerdeki kavramsallaştırmaların ifade 

edilmesine olanak tanımamaktadır. Buna okuma terimi iyi 

bir örnektir. Bakarak birkaç sözcüğün ne olduğunu 

söylemek, şifreleri çözüp anlayarak okumaktan farklı 

yetenekleri gerektirir, ancak her iki etkinlik de benzer 

yüzeysel yapıların altında yatan farklı süreçleri ayırt etme 

girişimi olmaksızın okuma olarak nitelendirilir. 

Pembe kuleyi doğru olarak inşa eden iki çocuğun 

farklı düzeylerde sayı anlayışına sahip olması gibi, birkaç 

sözcük okuyan iki çocuk da altta yatan farklı becerilere ve 

yeteneklere sahip olabilir. Böylece, Piagetci bir bakış 

açısıyla davranışı ele aldığımızda her zaman davranışın 

altında yatan yapıları araştırmalıyız. Kullandığımız ifadeye 

de dikkat etmeliyiz ve örneğin çocuğun “sayıları ve 

okumayı bildiğini” söylemek yerine “sıra” sayısı kavramını 

kazandığını ya da “görsel” bir sözcük dağarcığına sahip 

olduğunu söyleyerek betimlemelerimizi açıklamalıyız. 

Eğitimde birçok tartışma alanı, her iki tarafın 

savunucularının farklı beceriler için aynı sözcükleri veya 

aynı beceri için farklı sözcükleri kullanmaları nedeniyle 

boş kalmıştır. 
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Duygusal Vatandaş Olarak Çocuk 

Piaget’in çocuk anlayışının dördüncü bileşeni 

duygusal olanla ilişkilidir. Eğer çocuk bilişsel bir yabancı 

ise aynı zamanda duygusal bir vatandaştır da. Farklı bir 

biçimde söylersek, çocuklar düşünce olarak yetişkinlerden 

çok farklıdırlar, ancak duygusal açıdan bize çok 

benzerler. Ne yazık ki, hem yetişkin yabancılar hem de 

çocuklar söz konusu olduğunda, bu öncülü genellikle 

tersine çeviririz. Yurt dışında “çirkin Amerikalı” hikayeleri 

ünlüdür. İnsanlar yurt dışında, ülkelerinde hiçbir zaman 

yapamayacakları biçimde davranırlar. Bunun bir nedeni 

Amerikalıların yurt dışında yabancıların kendileriyle aynı 

duygu ve gereksinmelere sahip olmadıklarını 

düşünmeleridir. Bilişsel düzlemde ise, herkesin İngilizce 

bildiğini ya da bilmesi gerektiğini ve kendilerinin sorularını 

ve isteklerini hemen anlamaları gerektiğini varsayarlar. 

Yetişkinler çocuklarla ilgilenirken yukarıdakine 

benzer bir şey gerçekleşir. Yetişkinler, genellikle 

söyledikleri her şeyi çocukların anlayacağını, ancak aynı 

duyguları paylaşamayacaklarını sanırlar. Oğlum Paul’u bir 

aşı için çocuk doktoruna götürdüğümü hatırlıyorum. 
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Doktor odaya girdi, tek bir sözcük söylemeden listeye 

baktı ve enjeksiyonu hazırlamak için Paul’un kolunu 

sıvamaya başladı. Ben araya girdim ve çocukla konuşup 

ona ne yapacağını anlatmadan ona aşı yapamayacağını 

söyledim. Ancak bundan sonra doktor Paul ile konuşma 

zahmetine girdi ve ona niçin aşı yaptığını, aşının onun 

canını sadece bir an için acıtacağını söyledi. Eğer doktor 

bir yetişkine aşı yapacak olsaydı eminim ki benim altı 

yaşındaki oğluma söylediğinden çok daha fazla şey 

söylemek zorunda kalırdı. 

Çocukların duygularının bizim kendi 

duygularımızdan farklı olduğunu kabul etme eğilimi, 

eğitimde oldukça garip şekilde ortaya çıkar. Bu, düşünme 

ve duygunun veya bilişsel ve duygusal eğitimin ayrı ayrı 

ele alınması biçiminde kendini gösterir. Değerlerin 

netleştirilmesi ve gerçeklik tedavisi gibi bir dizi “duygusal 

eğitim programı” vardır. 

Bu programları önerenler ilk başta ne amaçlamış 

olurlarsa olsunlar, gerçekte bu programlar genellikle 

varolan eğitim programlarına eklenecek bir şey olarak 

düşünülmektedir. Bunun doğurgusu ise şudur: Çocuklar 

okuma öğrenirken, matematik ya da sosyal bilimler 
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çalışırken bilişsel etkinliklere girerler; ama örneğin 

değerlerin netleştirilmesi gibi konularla ilgilenirken 

duyguları içeren etkinlikte bulunurlar. Böylece biz 

yetişkinler, çocuklar için düşünme etkinlikleri ile duygusal 

etkinlikler arasında keskin bir ayırım olduğunu düşünürüz. 

Kendimiz için böyle bir ayırım yapmayız. Kendi 

kendimize veya başkalarına düşüncelerimizin 

duygularımızın etkisi altında kaldığını belirtmek için kaç 

kez “Bu konu hakkında nesnel olmayacak kadar 

duygusalım” ifadesini kullanmışızdır. Bir sorunu 

çözdüğümüzde veya bir işi bitirdiğimizde kendimizi iyi 

hissederiz, çözemediğimizde veya bitiremediğimizde kötü 

hissederiz. Bizi sıkıcı bir işi yapmak için harekete geçiren, 

para veya ürün olsun işin sonunda elde edeceğimiz zevk 

beklentisidir. 

Bu noktanın üzerinde daha fazla durmamız 

gerekmiyor. Piagetci bakış açısına göre düşünme ve 

duygu sürüp giden bir davranışın sadece iki yönüdür. 

Sınıfta okuma yazma çalışmaları yapan bir çocuk kapsüle 

hapsedilmiş düşünme makinası olmaktan çok uzaktır. 

Çocuklar okulda en azından ilk başlarda toplumsal bir 

ödül için çalışırlar. Hangi durumda olursa olsun 
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düşünmenin arkasında itici bir güç vardır; bunun anlamı 

düşünmenin ayrılmaz bir biçimde duygulara bağlı 

olduğudur. Bu nedenle duygusal eğitim fikrinin, 

düşünmenin ve hissetmenin birbirinden ayrı süreçler 

olarak ele alınmasına yol açmaması için dikkatli olmalıyız. 

Şimdi bu görüşün sınıf içindeki eğitim için 

doğurgularına geri dönecek olursak, duygusal eğitim 

programları olarak adlandırılan programların temel 

hatasını anlayabiliriz. Daha önce belirttiğim gibi, duygusal 

eğitim çok sık olarak yeni ve farklı bir etkileşim tarzının 

eğitim etkinliklerine eklenmesi olarak görülmektedir; 

ancak eğer düşünme her zaman duyguları içeriyorsa o 

zaman bütün öğretmen-çocuk etkileşimleri duyguları 

içermektedir ve bizim amacımız da varolan etkileşimleri 

olumlu yönde değiştirmek olmalıdır. 

Benim fikrime göre, yukarıda değindiğim 

nedenlerden dolayı özel duygusal eğitim programlarına 

gereksinimimiz yoktur. Asıl gereksinim duyduğumuz şey, 

öğretmene çocuk gelişiminin daha iyi bir anlayışını 

kazandırmak üzere hazırlanmış hizmet öncesi ve hizmet 

içi öğretmen eğitim programlarıdır. Duygusal eğitim 

programlarının geliştirilme nedeni, çocukların sınıf içinde 
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mutsuz veya çözümlenmemiş duygular sergilemeleridir. 

Bu duyguların bir kısmı öğretmenin çocuğu 

algılamasından kaynaklanıyor olamaz mı? Eğer 

öğretmen, çocukları düşünme açısından kendisi gibi ama 

duygusal açıdan kendinden farklı görürse, bu öğretmen 

çocuğa nasıl davranacaktır? Eğer çocuklar, öğrenmeleri 

gerekenleri öğrenmiyorlarsa öğretmenler onların ya 

güdülenmediklerini, ya sağır olduklarını ya da öğrenme 

özürlü olduklarını düşünecektir. Öğrenme sorumluluğu 

çocuğa yüklenmiştir. Çünkü öğretmen, öğrencilerin ne 

yapmaları gerektiğini anladıklarını ve şu veya bu nedenle 

yapmaları gerekeni yapmadıklarını varsayar. Öğretmen, 

bu tutumunu çocuğa iletir ve çocuklar da hayal kırıklığı ve 

kızgınlıkla tepki verirler. Görüldüğü gibi, öğretmen ile 

çocuğun duygusal etkileşiminin özünde, öğretmenin 

çocuk anlayışı yatmaktadır. 

Bu nedenle ayrı bir birim olarak duygusal eğitimin 

gerekli olmadığına inanıyorum. Çocukların düşünce 

açısından değil ama duygusal açıdan kendisi gibi 

olduğuna ve çocukların kendini-düzenleyici olduğuna 

inanan bir öğretmeni ele alalım. Böyle bir öğretmen, 

çocuğun bildiklerini hafife almayıp onun nerede 
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bulunduğunu ve onun için hangi malzemelerin uygun 

olduğunu anlamak için çaba sarfeder. Bu şekilde çalışan 

bir öğretmen, genç insana sıcak bir ilgi ve saygı gösterir, 

genç insan da aynı duygularla ona karşılık verir. Böyle bir 

öğretmen - öğrenci ilişkisi en değerli duygusal eğitimdir. 

Elbette ki öğretmenler belli çatışma durumlarında 

yararlı teknik ve yöntemleri kullanmasını öğrenebilirler, 

ancak bu teknik ve yöntemler öğretmenin çocuk 

anlayışıyla değiştirilecektir. Çocuklarla ilgilenirken verimli 

olmak için öğretmenleri eğitmenin en iyi yolu, onlara yeni 

yöntem ve teknikleri öğretmek değil, çocukların nasıl 

düşünüp hissettikleri konusunda yeni içgörüler 

kazandırmaktır. Öğretmenin sahip olduğu çocuk anlayışı, 

öğretmenle çocuğun duygusal etkileşiminin doğasının en 

güçlü belirleyicisidir. Bu nedenle, benim düşünceme göre 

Piagetci çocuk anlayışını kazanmak özgül yöntem ve 

teknikleri kazanmaktan daha önemlidir. 

 

Özet 

Sınıfiçi uygulamaların, her zaman öğretmenin sahip 

olduğu çocuk anlayışıyla yönlendirildiğini ifade ettim. Bu 
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nedenle, Piaget ve Montessori’nin görüşlerine dayanan 

sınıfiçi uygulamaların karşılaştırılmasının, Piagetci çocuk 

anlayışının betimlemesiyle birleştirilmesi gereklidir. Bu 

bakış açısından çocuk, her şeyden önce, potansiyel 

olarak kendini-düzenleyici olarak yönlendirilmiş, 

örgütlenmiş ve kendini düzelten bir yönde öğrenme 

yeteneğine sahip olarak görülür. Diğer taraftan, kendini-

düzenleyici davranış çocuk “doğasının” birçok olası 

ifadesinden sadece biridir ve bir çocuğun bu davranışa ne 

kadar girişeceği en azından kısmen çevresel girdi 

sorunudur. 

Piagetci dayanak noktasına göre, çocuk aynı 

zamanda yetişkinlerden farklı düşünen ve dili farklı bir 

biçimde kullanan bilişsel bir yabancıdır. Bu görüşü 

savunmak, öğretime başlamadan önce çocukların neyi 

bilip anladıklarını gözardı etmemeyi; çocukların 

öğrenmeleri ve yetenekleri açısından hangi aşamada 

olduklarını bulmak için zaman harcamayı 

gerektirmektedir. Çocukların hangi aşamada olduklarını 

bulmak, Piagetci çocuk anlayışının mantıklı düşünür 

olarak adlandırılan üçüncü bileşeniyle kolaylaşabilir. 

Piaget’in farklı görevlerin varsaydığı mantıksal yapılar 
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betimlemesi sınıfiçi gözleme yeni bir boyut katar ve bir tür 

davranıştan diğerine genelleştirmeye ve öngörüye olanak 

sağlar. 

Son olarak Piaget, çocukların duygusal açıdan 

bizimle aynı duygu ve gereksinmeleri paylaştıkları 

anlamında onların duygusal vatandaşımız olduklarını 

önermektedir. Duyguların, bilişlerin diğer bir yönü 

olmaktan başka bir şey olmaması nedeniyle, mevcut 

öğretim programlarına duygusal programlar eklememiz 

gerekmemektedir; ama bunun yerine gerekli olan şey 

eğer sorunlar ortaya çıkarsa, öğretmenlerin çocuklarla 

etkileşim kurma yöntemindeki değişimlerdir. Eğer 

öğretmenler, çocukları potansiyel olarak kendini- 

düzenleyen, anlaşılmak için çaba gerektiren, mantıklı 

düşünür olan ve yetişkinlerin sahip olduğu duygu ve 

gereksinmelere sahip olan bireyler olarak görmeyi 

öğrenirlerse, o zaman çocuğa saygı gösteren bir tutum 

sergileceklerdir. Bu saygılı tutumun, kendi kendilerine 

saygı göstermenin yanısıra başkalarına da saygı 

göstermeyi öğrenen çocuklar tarafından karşılığı 

verilecektir. Bu, en iyi duygusal eğitimdir.  
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Sonuç olarak genç insanlarla nasıl ilgilendiğimiz, 

her zaman çocuğun doğasına ilişkin açık varsayımlarla 

belirlenmektedir. Bu açıdan konuya bakınca, herkesin 

Piagetci bakış açısını benimsemesini savunmuyorum; 

çeşitlilik gelişim için yararlıdır. Savunduğum şudur; eğer 

bir kimse Piagetci ilkeleri sınıfta uygulamak isterse, ilk 

önce bu ilkenin çıkarsandığı çocuk anlayışını anlamalı ve 

kabul etmelidir.  

____________________________ 

Bu denemenin, Amerikan Montessori Derneği’nin 

Philadelphia’daki toplantısına dayanan özgün versiyonu, 

David Elkind (1979), The Child and Society, New York: 

Oxford University Press’te yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

İş Ender Olarak Çocuğun 

Oyunudur 
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Oyunun insan yaşamındaki rolü farklı biçimlerde ve 

oldukça farklı birçok disiplinin bakış açısından 

yorumlanmış ve anlaşılmıştır. Oyunun kaynağına ilişkin 

birbirinden farklı birçok yaklaşımın kapsamlı bir listesi 

Bruner, Jolly ve Sylva tarafından verilmiştir (1976). Bu 

bölümün odaklandığı nokta oldukça sınırlıdır; Montessori, 

Erikson ve Piaget’in yazılarını oyun karşısındaki 

konumları doğrultusunda karşılaştırmaya girişecektir. Bu 

yazarların kuramlarının ortak bir bağı vardır; çünkü 

Erikson bir Montessori öğretmeni olarak eğitilmişti ve 

Piaget’in ilk araştırmalarını yaptığı Cenevre’deki Piaget 

Enstitüsü’ndeki Laboratuvar Okulun (Maison des Petits) 

değiştirilmiş bir Montessori programı vardı. 

Bu kuramsal ilişkiye ek olarak uygulamalı bir ilişki 

de bulunmaktadır. Bu üç kişiden hiçbiri meslek olarak 

eğitimci olmamasına karşın (Montessori doktordu, Erikson 

psikoanaliz öğreniyordu ve Piaget de bir psikologtu), 

hepsi de özellikle erken çocukluk düzeyindeki eğitim 

uygulamaları üzerinde önemli bir etki bırakmıştır.  
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Maria Montessori 

Maria Montessori 1896’da İtalya’da tıp fakültesini 

bitirdi. O zaman sadece 26 yaşındaydı ve bu ülkedeki ilk 

kadın doktor olmuştu. Montessori, zihinsel özürlü 

çocuklarla yaptığı çalışmalarıyla bazı önemli sonuçlar elde 

ettikten sonra kendisine Roma’nın yoksul bir semtinde 

hizmet veren bir çocuk bakım merkezinde bir grup “yoksul 

mahalleli” çocuğun tedavi edilmesi görevi verildi. Bu 

çalışmalar sırasında tüm dünyada tanınmasını sağlayan 

eğitim kuramlarını ve uygulamalarını geliştirmeye başladı. 

Montessori için bir övgü, belki de buluş yapan bir 

kişiye sunulabilecek en büyük övgü, onun geliştirmiş 

olduğu kavram ve yöntemlerin kanıtlanmış eğitim 

uygulamalarının bir parçası haline gelmesi ve artık onun 

adıyla anılmasıdır. Çocukların ölçülerine uygun masa ve 

sandalyelerin kullanılması, yani “hazırlanmış çevre” 

kavramı çocuğun bilişsel yetenek düzeyi için uygundu. 

Çocuğun temel kavramları öğrenebileceği bol miktarda 

evirip çevirme malzemesinin çocuğa sunulması, hep 

Montessori’den kaynaklanmaktadır. 
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Ancak Montessori’nin diğer bir katkısı olan oyun 

anlayışı, erken çocukluk döneminin eğitim uygulamalarına 

dahil edilmemiştir. Günümüze kadar gelen Montessori-

merkezli ve Montessori-merkezli olmayan sınıflar 

arasındaki en büyük fark, her iki yaklaşımın oyun ve 

fantaziyi nasıl ele aldıklarında yatmaktadır. Montessori’nin 

yaklaşımının başka her yönünün çocuklarla çalışan kişiler 

tarafından hemen kabul edilmesine karşın, oyun 

kavramının bu denli ilgi çekici olmamasına neden olan 

nedir? 

 

Çocuğun İşi Olarak Oyun 

Her şeyden önce Montessori eğitim açısından bir 

devrimci olmasına karşın siyasal anlamda bir devrimci 

değildi. O, iyi eğitimi çocukların gelişmiş karaktere sahip 

iyi vatandaşlar olarak yetiştirildiği en iyi yol olarak 

görüyordu. Elbette, çocukların insan olarak hakları 

korunarak takdir edilmesini ve onlara saygı gösterilmesini 

savundu ve böyle bir uygulamanın da kendine saygı 

duyan yetişkinleri ortaya çıkaracağını öngördü. Onun 

eğitim yönteminin itme gücü, toplumsal uyum sağlama idi. 

Çocuk düzeyinde eğitim vermenin değeri, çocuğun 
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kültürün temel becerilerini öğrenebileceğiydi. 

Montessori’nin çocuk imgesine göre bir çocuk göçmendi; 

“çocuk, ürünlerini tanımadığı, doğal görünümünden ve 

sosyal düzeninden habersiz olduğu, dilinden ise tamamen 

habersiz olduğu yeni bir ülkeye gitmektedir” ve 

“tanımadığı insanların aktif yaşantısına dahil olmadan 

önce başarması gereken büyük bir uyum sağlama işi ile” 

karşı karşıyadır (Montessori, 1965, s.35). 

Montessori’nin oyun anlayışı da onun çağının 

düşüncesine dayandırılmıştı. 19. yüzyılın tanınmış eğitim 

felsefecisi olan Carlotta Lombroso, “Oyun, çocuk için bir 

iştir; çalışmanın yetişkin için olduğu gibi oyun da çocuk 

için ciddi ve önemlidir; oyun çocuğun gelişim araçlarından 

biridir ve nasıl bir ipek böceği sürekli olarak yaprak yeme 

gereksinimi duyuyorsa çocuk da oyun oynama 

gereksinimi duyar” (1896, s.117) diye yazmıştır. Buna 

benzer şekilde, Karl Gross da, “hayvan genç olduğu için 

değil, daha çok bir gençlik dönemi olduğu için oynamak 

zorundadır” (1901) demiştir. Bu açıdan oyun gencin 

yetişkin yaşama hazırlanmasında doğal ve temel bir 

etkinliktir. 
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Montessori kitabını yazdığında moda olan oyun 

anlayışı, oyunun çocuğun doğal etkinliği olduğu ve 

işlevinin çocuğu yetişkin yaşamı için hazırlamak 

olduğuydu. Montessori, “oyun çocuğun işidir” ifadesini 

kullandığında bu anlayışı sosyal uyum olarak nitelediği 

eğitim görüşüyle birleştirmiştir. O, gerçekten de Groos’un 

yaptığının çok daha ötesine geçmiştir. Gross’a göre oyun 

içgüdüleri düzenleme açısından sosyalleşme gücü olarak 

işe yaramaktadır; ancak içgüdülerin düzenlenmesi, 

sanata ve kişinin kendisini ifade etmesinin yanısıra sosyal 

uyuma da olanak sağlar. Oyunun bu sanatsal ve estetik 

boyutu her nasılsa Montessori’nin ifadelerinde 

kaybolmuştur. Basit olarak söylenirse, Montessori’ye göre 

oyunun kendi doğasından kaynaklanan bir önemi yoktur 

ve oyun sadece sosyalleşme için kullanıldığında önem 

kazanır. Montessori’nin oyunun ve hayal kurmanın kişinin 

kendisini sanatsal olarak ifade etmesi yerine sosyal uyum 

için kullanılması konusundaki vurgusu aşağıdaki 

paragrafta açıklanmıştır: 

Çocuk psikolojisinde hayal kurmaya her zaman çok 
önemli bir yer verilmiştir ve dünyanın her yerinde insanlar 
çocuklarına onların çok hoşuna gidecek peri masalları 
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anlatırlar. Çünkü çocukların bu yeteneklerini geliştirmek 
istedikleri düşünülür.  
 
Ancak yazar sonra şunları eklemiştir:    

Çocuğun hayal kurmaktan hoşlandığı konusunda hepimiz 
aynı fikirde olsak bile, niçin çocuklara bu yeteneklerini 
geliştirmeleri için sadece peri masalları anlatıyor ve 
oyuncaklar veriyoruz? Eğer bir çocuk bir periyi veya peri 
ülkesini hayal edebiliyorsa, o çocuğun Amerika’yı hayal 
etmesi de güç olmaz. Amerika’yı konuşmalar arasında 
belli belirsiz duymak yerine, Amerika’nın bulunduğu 
küreye bakarak kendi fikirlerini netleştirebilir (Montessori, 
1967, s.177). 
 
Burada önerildiği gibi, Montessori peri masallarını 

önemsiz olarak kabul etmiş ve çocuğun hayal gücünün 

gerçek dünyayı öğrenmek için daha iyi bir biçimde 

kullanılacağına inanmıştır. 

Çocuklar hakkında parlak içgörüleri olan bu 

yetenekli kadın çocukların ve çocuk oyunlarının estetik, 

kişisel ve sanatsal yönünden niçin kaçınmaktadır? Bu 

soru çok ilginç bir psiko-tarihsel araştırmayı gerektirir. 

Benim tahminim, estetiğin Montessori için kişisel olarak 

önemli olmadığı veya onun fazla zevk almadığı bir konu 

olduğudur. İnsan, onun kitaplarında çok az bir estetik 

zevk duygusu tadar. Diğer taraftan o çok üretkendi ve 

başarı yönelimliydi. Kısacası Montessori’nin sosyal uyum 



 

 

 

93

olarak oyun görüşü, çocuklar üzerindeki gözlemlerinden 

değil ama onun değer sisteminden geliyor olabilir. Belki 

de bu nedenle onun oyun anlayışı diğer birçok 

katkısından daha az kabul görmüştür. 

 

Erik Erikson 

Erik Erikson, hem Freud’un hem de Montessori’nin 

öğrencisiydi ve onun oyun anlayışı bu her iki öğretmenin 

izlerini taşımasının yanısıra, kendi eşsiz dehasını da 

yansıtmaktadır. 1896’da Montessori tıp fakültesini 

bitirdiğinde, Sigmund Freud nörolojiden vazgeçmiş ve 

psikonevrozlar konusundaki araştırmalarına başlamıştı. 

1895’te Freud ve Joseph Breuer Histeri Üzerine 

İncelemeler (Breuer ve Freud, 1937) adlı klasik kitaplarını 

ilk kez yayınladılar ve 1904’te Freud Rüyaların Yorumu’nu 

yayınladı. 

Freud’un, bir tür iş olarak oyun kavramını 

paylaşması şaşırtıcı değildir. Örneğin, Rüyaların 

Yorumu’nda kabul edilemeyen bilinçaltı istekleri ve 

dürtüleri kabul edilebilir hale getiren, eğer şifresi 

çözülmezse bilinçli rüya imgelerine dönüştüren zihinsel 
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süreçler anlamında “rüya işi”nden sözetmiştir. Rüya işinin 

açıkça uyum sağlayıcı bir işlevi vardır; bu, eğer bilinmiş 

olsa kişiyi uyandıracak ve gerilime sokacak istek ve 

dürtülerle rahatsız edilmeden uyumasına olanak sağlar. 

Çocukların hayallerinde ve oyunda, rüyalarda 

gördüğümüz aynı mekanizmaların işlediğini görürüz (yer 

değiştirme, yoğunlaşma, yerine geçme). Örneğin, bir 

analizci, blok oyununda bir çocuğun blokları insan yerine 

kullanabileceğini, blokları yere yıktığında ise bu insanlara 

karşı olan duygularını yansıttığını ve belirli bir oyun türüne 

birçok farklı yaşam temalarını yoğunlaştırdığını 

söyleyecektir. Oyun işi bu nedenle rüya işine paraleldir. 

Ancak Freud’un oyun ve iş  tanımının, 

Montessori’nin yapmış olduğu tanımdan daha farklı bir 

sıralaması vardır. Birincisi, Koffka (1927) ve diğer 

psikologlar için olduğu gibi Montessori için de oyun çocuk 

davranışının baskın türüdür; çocuk, doğası gereği oyun 

oynayan bir yaratıktır. Montessori’nin savunduğu, oyunun 

gereksiz bir davranış olmadığı, en azından olmaması 

gerektiğidir. Oyun, sosyal uyumun hizmetinde olmalıdır.  

Öte yandan Freud, birincil ve ikincil düşünce 

süreçlerini ayırt etmiş ve çocukların her ikisini de 
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başarabildiklerinin farkına varmıştır. Birincil düşünce 

süreçleri rüya süreçlerini içerir, ikincil düşünce süreçleri 

ise mantıksal ve matematikseldir. Bu nedenle Freud, iki 

tür uyumdan ve iki tür uyum sağlayıcı süreçten 

sözetmiştir. Uyumun bir türü zevk peşindeki içgüdülere 

yönelmiştir ve zevk ilkesi olarak adlandırılır. İkinci tür 

uyum dış dünyaya yönelmiş olup gerçeklik ilkesi olarak 

adlandırılır. 

Böylece Freud, Montessori’den iki önemli açıdan 

ayrılmıştır. Birincisi, çocuklar sadece gerçeklik ilkesine 

değil ama zevk ilkesine de bağlı olarak hareket ederler. 

İkincisi, oyun bir uyum olması nedeniyle enerji 

gerektirmektedir; uyum sosyal bir uyum değildir, en 

azından doğrudan bir uyum değildir. Psikodinamik bakış 

açısına göre oyun, bireyin dış dünyayı öğrenmesinden 

çok kendisini öğrenmesiyle daha yakından ilişkilidir. 

Oyun, yerleşmiş sosyal ilişkileri tehdit eden içsel 

güçlerimizi kontrol edebileceğimiz bir araçtır. Buna bağlı 

olarak Montessori, çocukların oyunlarının işe göre ikincil 

konumda olduğunu söylerken, Freud ise çocukların işinin 

(birincil süreç iş) oyuna göre ikincil konumda olduğunu 

söylemiştir.   
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Oyuna bu bakış açısı nükte ve mizaha kadar uzanır. 

Freudçu bakış açısına göre şakaların her zaman cinsel ve 

saldırgan bir içeriği vardır. Rüyalar gibi şakalar da kabul 

edilmeyen dürtülerin tehdit yaratmayacak biçimde ifade 

edilmesine olanak sağlar. Gülme, bastırılmış kızgınlıktan, 

cinsel dürtülerden ve duygulardan kaynaklanan gizli 

kalmış gerilim deposunun serbest bırakılmasıdır. Böylece, 

oyun oynama nedenimizle gülme nedenimiz aynıdır; 

derinlere gizlenmiş çatışma, kaygı ve isteklerimizi eğer 

biçim değiştirmişse oyunla kabul edilebilir yollardan ifade 

edebiliriz. 

 

Montessori ve Freud’u Bütünleştirme 

Erikson, Montessori’nin ve Freud’un görüşlerini 

bütünleştirmeyi denemiştir. Karşıt görüşleri birleştirmek, 

düzenlenmiş bir bütün yaratmak Erikson’un çalışmalarının 

bir özelliğidir. Görünürde birbiriyle ilişkili olmayan veya 

çelişen kavramları birleştirme konusundaki ilgisinin, kendi 

mesleğinin ve kişisel geçmişinin farklı parçalarından 

birleştirilmiş bir bütün oluşturma çabalarından 

kaynaklandığını ilk kabul eden Erikson’un kendisi 

olmuştur. 
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Erikson, Çocukluk ve Toplum (1950) kitabındaki 

“Oyuncaklar ve Nedenleri” adlı bölümünde kendi oyun 

anlayışını ve bu anlayışın Freud’unkinden ve 

psikanalistlerinkinden nasıl farklılaştığını açıklamıştır. 

Erikson, Tom Sawyer’den bir paragraf vermektedir. 

Burada Tom bir çiti beyaza boyamaya başlarken 

arkadaşlarından biri görünür. Arkadaşı Ben Rogers, 

buharlı bir geminin, onun kaptanının ve tayfalarının 

taklidini yapmaktadır. Erikson, bu tür hayali oyunun nasıl 

yorumlanacağını sormakta ve öğretmenlik yaptığı sınıftaki 

sosyal çalışmacılardan aldığı bazı tipik psikoanalitik 

açıklamaları yanıt olarak vermektedir. Onların yanıtları, 

Ben Rogers’in aşırı koruyucu babayı veya yatağını 

ıslatma gibi bazı ailesel travmaları ifade edip 

çözümlediğini önermiştir. 

Buna zıt olarak Erikson, “Ben, büyüyen bir çocuktur” 

ifadesinde somutlaşan bir açıklama önermektedir:  

Büyümek, farklı oranlarda büyüyen farklı bölümlere 
ayrılmak demektir. Büyüyen bir oğlan çocuğunun, 
parçalara ayrılmış zihninin yanısıra, zayıf ve uzun 
bedeniyle de başa çıkma konusunda sorunları vardır. İyi 
olmak ister ve her zaman bu niyetin tersine kötü 
davranmış olduğunu görür. İsyankar olmak ister ve 
neredeyse kendi isteğinin tersine bundan vazgeçer. Onun 
zaman perspektifi yaklaşan yetişkinliği görmesine olanak 
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sağlarken, kendisini çocuk gibi davranırken bulur. Ben’in 
oyununun bir anlamı şu olabilir: Oyun, Ben’in egosuna, 
uzun, ince bedeni ve benliği üzerinde beyinden (kaptan), 
istemli sinirler ve kaslardan (sinyal sistemi ve makine) ve 
bedeninden (gemi) iyi işleyen bir bütün oluşturarak geçici 
bir zafer sağlar. Oyun, Ben’e kendi koyduğu kurallara 
uyması nedeniyle kendi kendisinin patronu olduğu ayrı bir 
varlık olma olanağı tanır (1950, s.211). 
 
Bu nedenle Erikson için oyunun Freud için 

olduğundan çok daha geniş bir anlamı vardır. Oyun 

sadece tehlikeli arzu ve dürtülerin boşaltılması olmayıp, 

fiziksel ve zihinsel büyümede insanın kalıtımındaki normal 

gelişim düzensizlikleriyle ve çelişkilerle başa çıkmak için 

sembolik bir araçtır. Yalın bir söyleyişle, Ben’in oyunu 

hastalığın değil sağlığın ifadesidir. Oyunun, duygusal 

rahatsızlığı olan çocuklar için iyileştirici gücü olmasına 

karşın, oyun bu işlevin ötesine geçer. 

Tarihte belirli bir zamanda, belirli bir toplumda ve 

belirli bir etnik çevrede büyümek, her bireye insan 

olmanın gerektirdiği uyum sağlama sorunlarını getirir. 

Genç bir insanın çatışmalarının hepsi çocuk bakımındaki 

belirsizliklerden kaynaklanmaz; bazı çatışmalar, 

büyümenin ve belirli sosyal çevrelere uyum sağlamanın 

sonucudur. Bu nedenle oyun ailesel travmaların ifadesine 
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indirgenemez; daha geniş anlamda oyunun, bir çocuğun 

büyümesinin yanısıra benliğe ve sosyal çevreye uyum 

sağlamanın birçok farklı yönünü simgelediği kabul 

edilmelidir. 

Erikson’un çocuğun oyununa ilişkin anlayışı bu 

şekilde genişletmesi takdir edilebilirken; onun 

Montessorici iş ve oyun, sosyal uyum sağlama ve kişisel 

ifade tanımlarına geri dönmesini takdir etmek o kadar 

kolay değildir. İşin tuhafı, Erikson, Ben Rogers’ın 

durumunda oyunun değerini kişisel ifade olarak 

açıkladıktan sonra aşağıdaki cümle ile sözlerini 

tamamlamaktadır: 

Aynı zamanda Ben, eğretilemelerini yeni makine 
çağının alet dünyasından seçmekte ve günün 
makine tanrısının kimliğini Büyük Missouri Irmağının 
Kaptanında görmektedir.  
 
Oyun, sosyal uyum sağlamanın yanısıra kişisel 

ifadedir de. Erikson’un iş ve oyunu bu şekilde tanımlama 

girişimi Montessori’nin tanımına daha çok benzeyen Ruth 

Underhill’den aldığı antropolojik bir örneği (Amerikan 

Kızılderilileri) kullanmasından anlaşılmaktadır: 

Evin reisi, üç yaşındaki küçük kız torununa dönerek 
ondan kapıyı kapamasını istedi. Kapı ağırdı ve zor 
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kapanıyordu. Çocuk kapamayı denedi ama kapıyı hareket 
ettiremedi. Büyükbaba birçok kereler, “Evet, kapıyı kapat” 
diye sözlerini yineledi. Hiç kimse çocuğun yardımına 
koşmadı. Hiç kimse sorumluluğu ondan almadı. Diğer 
taraftan çocuğun küçük olması nedeniyle sabırsızlık 
gösteren de yoktu. Çocuk işi başarana kadar ciddi bir 
şekilde beklediler ve sonra büyükbaba çocuğa teşekkür 
etti. Herkes çocuk kapıyı kapatamayacak olsaydı bu iş 
ondan istenmezdi diye düşündü. İstendiğine göre, 
sorumluluk, sanki o yetişkin bir kadınmış gibi onundu 
(1950, s.236). 
 
Erikson, bu çocuğun yetenek düzeyine göre 

ayarlanmış görevlerle sosyal katılıma alıştırıldığını 

savunmaktadır. Amerikan toplumunda ise durumun böyle 

olmadığını ve en azından ergenliğe kadar, çocuklara 

yetişkinlerin eşitleri olarak davranılmadığını savunur. 

Sözlerini şu şekilde tamamlar:  

Bizim kültürümüzde geliştirilmiş olan ve temellerini 
çocukların bile oyunu iş olarak tanımlamadığı 
varsayımından alan oyun kuramlarının, gerçekte, 
çocuklarımızı erken bir kimlik duygusu kaynağının 
dışında tutmamıza yol açan birçok önyargıdan biri olduğu 
gerçeğini görmeye başladık (1980, s.237). 
 
Erikson’a göre çocuklukta iş ve oyun ayırımı bir 

“önyargı”dır; bu nedenle Freud’un yolunu izleyerek 

Montessori’ye dönüyoruz. Montessori, oyunun sosyal 

uyum olduğunu savunurken, Freud oyunun kişisel uyumu 
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yansıttığını iddia etmektedir. Erikson, Freud’un oyun 

anlayışını, oyunun kişisel çatışmayı yansıtmasının 

yanısıra kişisel büyümenin de ifadesi olabileceğini 

göstermek için genişletmiştir. Fakat daha sonra bireysel 

ile toplumsal arasında önemli bir farklılık olduğu 

düşüncesinden vazgeçerek bu ayırımın bir önyargı 

olduğunu savunmaktadır. Erikson, bizim toplumumuzda 

kişisel uyumu sosyal uyumdan ayırmanın bir talihsizlik 

olduğunu sözlerine eklemektedir. Açıkca, Erikson’a göre 

çocuklar, oyunun çocuğun işi olarak kabul edildiği 

toplumlarda, oyun ve işin birbirinden ayrı etkinlikler olarak 

kabul edildiği toplumlara göre daha sağlıklı bir ego kimliği 

kazanmaktadır. 

 

Jean Piaget 

Breuer ve Freud’un Histeri Üzerine İncelemeler 

kitabının yayınlanmasından bir yıl sonra, 1896’da Piaget 

doğdu ve aynı yıl Montessori tıp doktoru oldu. Bu nedenle 

Piaget, diğer iki araştırmacıdan büyük oranda etkilenmiş 

olsa da onlardan farklı bir kuşaktandır. Ancak bu 

etkilenme, görgül bir anlayıştan temelini alan sağlıklı bir 
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kuşkuculuk ile hafifletilmiştir. Piaget, kendi gözlem ve 

analitik değerlendirmelerine karşı olan diğer kişilerin 

önermiş olduklarını kontrol etmeden önce, çocuk 

yaşamının gelişimi hakkında onların söylediklerini kabul 

etmeye istekli değildi.   

Piaget, çocuk oyunları (1963) sorununu bu 

yaklaşımla ele aldı. Bu alanda, incelemiş olduğu diğer 

alanlarda olduğu gibi olağanüstü iyi bir okuyucu kitlesi 

buldu. Onun Karl Groos’un (1901) ve hocası olan 

Claparede’nin kuramlarına karşı çıkışı, bu kuramların 

iddialarının sağlam bir anlayışına dayanmaktaydı. 

Gerçekten de Piaget, sık sık bir yazarın kuramından onun 

söylemiş olduğundan çok geniş doğurgular 

çıkarmaktaydı. 

Piaget, kendisi için bilimsel araştırmanın temel 

görevlerinden olan üç ana görev belirledi. Sınıflamayı, her 

bilimsel araştırmada ilk ve temel aşama olarak kabul 

ederek ilk önce oyun davranışını sınıflamaya çalıştı. 

İkincisi, bu davranışların gelişiminde işleyen kuralları 

tanımlamayı denedi. Üçüncüsü, bu davranışlar için insan 

davranışının genel ilkelerine dayanarak genel bir 

açıklama getirmeye çalıştı. Piaget’in oyun üzerindeki 
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çalışmaları, mesleğinin ilk araştırmacı aşamasında 

başlamasına karşın, zekanın kökenlerini bebeklerin duyu-

devinim eşgüdümünde izleyerek araştırdığı ikinci 

döneminde tamamlanmıştır. Daha açık bir söyleyişle, 

Piaget’in amacı oyunu, oyunun zekanın evrimindeki yeri 

çerçevesinde açıklamaktı. 

Piaget, içeriğe (örneğin duyusal, devinimsel oyunlar 

veya zeka oyunları) veya işlevlere (örneğin döğüşme, sayı 

sayma veya aile oyunlarına) dayanarak yapılan 

sınıflamaların tutarsız ve yetersiz olmaya mahkum 

olduğunu savundu. Bu tür sınıflamalar yüzeysel 

farklılıkları yansıtırken, Noam Chomsky’den (1957) alınan 

bir terim olan derin yapıya dayanan sınıflama, oyun 

davranışlarını temelde bulunan yapısal farklılıklara 

dayanarak gruplamaktadır. 

 

Oyunun Üç Türü 

Piaget, bu tür bir analizi ve temel veri olarak kendi 

üç çocuğunun titiz gözlemlerini kullanarak üç tür oyun 

ayırt etmiştir: Alıştırma oyunu, simgesel oyun ve kurallı 

oyunlar. Alıştırma oyunu, yaşamın ilk üç ayında ortaya 

çıkar ve çocuk ne zaman sadece hareket etmek için 
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hareket ederse gözlemlenir. Parmağını emen ya da bir 

nesneyi sıkı sıkı kavradıktan sonra fırlatan çocuk alıştırma 

oyununa girmiştir. Piaget’in anlayışına göre bu davranışı 

karakterize eden şey ve bu davranışın niçin oyun olduğu, 

bu davranışın tamamen özümleyici olmasıdır. Özümleme, 

her zaman bir yaşantının benliğin yararına olacak biçimde 

dönüştürülmesini içermektedir. Parmağını emen bir 

bebek, bu parmağı emilecek bir nesne haline 

dönüştürmüştür. Bebek bu nesneyi, kişisel 

gereksinmelerini karşılayacak biçimde dönüşüme 

uğratmıştır. 

Piaget’e göre alıştırma oyunu genellikle kısa sürer 

ve bir tür duyusal-devinimsel eşgüdümlemenin 

başarılmasından sonra ortaya çıkar. Tüm çocukluk 

boyunca, çocuk yeni bir beceri kazandığında yeniden 

gözlemlenir, ancak çocuk alıştırma oyununu her 

oynadığında taklit de yapıyordur. Çocuk, taklit aracılığıyla 

nesneleri tasarımlayabilmeye ve sözcükleri temsil ettiği 

nesnelerden ayırt edebilmeye başlar. İki yaş dolayında, 

bu ayırım tamamen işlevsel hale gelir ve çocuk kendi 

yaşantısını, zamansal ve mekansal mesafe alarak 

tasarımlamaya başlar. Ertelenmiş tepki veya çocuğun bir 
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süre geçtikten sonra saklanmış bir nesneye tepki 

gösterme yeteneği bu yeterliliğin bir örneğidir. 

İki yaşından sonra, dört veya beş yaşına doğru, 

çocuklar birincil olarak tasarımlamaya yönelik etkinliklere 

girerler. Bu etkinlikler iki yönde ilerler: Birincisi, geleneksel 

kavramlar, sözel işaretler ve yaşantının toplumsallaşması; 

diğeri, çarpıtılmış tasarımlamalar, semboller ve kişisel 

duygu ve çatışmaların ifadesi doğrultusundadır. 

Okulöncesi çocuğu simgeleri öğrenmekte ve 

toplumsallaşmaktadır, fakat aynı zamanda bireyselliğini 

yansıtan simgeleri de yaratmaktadır. 

Böylece, Piaget de Freud gibi erken çocuklukta iş 

ve oyunu birbirinden ayırt etmektedir. Küçük çocuklar iş 

yapmakta ve çoğu zaman uyma davranışı 

sergilemektedirler (dış dünyanın isteklerini karşılamak için 

kendini değiştirmek). Çocuğa üstünü başını kirletmemesi, 

lütfen demesi, daha yavaş yemek yemesi, daha anlaşılır 

konuşması ve bunun gibi şeyler söylenmektedir. Bunların 

yanısıra, çocuklar gerçekten uymacı olmayan simgesel 

oyun etkinliklerine de girerler. Evcilik oynayan kız ve 

erkek çocuklar, aslında sadece yetişkin rollerini model 

almazlar. Simgesel oyun sadece taklide dayanmaz; 
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örneğin, oyuncak bebeklerin canlıymış, boş fincanların 

kahveyle doluymuş gibi ele alındığı birçok dönüştürümlü 

bileşene sahiptir. Bu tür oyun, başarılması ve 

denetlenmesi için, kişisel gereksinmelerin yansıtılmasını 

gerektirir ve birincil olarak sosyal uyum değildir. 

Böylece, küçük çocuklarda simgesel oyunun kritik 

ayırt edici özelliği, ne oyun işlevi ne de taklitsel bileşenleri 

değildir, ama daha çok simgelerin varlığıdır. Piaget’e göre 

simge, geleneksel olan işaretlerin tersine kişisel bir 

tasarımlamadır. Çocuklar, karmaşık işaret dünyasıyla ve 

bunların temsil ettiği kavramlarla başaçıkmaktan uzak 

olmaları nedeniyle, kendi kişisel gereksinmelerini ve 

çatışmalarını temsil etmek için simgelere gereksinim 

duyarlar. Piaget’e göre simgesel oyun, tamamen 

toplumsallaşmamış ve bu nedenle de toplumsallaşmış 

ifade aracı ve çatışma çözümü olmayan bir kişi için 

isteklerle, dileklerle ve çatışmalarla başaçıkmada gerekli 

bir araç olarak kendi başına önemlidir. 

Çocuklar, altı veya yedi yaş dolayında somut 

işlemleri kazandıkça (tasımsal akıl yürütme yeteneğine 

ulaşınca) simgesel oyunun sıklığı azalır ve simgesel oyun 

yerini kurallı oyunlara bırakır. Toplumsal oyun, yavaş 
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yavaş bireysel oyunun yerini alır; toplumsal olarak 

oluşturulmuş oyun kuralları, kişisel olarak oluşturulmuş 

simgelerin yerini alır. Piaget’e göre, oyun kuralları hâlâ 

gerçeği çarpıtması ve yine de birçok birey tarafından 

paylaşılması nedeniyle kolektif simgelerdir. Bilyelerde 

olduğu gibi oyun kuralları sözlü gelenekle bir kuşaktan 

diğerine aktarılabilir ya da bir çocuğun şapkasını onun 

almasını engelleyecek biçimde havaya atarak oynanan 

türde kendiliğinden gelişen bir oyunda olduğu gibi bir grup 

çocuk tarafından uydurulabilir. 

Piaget’e göre kurallı oyunların ortaya çıkması 

benmerkezlilikte azalmaya ve yeni bir toplumsal 

bütünleşme düzeyine ulaşmaya olanak sağlar. Ona göre, 

olgunlaşmanın yani gelişen bedenin ve yeteneklerin 

sonucu olarak çocuk, kişisel gereksinmelerini ve 

isteklerini ifade etmek için toplumsallaşmış diğer yolları 

bulur. Örneğin, kurallı oyunlarda çocuk, yarışmacı 

gereksinmelerini toplumsal olarak tanımlanmış biçimde 

ifade eder. Daha genel olarak, uyma davranışıyla 

değişikliğe uğratılmadan saf anlamıyla özümleme 

anlamındaki oyun, çocuklar büyüyüp toplumsallaşmış 
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varlıklar haline geldikçe, gittikçe daha az yaygın hale 

gelir. 

Piaget, elbette ki simgesel etkinliğin bir türünün, 

yaşamın sonrasında hâlâ devam ettiğini inkar 

etmemektedir. Rüyaları ve fantazileri simgesel etkinliğe 

örnek verebiliriz. Çünkü bunlar çarpıtılan özümlemeleri 

yansıtır, ancak rüyalar ve fantaziler bile, büyük çocukta ve 

yetişkinlerde erken çocukta olduğundan çok daha 

toplumsallaşmıştır. Çocukların (aynı nedenle yetişkinlerin 

de) oyun etkinliklerinin çoğunluğu toplumsallaşmıştır ve 

kişisel ve toplumsal bütünleşmeyi yansıtır. Elbette ki, bu 

genel kurala uymayan çeşitli istisnalar vardır. Bazı 

insanlar mızıkçıdırlar ve oyunu oyun gibi görmezler. 

 

Piaget’in Oyun Görüşünün Doğurguları 

Piaget’in oyun kuramının bu tartışmasını gözden 

geçirdikten sonra, bir eğitim doğurgusu çıkartabiliriz. 

Piaget, çocukların sanatsal dışa vurumlarının ve kişisel 

bilimsel uğraşlarının çocukluk boyunca giderek 

toplumsallaştığını ifade etmektedir. Çocuklar, çok daha 

gelenekselleşmiş yollarla oyunun içine girmeye başlarlar 

ve oyuncak ayılar gibi bireysel koleksiyonlar, yerini para, 
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pul, kitap gibi genç insanların değiş tokuş yaptıkları 

toplumsal koleksiyonlara bırakır. 

Piaget’in vurgulamamasına karşın, ben oyunun bu 

iki yönünün toplumsallaşmasının, sanat ve bilim için 

başlangıç oluşturduğuna inanıyorum. Hem sanat hem de 

bilim, kişisel ve toplumsal bütünleşme sağlar. İyi sanat, 

aynı anda hem kişisel hem de toplumsaldır ve başka türlü 

diğer insanlarla paylaşılıp zevk alınamayacak şekilde 

dünyanın benzersiz bir görünüşünü sağlar. Sanatçı, bir 

bakıma birçok insanın kişisel duygularını ve arzularını 

dışa vurduğu kolektif simgeler yaratır. Bilim adamı da 

biraz farklı bir yoldan da olsa aynı şeyi yapar; diğer 

insanların dünyayı yeni yollardan görebilmeleri için yeni 

bir kavram yaratır. 

Bilim ve sanat bu nedenle erken çocukluktaki iş ve 

oyun arasındaki ayırımdan doğar. Gerçekten de oyun ile 

iş arasındaki gerilim ve kişisel ifade ile topluma uyma 

arasındaki gerilim bunların daha sonraki bütünleşmesi için 

gereklidir. Bu nedenle erken çocuklukta iş ve oyunu 

eşitlemeye karşıyım ve küçük çocukların çalışmak kadar 

oyun oynama fırsatına da sahip olmalarını destekliyorum. 
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Özet ve sonuç 

Montessori erken çocuklukta oyun ile işi eşitlediği 

gibi, oyunun sosyal uyumun hizmetine sunulması 

gerektiğini savunmuştur. Montessori’nin yanısıra Freud’un 

da öğrencisi olan Erikson, Freudcu bir çeşit katarsis 

olarak kavramsallaştırılan oyun kavramıyla, 

Montessori’nin oyunun sosyal uyum olması gerektiği 

görüşünü birleştirmeye çalışmıştır. Erikson, oyunun 

sağlıklı büyüme sürecini yansıtabileceğini ve mutlaka her 

zaman gizli dürtülerin biçim değiştirmiş bir ifadesi olması 

gerekmediğini savunmuştur. Erikson, oyunun bir kimsenin 

kültürüne bağlanma aracı olduğunu savunmasına karşılık, 

çocukluktaki oyun ve iş ayırımının bir önyargı olduğunu 

iddia etmiştir. 

Piaget, oyuna gelişimsel açıdan bakmakta ve 

oyunun farklı yaş düzeylerinde farklı biçimleri olduğunu 

düşünmektedir. Bebeklerde, eylemin zevk ilkesiyle tekrar 

edildiği ve uymanın özümlemeye ikincil durumda olduğu 

alıştırma oyunlarını görebiliriz. Okulöncesi dönemde, 

kişisel simgelerin oluşturulmasına bağlı olarak, özümleme 

uyma etkinliklerinden ayrımlaşır ve simgesel oyun, 
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çocuğun toplumsallaşmış istek ve dürtülerini yansıttığı bir 

araç haline gelir. Çocuklukta özümleme ve uyma, oyun ve 

iş kurallı oyunlarda birleştirilir. Bu tür kurallı oyunlar 

karşılıklı zorunlulukları içermesi nedeniyle toplumsaldır; 

fakat aynı zamanda kişiseldir de, çünkü bireysel 

yarışmacılığı içerir. Buna ek olarak oyunlar, kolektif 

simgeleri içerir (dünyanın çarpıtılmış tasarımları). 

Örneğin, bilye oyununda cam toplar farklı çocuklar için 

farklı şeyleri temsil edebilir. Bunlar kolektiftir, çünkü 

paylaşılır; ve kişiseldir, çünkü oyundaki rollerinden başka 

paylaşılan özgül anlamları yoktur. 

Erken çocuklukta iş ile oyun arasındaki ayırım -

Freud ve Piaget’in desteklediği, Montessori ve Erikson’un 

karşı çıktığı nokta- önemlidir ve korunmalıdır. Ben bu 

ayırımın, Erikson’un savunduğu gibi gerçekten kültürel bir 

önyargı olduğuna inanamıyorum. Marxist bir bakış 

açısıyla yazan Vygotsky (1978), oyunu (nesnenin anlama 

ikincil olması) ve işi (anlamın nesneye ikincil olması) 

Piaget’in terimleriyle açıklamaktadır. Oyun ile iş, kişisel 

özümleme ile sosyal uyma arasındaki ayırım önemlidir; 

çünkü bilim ve sanat olarak adlandırdığımız bütünleştirme 

türleri için gerekli gerilimi sağlar. İyi bilim gibi sanat da 
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özgül ile evrensel arasındaki, yani birey için benzersiz 

olanla insanlık için ortak olan arasındaki benzersiz 

bütünleşmedir. 

Oyun ile iş arasındaki ayırımın farkına varmak 

gerçekten de kendi biyolojik kalıtımımızın farkına 

varmaktır. Hepimizin hiçbir zaman yinelenemeyecek 

benzersiz bir gen bileşimi, fakat aynı zamanda herkes gibi 

aynı merkezlerde aynı sayıda kromozomları vardır. 

Herkes gibiyiz, ancak farklıyız da. O zaman, en basit 

düzeyde ifade edilecek olursa oyun ve iş, hem bir kişi 

hem de birçok kişi olmanın varoluşsal ikilemini yansıtır. 

Bu ikilemi inkar veya gözardı etmek bir hatadır, çünkü 

yukarıda tartıştığım gibi bu ayırım insanın sürekli olan 

başarılarının kaynaklandığı gerilimi sağlar. Daha özgül bir 

deyişle, küçük çocukların oyun oynamasını, oyunun 

kendisi uğruna desteklemeliyiz; çünkü oyun çocukların 

kendilerini kişisel açıdan ifade edebilmesi için bir çıkış 

yolu sağlar. Paradoks gibi görünse de, erken çocukluktaki 

kişisel ifade, ilerideki sosyal uyma için olası en iyi 

hazırlanma yoludur. Oyun çocuğun işi değildir ve iş ender 

olarak çocuğun oyunudur. 
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Üç dört yaşındaki çocuklar bilişsel, toplumsal ve 

duygusal gelişimde görece kısa bir zaman döneminde 

önemli aşamalar kaydederler. Ancak genellikle bu 

ilerlemeyi yanlış yorumlayıp küçük çocukların gerçekte 

olduklarından daha olgun ve becerikli olduklarını 

varsaymak kolaydır. Yazılarımda vurguladığım gibi 

(Elkind, 1987, 1988), küçük çocukların becerilerini 

olduğundan yüksek değerlendirmek acele etmeye ve 

yanlış eğitime yol açabilir. Bu durum da çocuk için gerilim 

yaratır. Birçok durumda çocukları acele ettirmekten ve 

yanlış eğitmekten kaynaklanan gerilim küçük çocuklara 

ve onların ailelerine danışmanlık hizmetlerinin verilmesini 

gerekli kılmaktadır. 

Buna bağlı olarak, bu makalede küçük çocukların 

bazı önemli bilişsel, toplumsal ve duygusal başarılarını ve 

aynı zamanda bazı sınırlılıklarını gözden geçireceğiz. Bu 

sınırlılıkları anahatlarıyla vererek küçük çocukların 

kapasitelerini küçümsemek veya aşağılamak 

istemiyorum. Çocuklar birkaç yıl içerisinde çok büyük 

ilerleme sağlarlar, ancak yine de olgunluğa ulaşabilmeleri 

için önlerinde çok uzun bir yol vardır. Çocukların güçlü 

yanlarının yanısıra sınırlılıklarının da farkına varmak, 
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sadece onların insan olduklarını ve insanın yaşam 

döngüsündeki eşsiz yerini vurgulamaktır. 

Birincisi, gelişimin bilişsel, dilsel, toplumsal ve 

duygusal gelişim biçiminde bölünerek tanımlanması 

organize edilmiş bir sunuş için gereklidir. Bu terimler 

çocuktaki belirgin düşünce ve davranış biçimlerini değil, 

ama yetişkinlerin düşünce kategorilerini temsil etmektedir. 

Küçük çocuklar için tüm bu süreçler ve yetenekler tek bir 

parçadır. Küçük bir çocuğun bilişsel ve sözel yetenekleri, 

çocuğun toplumsal ve duygusal etkileşimlerinin ve 

ifadelerinin olduğu gibi, bir diğerinin parçasıdır. Bu 

süreçleri ve yetenekleri ayrı ayrı tartışmamıza karşın 

bunların aktif olarak etkinlikte bulunan çocuğun 

yaşamında birbirinden ayrı olmaktan uzak olduğunu 

hatırlamalıyız. 

 

Zihinsel Yetenekler 

Ön-işlemler 

Çocuklar, üç ya da dört yaşına kadar, bebeklerin 

yeteneklerinin çok ötesinde bir dizi beceriyi 

gerçekleştirmelerini sağlayacak ve Piaget’in (1950) 
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işlevler veya “ön-işlemler” olarak nitelediği özellikleri 

kazanmış olurlar. Bebekler, kalıcı nesnelerden oluşan bir 

dünya inşa etmeye çalışırlar; bu dünya bir kez kuruldu 

mu, bebek nesnelerin varlığını artık duyularıyla 

hissetmese de bu nesneler bebek için varolacaktır. Bunun 

tersine, okulöncesi çocuklar, niteliklerin ve farklı 

nesnelerin ortak olarak sahip olduğu özelliklerin dünyasını 

oluşturmaktadırlar. Bu çocuklar, renkleri, şekilleri, 

yoğunlukları ve nesnelerin dokularını tanımlayıp 

isimlendirmeye başlarlar. Bu evrede çocuklar “aynı” ve 

“farklı” terimlerini, bu terimleri özellikler için kullandıkça 

anlamaya başlarlar. 

Çocuklar evde ya da çocuk yuvasında oynarken bu 

yeni yetenekleri gözlemlemek kolaydır. Bu evrede 

çocuklar düğmeleri renklerine göre ayırabilir ve farklı 

şekillerde olan parçaları geometrik olan ve geometrik 

olmayan tahta kalıplara yerleştirebilirler. Çocuklar aynı 

zamanda bazı hayvanları, arabaları, mobilya parçalarını 

ve birçok yiyecek çeşidini de tanıyıp isimlendirmeye 

başlarlar. Böylece bu evrede çocuklar birbirinden farklı 

nesnelerin dünyasını, birçok farklı nesnenin aynı sınıf 
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veya kategoriye düştüğü bir dünya olarak düzenlemeye 

başlamak için yeteneğe sahip olurlar. 

Ancak bu sınıfların şekil ve renk gibi algısal 

özelliklere dayanılarak yapıldığı, ama hiçbir niteliksel 

özelliğin temel alınmadığı gerçeğini gözden 

kaçırmamamız gerekmektedir. Dahası çocuklar inek, 

köpek veya araba gibi bu farklı sınıfların üyelerini 

isimlendirip belirleyebilmelerine karşın, bu kategoriler 

üzerinde sistematik bir biçimde işlem gerçekleştiremezler. 

Bu şu demektir; çocuklar kategorilere mantıksal olarak 

eklemeler yapamazlar ve kedilerin, köpeklerin ve ineklerin 

hepsinin hayvan olduğunun farkına varamayacakları gibi, 

mantıksal olarak sınıfları çarpamaz ve kedinin aynı 

zamanda hem bir kedi hem de bir hayvan olduğunu 

anlayamazlar. Kısacası, sınıfların niteliksel boyutu 

çocukların gözünden kaçar. Ancak sadece çocukluğun 

somut işlemlerine ulaştıklarında       (6 yaşından 7 yaşına 

kadar) aynı ve farklı olma durumlarını eşgüdümleyip tüm 

niteliksel düşünmeyi temel alan birim anlayışına sahip 

olurlar. Bir birim -örneğin 3 sayısı- sadece bir sayı olması 

nedeniyle herhangi bir başka sayı gibidir, fakat aynı 

zamanda 2’den sonra ve 4’ten önce gelen yegane sayı 
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olması nedeniyle farklıdır. Çocuklar bir kez, birim 

kavramını kazanırlarsa mantıksal toplama ve çıkarmanın 

yanısıra sayısal düşünceyle uğraşabilirler. 

Sınıflama işlemleri söz konusu olduğunda küçük 

çocukların sınırlılığı, en çok, onlara bir sözcüğün tanımını 

sorduğumuzda ortaya çıkar. Çocuklar sözcükleri rutin 

olarak onların işlevlerini açıklayarak tanımlarlar -elma 

yemek içindir, bisiklet binmek içindir. Çocuklar, ancak 

somut işlemleri kazandıktan sonra terimleri daha üst 

sırada sınıflara yerleştirerek tanımlamaya başlarlar; artık 

elma bir yiyecektir ve bisikletin de tekerlekleri vardır - 

onunla bir yere gidersiniz. Genellikle küçük çocuklar bir 

sözcüğü onu daha geniş bir bağlama yerleştirerek 

tanımlayabilirler; ancak bu, sıklıkla ilerideki bilişsel 

başarıya ilişkin bir beklentidir, çocuğun yeteneğinin 

gerçek bir yansıması değildir. 

 

Öğrenme Süreçleri 

Küçük çocukların çoğu (3-5 yaşındakiler) sınırlı 

dünyaları içinde bir dizi öğrenme stratejilerine ya da 

özelliklerine göre sınıflandırabilirler; örneğin üçgenleri bir 

kutuya, daireleri diğer kutuya yerleştirirler. Küçük çocuklar 
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nesneleri büyüklüklerine göre sıralayabilirler; küçük 

çocuklar gittikçe büyüyen bir dizi plastik simiti bir çubuğa 

hatasız bir şekilde dizebilirler. Küçük çocuklar bir motifi 

eşleyebilirler: Küçük bir çocuğa üzerinde bir ağaç resmi 

olan bir kart verip, birçok farklı nesnenin resminin 

bulunduğu bir dizi resim arasından aynı resmi bulmasını 

istediğimizde çocuk bunu kolay bir şekilde başarır. Küçük 

çocukların somut evirip çevirme malzemeleriyle, biz bu 

malzemeleri isimlendirmeden önce somut yaşantıları 

(geometrik şekiller, renkler, dokumalar - kaygan, 

yumuşak, vb.) olması gerekir. İsimlerin anlamı somut 

yaşantılarla vardır; somut yaşantı olmaksızın isimler 

sadece seslerdir. 

Küçük çocukların çok yetkin bir ezber yeteneği 

vardır. Küçük çocuklar bir hikayenin kendilerine birkaç 

okunmasından sonra, yetişkin kitabı tekrar okurken bir 

sözcüğü bile atlasa farkına varırlar. Küçük çocukların, 

daha büyük çocuklarınkinden ve yetişkinlerinkinden daha 

üstün algısal bellekleri vardır. Eğer kendilerine bir dizi 

resme bakıp ters çevirmelerini söylersek, küçük çocuklar 

yetişkinlerin hatırladığından daha fazla resmi 

hatırlayacaklardır. Bu tür fotografik bellek (bazen “eidetik 
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imgelem” olarak adlandırılır) büyük bir olasılıkla, en 

azından kısmen küçük çocuğun uzun süreli bellek 

kapasitesinin daha büyük çocuklarınkinden ve 

yetişkinlerinkinden daha az dolu olması gerçeğinin bir 

işlevidir. Büyük bir olasılıkla, bellek bankaları daha boş 

olduğu için belleğin geri çağırması daha kolaydır. Aynı 

zamanda yetişkinler genellikle sadece imgenin geri 

getirilmesinden daha az etkili olan sözel bellek 

stratejilerini kullanmaya çalışabilirler. 

 

Bireysel büyüme oranlarındaki değişkenlik 

Küçük çocukların bilişsel gelişimlerini ve 

yeteneklerini tartışırken, yeni zihinsel güçlerini 

kazandıkları yaştaki normal değişkenliğin geniş alanını 

gereğinden fazla vurgulamak güçtür. Gesell ve 

arkadaşlarının (Gesell ve diğerleri, 1948) yaptığı gibi, 3 

yaşındakilerin ya da 4 yaşındakilerin özelliklerini 

tanımlamak yararlı olabilir; ancak bu tür genellemeler 

yanlış yönlendirici de olabilir. Bazı duygusal özellikler her 

yaş grubu için görece benzersiz olmasına karşın, çocuklar 

arasında büyük oranda bilişsel değişkenlik bulunur. Bu 

bireysel değişkenliğe, çocukları zihinsel gelişimlerinden 



 

 

 

122

çok mizaç açısından ele alma eğilimiyle bazen gölge 

düşürülmektedir. 

Benjamin Bloom (1964), okulöncesi yılların son 

derece hızlı bir bilişsel gelişim dönemi olduğunu 

vurgulamıştır. Bilişsel veya diğer hızlı büyüme 

dönemlerinin bir özelliği, bu dönemlerin bireysel 

farklılıkları abartma eğilimidir. İlk ergenliği ve erinlikle 

bağlantılı büyüme atılımını (Tanner, 1961) gözönüne 

alalım. Kızlar, aynı yaştaki erkeklerden genellikle daha 

uzundur ve bazı kızlar ve erkekler diğerlerinden daha hızlı 

olgunlaşırlar. Altıncı ve yedinci sınıflardaki kızlar ve 

erkekler arasındaki fiziksel farklılıklar inanılmazdır. 

Fiziksel gelişimdeki gibi açıkça görülmese de küçük 

çocuklar arasındaki zihinsel yetenek farklılıkları, gençler 

arasındaki fiziksel gelişim farklılıkları kadar büyüktür. 

Nasıl ergenlerin büyüme hızlarındaki farklılıklar 15 ve 16 

yaşlarına kadar oynuyorsa, küçük çocukların yetenekleri 

arasındaki bireysel farklılıklar da çocuklar ancak üçüncü 

ve dördüncü sınıfa ulaşıncaya kadar eşitlenecektir. Bu 

süre içerisinde, küçük çocuklar arasındaki öğrenmeye 

hazır olma konusundaki değişkenliğin büyük bir kısmının, 

büyüme hızındaki değişkenlikten başka bir şeyle ilişkili 
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olmadığını takdir etmemiz gerekmektedir. Küçük 

çocukların büyüme örüntüleri aslında geçici olarak 

akranlarının gerisinde kaldığında onlara öğrenme özürlü 

olarak yanlış bir tanı koymaktan kaçınmalıyız.  

Büyüme hızındaki normal değişkenliğin farkında 

olma, özellikle başarı ve test uygulama için akademik 

baskıların anaokuluna ve hatta anaokulu öncesine kadar 

aşağıya çekildiği günümüzde önemlidir (örneğin Kamii, 

1990’a bakınız). Bu eğilimin bir sonucu, “normallik” alanı 

algımızın daraltılmış olmasıdır. Örneğin, 20 yıl önce 

harfleri ve rakamları bilmeyen üç ve dört yaşındaki 

çocuklar da ortalama bilişsel gelişim normları içinde kabul 

edilirdi. Günümüzde ise, bu yaştaki çocuklar eğer 

anaokuluna başlayıncaya kadar bu bilgiyi kazanmazlarsa 

sıklıkla sağaltılması gereken hedefleri oluşturmaktadırlar. 

Bu nedenle, erken çocukluk yıllarında, zihinsel 

gelişimde önemli oranda normal bir farklığın olduğunu 

anlamamız gerekmektedir. Yavaş büyüme hızındaki 

çocukların çoğunluğu, kendilerine zaman ve bilişsel 

yeteneklerinin tam olarak farkına varmak için gereksinim 

duydukları evirip çevirme malzemeleri verilirse normal 

olana yetişip uygun davranırlar. Eğer yanlış yönde 
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etiketlenip özel eğitim için ayrılırlarsa, bunun 

gerçekleşmesi daha az olasıdır. 

 

Düşünce tarzları 

Bazı yazarlar (örneğin Bryant, 1972; Donaldson, 

1978; Guman, Meek ve Merkin, 1986), Piaget’in küçük 

çocukların düşünmelerinin sınırlılıklarına odaklanıp onların 

becerilerini gözardı ettiğini savunmuşlardır. Bu, doğru 

olmaktan uzaktır; aslında bunun tam tersi doğrudur. 

Piaget’in çalışmalarından önce çocukların zihinleri boş 

levhalardan biraz daha iyi durumda olarak 

değerlendiriliyordu. Piaget’in ilk çalışmaları (1932; daha 

yeni baskılar, 1951, 1952) çocuk düşüncesinin 

zenginliğini ve karmaşıklığını ortaya çıkarttı. Piaget, 

birçok yönden çocukların düşüncelerinin eski Yunan 

filozoflarınınkine benzediğine inanmaktadır. Piaget, 

çocukların düşünmelerinin sınırlılıklarını göstermekten 

çok, onların zihinlerinin bugüne kadar bilinmeyen gizli 

kalmış yönlerini ortaya çıkarmıştır. 

Küçük çocuklar, büyük çocuklardan ve 

yetişkinlerden daha farklı düşünürler; ancak düşünme 
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düzeyindeki farklılıklar, kültürdeki ya da dildeki 

farklılıklardan daha aşağı olduğunu göstermez. 

 

Gerçekçilik 

Küçük çocuklar, rüyalar ve kendi duyguları gibi 

psişik görüngülerin doğasının fiziksel olduğuna ve 

dolayısıyla başkaları tarafından gözlemlenebileceğine ve 

hissedilebileceğine inanma eğilimindedirler. Bir keresinde 

diş ağrısından şikayetçi olan bir çocuğa dişinin çok ağrıyıp 

ağrımadığını sorduğumda, “Evet, sen de canımın 

yandığını hissetmiyor musun?” diye yanıt vermişti. Piaget, 

aynı zamanda küçük çocukların sözcükleri tamamen harfi 

harfine anladıklarını bulmuştur; örneğin, üvey annesi yeni 

doğum yapan bir erkek çocuğa, anaokulundan eve 

döndüğü zaman “yarım kardeşini” (İngilizce’de üvey 

kardeş, çn.) görebileceği söylendi. Çocuk yarısı olmayan 

bir kardeşi görmek istemediği için korktu ve eve gitmeyi 

reddetti. 

 

Canlıcılık 

Küçük çocuklar, hareket eden her şeyin canlı 

olduğunu düşünürler. Çünkü çocuklar, henüz yaşamı 
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daha karmaşık bir düşünce türü olan biyolojik anlamda 

kavrayamazlar ve yaşamı hareketle bağdaştırırlar. Bir 

tepeden aşağıya yuvarlanan taş, gökyüzünde hareket 

eden bulut canlıdır. Hareket etmeyen şeyler ölüdür, ancak 

eğer hareket ederlerse tekrar canlanırlar. Küçük 

çocukların, yetişkinler için zararsız olan bir kumaş 

parçasından veya rüzgarda uçan bir yapraktan 

korkmalarının nedeni budur. 

 

Görüngüsel nedensellik 

Nedenselliği anlamak her yaşta güçtür, ancak 

özellikle de deneyim eksikliği ve sınırlı zihinsel güçleri 

olan çocuklar için bu daha da zordur. Küçük çocukların 

nedensellik anlayışının oldukça garip olması şaşırtıcı 

değildir; bir olaydan önce ortaya çıkan şey gerçekten de 

diğerinin nedenidir. Perdeyi açıp güneşin parladığını 

gören çocuk, perdeyi açmanın güneşin parlamasına 

neden olduğunu varsayabilir. Küçük çocukların kendi 

battaniyelerini ya da oyuncak bebeklerini ellerinden 

bırakmamalarının nedeni bu nesnelerin onlara bir kez 

rahatlık sağlamış olmasıdır. Böylece çocuklar bu 
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nesnelerin her zaman aynı duyguyu uyandıracağını 

sanırlar. 

Küçük çocukların, nedenselliğe görüngüsel 

yaklaşımı onların ahlaki yargılarını açıklamamıza da 

yardımcı olur. Niyeti gözönüne almamaları nedeniyle, 

küçük çocuklar suçu suçlunun niyetinden çok verilen 

zararı temel alarak yargılama eğilimindedirler. Piaget’in 

(1932) ortaya koyduğu gibi küçük bir çocuk, bulaşık 

yıkayan annesine yardım ederken 10 tane fincan kıran 

çocuğun, anababasının dokunmamasını söylediği şekeri 

alırken 2 tabak kıran çocuktan daha suçlu olduğuna 

inanmaktadır. Ancak çocuk, daha ileriki çocukluk 

döneminde yeni zihinsel yetenekler kazandıkça, davranışı 

sadece sonuçlarını değil niyeti de hesaba katarak 

yargılayabilecektir. 

 

Benmerkezlilik 

Küçük çocuklar için başka bir insanın bakış açısını 

almak zordur; bunun sonucu küçük çocukların 

davranışları genellikle tek taraflı ya da benmerkezli olarak 

görünür. Bu, özellikle çocukların fiziksel dünyaya ilişkin 

yargıları için doğrudur. Kendi sağ ve sol elinin hangisi 
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olduğunu bilen dört yaşındaki bir çocuk karşısında duran 

kişinin sağ ve sol elini belirlerken güçlük çekebilir. 

Karşımızda duran bir kişinin sağını ve solunu doğru olarak 

saptayabilmek için kendimizi onların fiziksel pozisyonunda 

düşünmemiz gerekir, bu da küçük çocukların 

yapamayacağı birşeydir. 

Zihinsel olan bu benmerkezlilik, empatinin veya 

sempatinin olmaması biçiminde tanımlanmamalıdır 

(Hoffman, 1977). Küçük çocuklar, yetişkinlerin ve diğer 

çocukların duygularına, bu duygular kendilerininkinden 

farklı olduğunda sadece bir koşulla katılabilirler; küçük 

çocuklar öbür insanın duygusal durumuna ilişkin algısal 

ipuçlarına gereksinim duyarlar. Örneğin küçük bir çocuk, 

ağlayan başka bir çocuğu teselli edebilir, çünkü öbür 

çocuğun gözyaşları üzüntünün açık bir işaretidir. Diğer 

taraftan, küçük bir çocuk normal bir şekilde davranan bir 

yetişkinin aynı derecede oldukça mutsuz olduğunu 

anlayamaz.  

 

Dil gelişimi 

Küçük çocuklar, nesneleri niteliklerine (renk, şekil, 

vb.) göre ayırt edip gruplamak için yeni gelişen 
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yeteneklerine ek olarak dil gelişimlerinde de önemli bir 

aşama kaydederler. Üç ya da dört yaşına kadar birçok 

küçük çocuğun aktif sözcük bilgisi birkaç bini bulur ve 

çocuklar çok çeşitli cümleler kurabilirler (Carey, 1977). 

Gerçekten de bu yaş çocukları sıklıkla sözel olarak erken 

gelişmiştir ve çocukların sözel yetenekleri bilişsel 

yeteneklerinin çok ötesine geçebilir. Bu durum, bu yaş 

grubunun zihinsel yeteneklerinin olduğundan daha üst 

düzeyde olarak değerlendirilmesine neden olabilir. 

 

Sözel erken gelişmişlik 

Küçük çocukların sözel olarak erken 

gelişmişlikleriyle zihinsel anlayışları arasındaki uçurumu 

açıklamak için birkaç örnek işimize yarayabilir. Birçok 

çocuk 1’den 10’a kadar saymasını öğrenmiş olabilir;  

ancak bu, ezbere olabilir ve bunun, çocuğun nicelik 

kavramıyla hiçbir ilişkisi olmayabilir. Eğer çocuktan bir dizi 

metal parayı saymasını isterseniz, bu çocuk paraları bir 

keresinde 8, diğerinde 10 tane olarak sayar ve hiçbir 

çelişki duymaz. Gerçek nesnelerde karşılaşan çocuk, 

terimlerin elemanlarla ilişkisinin farkında değildir ve 

çocuğun gerçek bir sayı anlayışı yoktur; bu nedenle çocuk 
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sayılar için sözcükleri kullanabilmesine karşın, gerçek bir 

nicelik anlayışından yoksundur. 

Bunun aynısı, küçük çocuklar tarafından kullanılan 

birçok sözcük için geçerlidir. Örneğin üç ya da dört 

yaşındaki çocuklar ölü ve öldürmek gibi sözcükleri cümle 

içinde doğru bir biçimde kullanabilirler, ancak yine de 

yaşam ve ölümün biyolojik anlamda gerçek bir anlayışına 

sahip değillerdir. Gerçekten de küçük çocuklar ölümü bir 

süre için uzaklara gitmek olarak düşünürler. 

Büyükbabasının tabutunun toprağa verildiğine tanık olan 

çocuk cenaze töreninden dönerken “Büyükbabam ne 

zaman gelecek?” diye sormuştur. Sözel erken 

gelişmişlikle nasıl başaçıkabiliriz? Küçük çocukların 

sözcükleri büyüklerin anladığı gibi anladıklarını 

varsaymak yerine, çocukların tam olarak ne demek 

istediklerini sormak zorundayız. Küçük çocuklar, 

sözcükleri kullanırken ne kastettiklerini yetişkinlere 

söylemek için isteklidirler ve bundan hoşnut olurlar; 

çocukların ayrıntılı tanımları oldukça açıklayıcıdır. 

Çocukları dinlemek, onların kendi terimleriyle 

anlaşılmasının anahtarıdır. Diğer taraftan, eğer sözcükleri 



 

 

 

131

bizimkiyle aynı anlayış içinde kullandıklarını varsayarsak, 

çocuklara gereğinden fazla yetenek mal etmiş oluruz. 

Aynı önlem çocukların soruları için geçerlidir. Üç ya 

da dört yaşındaki çocuklar soru sorma tiryakisidir. Dahası 

çocuklar sorularını abartılı bir dille sorarlar ve eğer biz bu 

soruları inceleme zahmetine katlanmazsak onların kendi 

yanıtları vardır. Dört yaşındaki bir çocuk, bir keresinde 

bana gemiyle mi yoksa uçakla mı yolculuk yapmanın 

daha iyi olduğunu sormuştu. Ben ona, onun ne 

düşündüğünü sorduğumda, “Eğer denizden gidersen 

gemiyle, ancak havadan gidersen uçakla gitmek daha 

iyidir” demişti. Bu, çok pratik mantık karşısında tartışma 

yürütmek zordur.  

 

Toplumsal gelişim: Çerçevelerin 

kazanılması 

Toplumsal gelişimi ele almanın bir yolu, bu gelişimi 

gittikçe daha da karmaşıklaşan çerçevelerin kazanılması 

olarak görmektir. Erving Goffman (1974) çerçeveleri, 

yineleyen toplumsal durumlardaki davranışlarımızı 

yönlendiren kurallar, anlayışlar ve beklentiler olarak 
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tanımlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, 

bezlerinin değiştirilmesini, beslenmelerini ve dikkat 

çekmelerini yöneten kuralları öğrenirler. Bu kurallar 

örtüktür ve dile getirilmez, ancak yine de çocuğun 

davranışını düzenlerler. Birçok çocuğun yürüyebildiği 

zaman yatağa gitme çerçevesini öğrenmesini ele alalım. 

Çocuklar yatmadan önce, a) pijamalarını giymeleri, b) 

dişlerini fırçalamaları, c) anababalarına iyi geceler 

demeleri gerektiğini bilirler. Bazen bu çerçeve 

anababanın kendisine yatakta masal okumasını içerir. 

Diğer çerçeveler, yemek yeme, akrabaları ziyaret etme, 

parka ya da oyun alanlarına gitme ve benzeri etkinliklerle 

ilgilidir. Çocuklar üç ya da dört yaşına geldiklerinde zengin 

bir çerçeve repertuvarına sahip olurlar. 

 

Çerçeve ritimleri 

Çerçevelerin yinelenen toplumsal durumlardaki 

davranışlara rehberlik etmelerinin yanısıra, duygusal 

ritimleri de vardır. Bunun iyi bir örneği hikaye okuma 

çerçevesidir. Çocuklar aynı hikayeyi tekrar tekrar 

duymaktan hoşlanırlar. Genellikle dinledikleri bir hikayeyi 

ezbere bilirler. Eğer yetişkin bir sözcüğü yanlış okursa 
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veya atlarsa çocuk üzülecektir. Çerçeve beklentisi, yani 

hikayenin tam olarak daha önce okunduğu gibi okunması 

gerçekleşmemiştir. Çerçevelerin kendi duygusal ritimleri 

vardır ve bunlar sergilenmediği zaman çocuk kaygı duyar. 

Çerçevelerde, daha önce üzerinde durulan gelişimin 

bilişsel boyutu ile toplumsal ve duygusal yönleri 

arasındaki yakın ilişkiyi görürüz. 

 

Çerçeve değişimleri 

Çerçeveler, örneğin “çerçeve değişimleri”nde 

olduğu gibi küçük çocukların duygusal gerilime girmesine 

neden olabilirler. Bir çocuk bloklarla oynarken, annesi 

çocuğuna blokları kaldırmasını, çünkü birkaç dakika 

içinde alışverişe gideceklerini söyleyebilir. Çocuk 

alışverişe çıkmaktan hoşlansa da bloklarla oynamaktan 

hemen vazgeçmez. Bu çocuk bloklarla oynama çerçevesi 

içindedir ve çerçeve değiştirmeye uygun bir şekilde 

hazırlanmamıştır. Anababalara, çerçeveleri değiştirmeden 

önce çocuklarına bol miktarda uyarı vermeleri 

önerilmelidir. Aynı öneri küçük çocukların öğretmenleri 

için de geçerlidir. 
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Çerçeve uyuşmazlığı 

Çerçevelerden doğan son çatışma kaynağı 

çerçevelerin uyuşmazlığı ile ilgilidir. Çocukların kendi 

evlerinde öğrendikleri çerçevelerin çoğu, diğer çocukların 

evlerinde öğrendiklerinden veya anaokulunda ve 

okulöncesi hazırlık sınıfında belirlenen çerçevelerden 

farklıdır. Örneğin, çocuk düşüncesini belirtmeden ya da 

soru sormadan önce parmağını kaldırmalıdır. Bu sınıf içi 

çerçevesi, çocukların istedikleri zaman düşüncelerini 

belirtip soru sorabildikleri aile çerçevesi ile çelişki 

içindedir. Çocuklar sınıf içindeki kuralları ilk kez 

öğrenirken terbiyesiz olmaları nedeniyle değil, sınıf 

içindeki davranışı belirleyen çerçeveyle uyuşmazlık içinde 

olan bir çerçeve içinde davranmaları nedeniyle kuralları 

çiğneyebilirler. Çocuklar, mekanla ilişkili çerçeveleri 

öğrenebilirler, ama bu çerçeveler evde kazandıkları 

çerçevelerle uyuşmazlık içinde olduğunda daha fazla 

zamana gereksinim duyarlar. 

 

Duygusal gelişim 
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Küçük çocuklar korku, kızgınlık, sevgi ve mutluluk 

gibi temel duyguların etkisi altındadır. Aynı zamanda 

çocuklar duygularını anlatacak sözcüklere sahip 

değildirler ve duygularını doğrudan hareketle anlatırlar. 

Kızgın çocuklar diğer çocuklara ya da yetişkinlere 

saldırırlar. Korkmuş çocuklar anababalarına sokulurlar. 

Mutlu çocuklar, mutluluklarını tüm davranışlarıyla -

gülmeleriyle ve hareketlerindeki neşeyle- sergilerler. 

Çocuklar sevgi ve sevenceliklerini de aynı şekilde açıkça 

kucaklama, okşama ve öpücüklerle fiziksel olarak 

gösterirler. 

Çocukların duygularını ifade ettikleri yol önceden 

evde öğrenmiş oldukları çerçevelerle şekillenmiştir. Bazı 

aileler duygularını açıkça ifade ederken diğerleri 

gösteremezler. Çocuklar duygularını ifade etmeyi aile 

çerçevelerine uygun olarak hızlı bir biçimde öğrenirler. 

Bazı ailelerde doğum günü kutlamaları eğlenceli bir 

olayken diğer ailelerde kasvetli bir iştir. Öyleyse çocuğun 

belirli bir duruma nasıl tepki göstereceği çocuğun içinde 

yetişmiş olduğu aileye bağlıdır. 

Küçük çocuklarla ilgilenirken onların özel duygusal 

çerçevelerine dikkat etmek önemlidir. Bazı küçük çocuklar 
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tanımadıkları yetişkinlerle birlikteyken kendilerini rahat 

hissederler, onlara yaklaşırlar ve okşanıp dokunulmaktan 

hoşlanırlar. Böyle çocuklar, yetişkinlerin duygusal açıdan 

anlatımcı ve tepkisel olduğu evlerden gelmektedir. Diğer 

çocuklar tanımadıkları yetişkinlerden utanırlar ve bunların 

suskunluklarına saygı göstermek gerekir. Duygusal 

etkileşimlerimizde ipuçlarını çocuktan almamız gerekir. 

 

Duygusal ve davranışsal sorunlar 

Küçük çocukların duygusal ve davranışsal 

sorunlarıyla ilgilenirken “kendiliğinden tutuşma”nın 

olmadığını, yani çocukların sorunları kendi başlarına 

yaratmadıklarını aklımızda tutmamız gerekmektedir. 

Çocukların sorunları, aslında her zaman ya evdeki ya 

sınıftaki ya da çocuk bakım merkezindeki sorunları 

yansıtır. Çocuğun fiziksel bir özürü olsa bile onun bu 

duruma nasıl tepki göstereceği ve bununla nasıl 

başaçıkacağı, bu özürün en azından sınıf içinde ve 

dışında nasıl algılandığının yansımasıdır.  

Her yaştaki çocuklarla çalışan bakıcılar çocuğu 

hasta ya da danışan olarak görme hatasına 
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düşmemelidirler. Küçük bir çocuğun sorunları, akademik 

olsun veya olmasın her zaman daha kapsamlı bir 

toplumsal sorunun semptomudur. Eğer daha büyük 

sorunları gözardı edip toplumdan soyutlanmış çocuğa 

odaklanırsak çocuğa yanlış hizmet veririz ve etkili bir 

çözüm getirme şansını kaçırırız. Sorunu, çocuğun doğası 

olarak kabul ederek tedavi etmenin, çocuğu hiç tedavi 

etmemekten daha fazla olumsuz etkisi olacaktır. 

Geçenlerde başıma gelen bir olay bu noktayı 

açıklamaktadır. Banliyödeki bir ilkokulda özel 

gereksinimleri olan bir çocuğun değerlendirildiği bir 

toplantıya katılma fırsatını elde ettim. Çocuğun konuşma 

engeli vardı ve çok sıkıcı bir test uygulandıktan sonra 

çocuğa kendisi için geliştirilmiş bir iyileştirme programı 

önerildi. Birisi, son anda bu kızın okula çok eski 

elbiselerle, öğle yemeği veya yemek parası olmadan 

geldiğini söyledi. Ben ailesinin durumuna ilişkin daha fazla 

bilgi sahibi olmak istediğimde bana annenin bir önceki 

evliliğinden iki çocuğu olduğunu ve iki çocuğu olan bir 

adamla yaşadığını söylediler. Anne ve babanın bir de 

ortak çocukları vardı. Her çocuğun fiziksel bir sakatlığı 
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vardı. Ailenin maddi gücü yerinde olmasına karşın, 30 

yaşından küçük olan anne aşırı yük altında ezilmişti. 

Yerel sosyal ve sağlık bakım bürosundan nasıl 

yardım alacağı konusunda anneye rehberlik hizmeti 

verilirse kıza da yardım edilebileceğini önerdiğimde, bana 

önerdiğim şeyin “sosyal hizmet” olduğu ve bunun 

değerlendirme kurulunun işi olmadığı söylendi; ancak 

çocuğun evde aldığı yetersiz bakımın onun öğrenme 

sorununa neden olduğu açıktı. Çocuklara ve aileye 

yardım etmek için bazen rollerimizin sınırlarını aşıp çocuk 

ve aileye yapabileceğimiz her yoldan yardım etmemiz 

gerekmektedir. 

 

Özet ve sonuç 

Üç ya da dört yaşındaki çocuklar benzersizdir. Bu 

yaştaki çocuklar hızlı bir zihinsel gelişim çağındadırlar ve 

bu nedenle eğitim programlarını başlatırken ve eğitimsel 

ilerlemeyi değerlendirirken bu gelişimin değişkenlik 

alanının farkına varıp bunu gözönüne almamız 

gerekmektedir. Küçük çocuklarla ilgilenirken, onların 

dünyayı somut yollarla kavrama eğilimlerini aklımızda 
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tutmalıyız ve çocukların dili yeteneklerinin genellikle 

bilişsel anlayışlarının çok ötesine geçtiğini hatırlamalıyız. 

Küçük çocukların toplumsallaşması, yinelenen toplumsal 

durumlarda çocukların davranışlarını yöneten çerçeveler 

aracılığıyladır ve yetişkinler çocukların bu çerçeveler 

bozulduğu, değiştirildiği veya birbiriyle çeliştiği zaman 

üzüldüklerini anlamalıdırlar. Küçük çocukların duyguları 

yalındır ve çocukların sözcükleriyle ve davranışlarıyla 

açıkça ifade edilirler. 

Çocuklar, duyguları açısından ne kadar yetişkinlere 

benzeseler de, düşünceleri açısından hiç de onlara 

benzemezler. Bu nedenle çocuklara, yetişkinlere nasıl 

davranıyorsak aynı iyi davranışlarla yaklaşmalıyız. Küçük 

çocukların kavramları bizim anladığımız gibi 

anlamadıklarını da hatırlamamız gerekmektedir. Farklı bir 

biçimde ifade edersek, küçük çocuklara başka bir ülkeden 

gelen bir yabancı gibi davranmalıyız; yani davranışlarımız 

nazik olmalı, ama söylemek zorunda olduğumuz her şeyi 

anlayacakları beklentisi olmamalıdır. 
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2. Eğitim Sorunları ve 

Doğurguları 



 

 

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazarlık hakkında söylenen bir söz “kitap yazmanın 

sonu olmadığı”dır. Bunun aynısını eğitim reformu için 

söyleyebiliriz. Kitabın bu bölümündeki “Programların 

İnsancıllaştırılması” başlıklı ilk yazıyı tekrar okuduğum 

zaman aklıma gelen buydu. Bu yazıda ders programı 

reformunun üç yoldan yapılabileceğini önerdim; 

programlara eklemelerin yapılması, programlardan 

çıkarmaların yapılması ve programların yeniden 
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yapılandırılması. Ayrıca bu üç tür reformun örneklerini 

verdim. Bugün bu başlıklar on yıl öncesindekilerden daha 

farklı olmasına karşın, hâlâ aynı üç reform yöntemini 

izliyoruz. 

Günümüzde ders programlarına “çok-kültürlü” 

malzeme ekleme konusundaki baskı, 1970’li yıllarda 

programların insancıllaştırılması konusundaki baskı 

kadardır. Bu eklemelerin gelişim açısından ne derece 

uygun olduğu konusu, insancıl ders programına olduğu 

kadar çok-kültürlü ders programına da uygulanabilir. 

Benzer şekilde, sınırlı bütçelerle ve diğer ülkelerdeki 

çocuklarla karşılaştırıldığında bizim çocuklarımızın zayıf 

eğitim performansları söz konusu olduğunda, ders 

programlarından ilk çıkartılan yine güzel sanatlardır. Oyun 

ve dinlenme zamanı gibi diğer değerli etkinlikler de ders 

programlarından çıkartılmaktadır. “Eğer çocuklar 

akademik başarı sağlayamıyorlarsa, sorun onların 

yeterince çalışmamalarıdır” fikri gerçekten de çok zor 

ölmektedir. 

Ders programlarına eklenecek ve programlardan 

çıkartılacak başlıklar günümüzde farklı olmasına karşın, 

etkili yeniden yapılanmanın hedefi aynıdır. Okullarımızı 
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bilgi ve teknoloji açısından çağımıza uydurmak için hâlâ 

yöntemler bulmamız gerekmektedir; bu yöntemlerin de 

çocukların ilgi ve yeteneklerindeki bireysel farklılıklara ve 

yaş farklılıklarına uygun olması gerekmektedir. Bu hedef 

ancak program uzmanlarının öğretmenlerle ve çocuk 

gelişimi uzmanlarıyla işbirliği ve saygı içinde çalışmasıyla 

gerçekleşebilir. 

“Daha İyi Okumayı Öğretebiliriz” adlı bölümü tekrar 

okurken yine eğitimde işlerin “her zaman değiştiği, her 

zaman da aynı kaldığı” tepkisini duydum. Bugün elimizde 

okuma hakkında, bu parça yazıldığı zaman olduğundan 

daha fazla araştırma var. Okumayı dilin sadece bir yönü 

olarak gören okumada bütüncül dil yaklaşımının, okumayı 

öğrenmenin bir bağlam içinde olmasının etkili bir yöntem 

olduğu iddiasını destekleyen önemli ölçüde kanıt 

bulunmaktadır. Çocuklara kitap okumak ve çocuklardan 

imla kurallarını gözönüne almaksızın onların kendi 

hikayelerini anlatıp yazmalarını istemek, okumayı 

öğrenme sürecinin parçalarıdır. Bu bütüncül dil 

yaklaşımını yaklaşık 20 yıl önce yazılarıma dahil ettiğim 

için mutluyum. Bu makalede anlatılan araştırmaların 

değerine ve okuma öğretimiyle olan ilişkisine hâlâ 
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inanıyorum. Bana göre eğitimciler ve araştırmacılar, tüm 

kanıtların bu yönde olduğunu göstermeye devam etmesi 

gerçeğine karşın, bilişsel gelişimin okuma ile olan 

ilişkisine gerekli dikkati yöneltmiyorlar. Benim 

araştırmalarımın ve tartışmalarımın iddiasının görsel 

algıya odaklanmasına karşın, son araştırmaların işitsel 

algının önemine ışık tuttuğunu bildirmem gerekmektedir. 

İşitsel ayırt etme başarılı erken okumanın önemli bir 

bileşeni olarak görünmektedir. 

Bu bulgunun erken çocukluk dönemi eğitimi için 

uygulamaya yönelik önemli doğurguları vardır. Küçük 

çocuklar günde bir iki saatten fazla televizyon 

seyretmemelidirler. Çocuklar televizyon seyrederken 

dinlemezler ve bilginin çoğunu görsel olarak edinirler. Bu 

eğilimin gelişmesi, onların okumayı ilerletmelerine, bilişsel 

gelişim düzeylerinden oldukça bağımsız bir biçimde zarar 

verebilir. 

“Gelişime Uygun Uygulamalara Karşı Koyma: 

Eğitim Durağanlığının İncelenmesi” isimli denemedeki 

tartışmalar uzun yıllardır farklı açılardan yapmakta 

olduğum tartışmaların damıtılmasıdır. Piaget “her psikoloji 

bir epistemolojiyi (bilme süreci hakkında bir dizi sayıltı) 
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önkoşul olarak gerektirir” demekten hoşlanırdı. O, 

psikologların hangi epistemoloji çerçevesinde çalıştıklarını 

değerlendirinceye kadar sadece sınırlı bir ilerleme 

sağlayacaklarını iddia etmiştir. Bunun çok benzeri eğitim 

için söylenebilir. Her eğitim sistemi bir eğitim 

felsefesini önkoşul olarak gerektirir. Ancak bu felsefi 

dayanakları kavradığımız zaman bunların ötesine 

geçebiliriz. Bu denemenin özde savunduğu işte budur. 

Ders Programlarının 

İnsancıllaştırılması 

 

Eğitim programları, hangi tür olursa olsun, iki temel 

ama birbiriyle çelişen insan gereksinmesini karşılamak 

zorundadır. Bunlardan birincisi bireyselliktir (eşsiz olma 

çabası ve bireyin tüm gücünün ve potansiyelinin farkına 

varması). Diğer gereksinim ise insanın toplumsallığıdır 

(diğer insanlara bağlanma ve bireyin kişisel eğilimlerini 

diğerlerinin yararına ikincil konuma getirmesi). Geniş bir 

anlamda, bu temel insan gereksinmelerinin birini ya da 

her ikisini karşılayan eğitim programının “insancıl” olduğu 
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söylenebilir. Bu makalede ders programlarının geniş 

anlamıyla insancıllaştırılmasını tartışacağım ve ders 

programı reformu konusundaki üç çağdaş yaklaşımı 

anahatlarıyla açıklayacağım. Bu yaklaşımları, mevcut 

programlara ekleme yapma, mevcut programlardan 

çıkarma yapma ve mevcut programları yeniden 

yapılandırma eğilimleriyle birbirinden ayırabiliriz. 

 

Ders programlarına ekleme yapma 

Varolan program insan bireyselliği için yeterli fırsatı 

tanımıyorsa eski programlara yenileri eklenebilir. Örneğin, 

son yıllarda duygusal eğitim olarak adlandırılan çeşitli 

programlar önerilmiş ve okul programlarına farklı 

düzeylerde eklenmiştir. Okullar, çocukların kendilerini ve 

diğer çocukları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için 

sınıf toplantıları, ahlak değerlerinin tartışılması ve 

yorumlanması gibi yenilikleri içermektedir. Bu etkinliklerin 

birçoğu öğretmenler ve çocuklar için gerçekten de 

yararlıdır. Bunlar, eğitim uygulamalarında kullanılacak bir 

dizi ek araç ve yöntem sağlamakta ve böylece öğretmenin 

donanımını güçlendirmektedir. 
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Ancak duygusal eğitim programları da ortaya 

sorunlar çıkarabilir. Bu programlar, geleneksel okul 

programlarında saklı kalan aynı hataları sürdürülebilir ve 

genellikle sürdürmektedirler de. Okul ders programları, 

yöneltilmiş oldukları çocukların bilişsel gelişim düzeyi için 

birçok açıdan çok zordur. Bu konuyla ilgili bir örnek olarak 

sosyal bilgiler dersini verebiliriz. Bu dersin genel olarak 

ele aldığı gibi birinci sınıf çocuklarına dünyanın farklı 

kültürlerini öğretmek etkisiz bir çaba olabilir. Kendi 

toplumumuzdaki etnik farklılıkları bile tam olarak 

kavrayamayan küçük bir çocuğun Avusturalya yerlilerinin 

dünyasını anlamasını nasıl bekleyebiliriz? 

Okullarda uygulanan duygusal eğitim programları, 

çocukların bilişsel yetenek düzeylerinin ötesindeki 

görevleri isteme hatasını sürdürmektedir. Örneğin, ilkokul 

çocuklarının birçoğu duygularını 1 ile 5 arasında puan 

vererek derecelendirmediği gibi, en az ve en çok 

istediklerine açıkça öncelik tanımalarına olanak 

sağlayacak biçimde kendi düşüncelerini ele alamazlar 

(benim 11 yaşındaki oğlum gelecek doğum günü için ne 

istediği konusunda fikrini beş kez değiştirdi). Çocukların 

öncelik verdiği şeyler değişmekte, kalıcı ve uzun süreli 
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olmaktan çok geçici olmaktadır. Çocukları, geçici olan en 

iyi öncelikleri belirleme sürecine sokmak edilen zahmete 

ve harcanan zamana değer mi? 

Dahası, eğer duygusal eğitim programları okul 

programlarına eklenirse, ele alacağı çok konusu ancak 

çok az zamanı olan öğretmenler için yük olabilir. Böylece 

öğretmenlere ek bir program yüklemek onlara yardımcı 

olmaktan çok sınırlayıcı olabilir. Dahası bazı duygusal 

eğitim programları geri tepebilir. Anababası yeni 

boşanmış ya da annesini yeni kaybetmiş bir çocuktan 

tamamen kişisel olan duygularının toplum içerisinde 

açıklanmasının istenmesi çocuğu derinden utandırabilir ya 

da incitebilir. Çocuğun anlayış düzeyine göre ayarlanmış 

yöntemleri içeren ve okul programlarıyla birleştirilmiş 

duygusal eğitim yararlı olabilir; ama bu yöntem ve 

uygulamalar ek eğitim “hedefleri” gibi öğretmenlere 

yüklenirse, sonuç planlanmış olanın tam tersi olabilir. 

 

Ders Programlarından Çıkarmalar  

Yapma 
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Günümüzde eğitim uygulamalarının toplumsallaşma 

(bireyin topluma başarılı bir biçimde uyum sağlaması için 

gerekli becerilerin kazanılması) için yeterince uygun 

olmadığı değerlendirmesi yapıldığı zaman, ders programı 

reformu için farklı bir yaklaşım benimsenir. Temel 

konulara geri dönme hareketi bu yaklaşımı 

yansıtmaktadır. Bu yaklaşım, eğitimde bireyselliğe çok 

fazla, toplumsallığa çok az dikkat yöneltildiğini 

savunmaktadır. Buna bağlı olarak temel konulara geri 

dönmeyi savunan insanlar eğitim programlarından 

genellikle insan bireyselliğine değinen yönü yani güzel 

sanatları çıkarmak isterler. Güzel sanatlara daha az 

zaman ayrılırsa temel konulara ayrılacak daha fazla 

zamanın olacağı varsayılır. 

Benim fikrime göre, duygusal eğitim gibi, temel 

konulara geri dönme hareketi de hatalı bir öncüle 

dayanmaktadır. Duygusal eğitim, duygusal ve bilişsel 

süreçlerin birbirinden bağımsız olduğu ve ayrı ayrı ele 

alınması gerektiği çıkarımına yol açabilir. Tam tersine, iyi 

bir öğretmenin hem duygusal hem de bilişsel yönü vardır 

ve başarılı bir öğretmen her zaman için hem bir anne hem 

de bir öğretmen olmalıdır. Öğretmenlerin öğrettikleri 
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konuya ilişkin coşkuları ve çocuklara karşı saygıları ve iyi 

duyguları, çocuğun okul ortamında gereksinim duyduğu 

tüm duygusal eğitimi sağlayacaktır. 

Temel konulara geri dönme hareketi, duygusal 

eğitime yol açan öncülden daha farklı başka bir hatalı 

öncüle dayanmaktadır: Bugün çocuklar on yıl öncesine 

göre akademik konularda daha başarısız oluyorlarsa, 

onların bu düşük edimleri bizim çok yumuşak ve çok izin 

verici davranmış olmamıza bağlı olmalıdır. Son on beş 

yıldır Okul Yetenek Testi puanlarındaki düşüş raporları 

genellikle bu şekilde yorumlanmıştır. Eleştirmenler, bu 

düşüşün çocuklardan yeterince okuma ve yazma 

çalışmaları istemeyen okullar yüzünden ve genç 

insanların zamanlarını televizyon seyrederek harcamaları 

nedeniyle olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Edimdeki düşüşün, tembelliğin bir sonucu olması 

gerektiği inancı bizim tutucu kalıtımımıza derin bir biçimde 

yerleşmiştir, ancak bu durumun nedeni tembellik değildir. 

SSCB tarafından Sputnik’in başarılı bir şekilde uzaya 

fırlatılmasıyla Amerikalıların hissettikleri baskı sonucunda 

tam 15 yıl önce güçlendirilen yeni ders programı okullarda 

darbe yaptı. Üniversite profesörleri tarafından hazırlanan 
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ders programları “yeni matematik” ve “psikolinguistik” 

okuma programlarıyla günün gereksinmelerine uygun 

çağdaş bilgilerdi; ayrıca fen bilgisi programlarının 

bolluğundan söz etmeye gerek yok. Bu ders programları, 

daha önceki çocuk merkezli “ilerlemeci” malzemelerden 

çok daha işini bilir türdeydi. Yeni ders programları 

çocuklar üzerinde “yumuşak” olmaktan çok uzak olduğu 

gibi, Amerikan eğitimi tarihinin son yıllarının birçok diğer 

ders programından daha zordu. Okul Yetenek Testi 

puanlarındaki düşüşün, yeni ders programlarının çok 

kolay değil çok zor olduğu gerçeğini yansıttığını iddia 

edebiliriz. 

Bazı kanıtlar bu iddiayı desteklemektedir. Eğer yeni 

ders programları çok zorlayıcı ise tam da beklenene 

uygun olarak okuma ve matematik Okul Yetenek Testi 

puanlarının düşmesine karşın yaratıcılık ve analitik beceri 

puanları yükselmişti. Çocuklar, kendi anlama sınırlarını 

zorlayan ya da aşan ders programlarıyla uğraşırken, hem 

analitik (olup biteni şekillendirmek), hem yaratıcı (ders 

programlarının istemleriyle başaçıkmak için kendi 

yöntemlerini bulmak) olmak zorundadırlar. Ayrıca, 

günümüzde ortaya çıkan program malzemelerinin 
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bazıları, temel konulara geri dönen programların, 60’lı 

yılların programlarının çoğundan daha kolay ve daha 

çocuk-merkezli olduğunu göstermektedir! 

Böylece yanlış bir öncülle başlasa bile temel 

konulara geri dönüş hareketinin bazı olumlu etkileri vardır. 

Bu yeni ders programı, çocuklar üzerinde “daha katı 

olma” kılığında ortaya çıkmışsa da aslında daha da 

kolaylaşmıştır ve tüm bu iyiliğe neden olan bu değişiklik 

olabilir. Ulusal Akademik Başarı Değerlendirme 

Birimi’nden gelen son veriler, 9 yaşındakilerin okuma 

puanlarının son dokuz yıl içerisinde yükseldiğini 

göstermektedir, ama bu bulgu 13 veya 17 yaşındakiler 

için geçerli değildir. Bu bulgular için benim yorumum, 9 

yaşındakilerin başarısının çocuk-merkezli ve somut olan 

yeni ders programlarının ürünü olduğudur. 

Temel konulara geri dönüş hareketinin ilk 

öğretimdeki olumsuz yönü, güzel sanatları gözardı 

etmesidir. Eğer temel konulara geri dönüş hareketinin 

amacı çocukların toplumsal uyumunu hızlandırmak ise, 

güzel sanatlar bireysel olduğu kadar toplumsaldır da. 

Aslında, güzel sanatlar toplumsal iletişimin temel aracı ve 

bireylerin güzellik duygusunu paylaşabilecekleri bir 
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araçtır. Temel konulara geri dönme hareketinin güzel 

sanatları gözardı etmesi çocukları toplumsallığın ve 

bireyselliğin çatışan isteklerini bağdaştırmaları için temel 

bir araçtan yoksun bırakmaktadır. 

 

 

 

 

Ders programlarının yeniden 

yapılandırılması 

Ders programları bireysellik ile toplumsallığın 

bütünleşmesine gerekli önemi göstermezse, ders 

programı reformunda yeni bir yaklaşım benimsenir. Ders 

programlarının bu bütünleşmeyi sağlayamayacağını 

düşünenler varolan programlardan ne çıkarma yapmak, 

ne de ona bir şey eklemek değil, daha çok bireysellik ve 

toplumsallık gereksinimlerinin bir uyum içerisinde 

olabileceği biçimde programın yapısını değiştirmek 

isterler. Benim fikrime göre eğitimde bu yaklaşımın en iyi 

örneği olarak informel eğitim veya “açık-eğitim” hareketi 

gösterilebilir. Açık-eğitim hareketi birçok açıdan, ders 
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programı malzemelerinin seçilmesinde hem toplumsal 

uyumun hem de çocuğun ilgilerinin gözönüne alındığı 

Dewey’in “proje” yönteminin modern bir uyarlamasıdır. 

Ders programlarında açık-eğitim yaklaşımı burada 

ayrıntılarıyla tekrar edilmesini gerektirmeyecek kadar iyi 

bilinmektedir. Bu tür programlar çocuğa seçim şansı tanır 

ve çocukların kendi öğrenimleri için sorumluluk almalarına 

olanak sağlar. Bu programlar ticari malzemeler yerine 

öğretmen tarafından hazırlanmış malzemeleri vurgular ve 

öğretim büyük oranda deneyime dayanmaktadır. Bir okul 

günü, dinlenme aralarının kısa olduğu ders saatleri 

biçimde değil, uzun blok dersler olarak esnek bir biçimde 

düzenlenmiştir.            Açık-eğitim güzel sanatlara, 

özellikle bireyin kendisini ifade edeceği bir araç sağlaması 

nedeniyle eğitimin bütünleyici bir parçası olarak büyük bir 

önem vermektedir. Açık-eğitim, tüm bu yöntemleriyle ders 

programlarının yapısını, bireysellik ve toplumsallık 

gereksinmelerini birbiriyle çelişmek yerine birbirini 

pekiştirecek ve tamamlayacak biçimde değiştirmeye 

çalışır. 
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Ders programlarında açık-eğitim yaklaşımının da 

kendine özgü sorunları yok değildir.∗ İyi informel eğitim 

zor iştir. Öğretmen sürekli olarak yenilikleri 

kurumsallaştırma dürtüsüyle savaşmak durumundadır ve 

hiçbir şey çocukların yararı için abartılmış bir fikirden daha 

kötü olamaz. Bunun tam tersi tehlikeyi de gözönüne 

almamız gerekmektedir. Hem eğlenceli hem de ilginç olan 

gerçekten yeni fen bilgisi ve matematik etkinliklerine giren 

çocukları gördüm, ama bu etkinlikler geri kalan okul 

etkinlikleriyle bütünleşmemişti ve ne ben ne de çocuklar 

bu etkinliklerin nereye doğru yönlendiğini görebildik. Aynı 

şekilde, çocukların yanıtını beklemek zahmetine 

katlanmadıklarını gördüm. Açık-eğitim iyi yapıldığında 

                                                           
∗
 60’lı ve 70’li yılların “açık-eğitim” yaklaşımı birçok yönüyle 
Amerika Birleşik Devletleri’nde iyi bir biçimde uygulanmamıştır. 
Öğretmenler genellikle açık-eğitim yaklaşımına geçme 
kararında yer almamışlar ve gerekli eğitimi ve pedagojik 
yaklaşımı görmemişlerdir. Dahası, bazı örneklerde         açık-
eğitim öğretmenlerin rollerini tamamen bırakacakları anlamında 
yorumlanmıştır. Bu tür aşırılıklara karşı çıkıldığında açık-
eğitimin birçok iddiası geçerlidir ve Dewey’in ilerlemeli eğitime 
ilişkin fikirlerini yinelemektedir. Bu iddiaların birçoğuna gelişime 
uygun uygulamaların ifadelerinde de rastlanabilir (Brede Komp, 
1987; Brede Komp ve Rosegrant, 1992). Bu ifadeler yanlış 
yorumları engellemek için öğretmenin rolü gibi konuları açıkça 
belirtmeye çalışmışlardır. 
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tamamen insancıl bir eğitim modeli olabilir; kötü yapılırsa 

bir felaket olabilir. 

 

 

Sonuç 

Bu denemede, her insanın bireysellik ve 

toplumsallık gereksinimini uzlaştırması anlamında üç 

çağdaş yaklaşım üzerinde kısaca durdum. Bu 

yaklaşımların her biri (duygusal eğitim, temel konulara 

geri dönme ve açık eğitim) önemli bir gereksinimi ya da 

gereksinmeleri karşılamaktadır. Her yaklaşımın değerli 

yönleri kadar sınırlılıkları da vardır. Böylece hiçbirinin ders 

programlarının insancıllaştırılmasında tek başına çözüm 

olamayacağını gördük. Bu sorunu nasıl ele aldığımız 

bizim dünya görüşümüze ve insan bireyselliğini ve 

toplumsallığını gözönüne alırken söz konusu olan 

önceliklerimize dayanmaktadır. Herhangi bir yaklaşımı 

çocuğu da düşünerek ele aldığımız sürece, çocuklar bu 

yaklaşımların hepsini benimseyip hepsinden yarar 

sağlayabilirler. En genel anlamıyla ders programlarının 

insancıllaştırılması, çocuğun gereksinimlerinin ve 
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yeteneğinin ders programlarında eşitlik içinde olması 

demektir. 
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Okumayı Daha İyi Öğretebiliriz 

 

Çocuklara okuma öğretme işini daha iyi yapabilir 

miyiz? Evet, eğer çocukların zihinlerinin nasıl geliştiğini 

gözönüne alırsak, bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu 

konuyu açıklamak için okumanın başlangıcını ve çocuğun 

harf kavramını tartışacağım, daha sonra da daha iyi 

okuyucu olan çocukların kendi bilgi depolarını yazılı 

sözcüklere anlam vermek için nasıl kullandıklarını 

anlatacağım. 

 

Okumayı öğrenmenin ilk evreleri 
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Okuma öğretiminin başındaki ilk temel hata birçok 

açıdan okumanın temel birimi olan harf kavramına 

odaklanmaktır. Yetişkin için bir veya daha fazla sesin 

formel temsilcisi olan harf ayrı bir nesnedir, fakat yeni 

okuma öğrenen çocuk için durum bu değildir. 

Piaget’in işaret ettiği gibi çocuklar ve yetişkinler 

dünyayı farklı yollardan görürler. Çok bilinen “korunum” 

deneyleri konu ile ilgili iyi bir örnektir. Küçük çocukların kil 

parçasının biçimini değiştirmenin kilin miktarını 

değiştirdiğine inandıklarını keşfetmek, çoğu yetişkini 

şaşırtmıştır. Bu şaşkınlık, çoğu yetişkinin çocukların 

dünyayı kendileri gibi gördüklerini varsaydıklarını ortaya 

çıkarmaktadır. Yetişkinler bu varsayımı kabul ederler, 

çünkü onlar kendi bilişsel gelişim süreçlerini 

hatırlayamazlar veya yeniden yapılandıramazlar. Bu 

görüngü, yani gerçekliğin inşa edilmesinde yetişkinin 

kendi rolünün farkında olmaması Piaget’in dışsallaştırma 

ile ifade ettiği şeydir. 

Dışsallaştırma yararlı bir uyum sağlama amacına 

hizmet eder ve bireyin çevresinde daha verimli olarak iş 

görmesine olanak tanır. Dışsallaştırma, sadece çocuklara 

bir şey öğretmeye çalıştığımız zaman, yani bizim çoktan 
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öğrenmiş olduğumuz bir konuyu sunmaya çalıştığımız 

zaman sorun oluşturmaktadır. Dünyanın birçok yönünü 

kavramsallaştırıp dışsallaştıran yetişkinler olarak bizim, 

çocukların kendi dünyalarına bir anlam verme çabalarında 

karşılaştıkları güçlükleri değerlendirirken güçlüklerimiz 

vardır. 

Çocuğun bakış açısına göre harf kavramı sayı, 

mekan ve zaman kavramlarının ortaya çıkardığı 

sorunların birçok benzerini ortaya çıkarır. Altı veya yedi 

yaşından önce birçok çocuk birim veya sayı kavramından 

yoksundur, çünkü çocuklar iki boyutu veya ilişkileri aynı 

anda eşgüdümleyemezler. Bu tür eşgüdümlemeler birim 

kavramının inşa edilmesinde temel oluşturmaktadır, 

çünkü birimin tanımı şudur: Bir birim hem her diğer birim 

gibidir, hem de her diğer birimden sırası veya 

numaralandırılması açısından farklıdır. 

Çocukların harf kavramını anlamalarında ortaya 

çıkan sorunlar, birçok açıdan sayı kavramını oluştururken 

karşılaştıkları sorunlardan çok daha zor olur. Sayılar gibi 

harflerin de, alfabedeki konumları olan sırayı gösteren bir 

özelliği vardır. Aynı zamanda harflerin onların isimleri olan 

(A,B,C, vb) ve her harfin aynı isimdeki tüm diğer harflerle 
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aynı ismi paylaştığı (tüm B’ler B’dir) temel bir özelliği 

vardır. 

Harfler sayılardan çok daha karmaşıktır, harflerin 

sıra gösteren ve esas özelliklerine ek olarak onların 

bağlama göre değişen ses özellikleri vardır. Bir harf bir ya 

da daha fazla sesi temsil edebilir ve bir ses farklı harflerle 

temsil edilebilir; bu nedenle bir çocuğun tam bir ses 

kavramına sahip olabilmesi için birçok çocuk tarafından 

altı ya da yedi yaşına kadar kazanılmayan bazı mantıksal 

yeteneklere gereksinimi olabilir. 

Birçok farklı kanıt, okumanın başlarındaki 

güçlüklerin bu mantıksal analizini desteklemektedir. 

İngilizce’den daha düzenli bir fonetik yapıya sahip yazılı 

dillerde okumasını öğrenmek gözle görülür bir biçimde 

daha kolaydır. Japonca gibi bu alfabelerde mantıksal 

işlemlerde bir güçlük ortaya çıkmaz; çünkü aynı tek 

eleman, konumu veya fonetik bağlamı gözönüne 

alınmaksızın her zaman tek ve aynı sese sahiptir. 

Okuma başarısı ile mantık yeteneğinin oldukça 

ilişkili olduğu bulunmuştur; ortalama okuyucular mantık 

yeteneğinde, benzer genel yeteneğe sahip yavaş 

okuyuculardan daha üstündürler. Dahası çocukları mantık 



 

 

 

164

becerileri konusunda eğitmenin okuma başarısının bazı 

yönleri üzerinde anlamlı bir olumlu etkisi vardır. 

Bu bulgular, harf kavramının altında yatan bazı 

anlayışların Piaget’e göre altı ya da yedi yaşındaki somut 

işlemler evresine kadar tam olarak gelişmeyen mantıksal 

yetenekleri gerektirdiği görüşüyle tutarlıdır. Bu denenceyi 

başka bir şekilde sınamak için son yıllarda bir 

meslektaşımla birlikte okumayı erken öğrenen, yani 

anaokuluna başlamadan önce okuyabilen çocukların 

bilişsel yeteneklerini incelemeye başladık. Denencemizin 

biri şuydu: Eğer okuma altı ya da yedi yaşında kazanılan 

somut işlemleri içeriyorsa o zaman okumayı erken 

öğrenenler bu beceriyi daha erken bir yaşta 

göstereceklerdir. Çocukların bilişsel yeteneklerini 

değerlendirmenin yanısıra, bu çocukların kişisel/toplumsal 

özellikleri ve evlerindeki eğitim/duygu ortamları da ilgi 

alanımızdaydı. 

Biri 16, diğeri 38 erken okuma öğrenen çocuğu 

kapsayan iki çalışmayı tamamladık. Her iki çalışmada da 

anaokuluna başlarken okuma bilen çocuklarla, 

anaokuluna başlarken okuma bilmeyen kontrol grubu 

çocuklarını yaş, cinsiyet, ZB ve sosyoekonomik düzeye 
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göre eşleştirdik. Bütün çocuklara kişilik ve yaratıcılık 

testlerinin dışında başarı ve zeka testleri de uygulandı. 

Aynı zamanda bu çocukların anababalarıyla görüşmeler 

yapıldı. Her iki çalışmada da anaokuluna başlarken 

okuma bilen çocukların, okuma bilmeyen çocuklardan 

Piaget’in korunum ölçümlerinde daha başarılı olduklarını 

bulduk. Bu çocuklar aynı zamanda ses kombinasyonları 

gibi psikolinguistik ölçümlerde daha iyi edim 

sergilemişlerdir.    

Diğer taraftan, bir harfin bilişsel yapılandırılmasının 

başarılı okuma için gerekenlerin sadece biri olduğunu 

belirtmem gerekiyor. Anababalarla yapılan görüşmelerden 

elde edilen veriler, kitap ve dergilerin bol miktarda 

bulunduğu ve anababaların çocuklarına sık sık kitap 

okuduğu evlerde sağlanan yazılı ve sözlü dille zengin bir 

erken deneyim geçmişinin de başarılı okuma için önemli 

olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, çocuk için 

önemli olan yetişkinleri hoşnut etmek için toplumsal 

güdülenme, okumayı öğrenmenin mekanik yönlerine tat 

veren yeterli olmasa da gerekli bir etmen olarak ortaya 

çıkmaktadır. 
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Bu nedenle, bilişsel gelişim ve erken okumayı 

gözönüne alırken bilişsel “hazır oluşluk” tartışıldığında 

bazen savunulan iki uç görüşten kaçınmamız 

gerekmektedir. Bu uç görüşlerden biri, okulöncesi 

çağdaki çocukları henüz ulaşmamış oldukları bilişsel 

yetenekler açısından eğitmeye çalışmaktır; bu tür erken 

çabaların uzun süren verimliliği olduğuna ilişkin bir kanıt 

görmedim. Alternatif uç görüş olan çocukları kendi 

hızlarında ve kendi yöntemleriyle okumayı öğrenmeleri 

için serbest bırakmak da haklı görünmemektedir. Gerekli 

bilişsel yetenekleri sergiledikten sonra çocuklara 

okumanın öğretilmesi gerekmektedir. 

Özet olarak, başarılı bir okuma başlangıcı için en az 

dört koşul sayabilirim: Dil açısından zengin bir çevre, 

okuma davranışı için model olan ve okumayı ödüllendiren 

yetişkinlerle ilişki, somut işlemlere ulaşılması ve bir 

öğretim programı. Tüm diğer koşullar eşit oldukça yani 

çocuklar en azından ortalama zihinsel yeteneklere 

sahipse ve ciddi duygusal ve fiziksel sorunlar söz konusu 

değilse, bu dört özelliğin varlığı, çoğu çocuğun okumayı 

çok zorlanmadan ve oldukça zevk alarak öğreneceklerini 

garanti etmektedir. 
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İleri okuma ve anlama 

Şimdi ileri okuma ve cümlelere anlam verme 

konusuna dönelim. Okumanın başlangıcında kullanılan 

zihinsel süreçlerin kavram oluşturmada işin içine giren 

süreçlere benzer olduğuna daha önce değindim. Okumayı 

öğrenen bir çocuk benzerlikleri ve farklılıkları 

eşgüdümlemeli ve sesleri temsil ettiği sürece hem her 

diğer harf ile aynı, hem de temsil ettikleri özgül sesler için 

farklı olan harf kavramını inşa etmelidir. 

Kavram oluşturma çıkarım yapma süreçlerini içerir 

ve bunlar okumanın başlangıcında da gözlemlenebilir. 

Okumanın başlangıcındaki birçok hata, örneğin “ne 

zaman” yerine “nerede” sözcüğünü okumak, ayırt etme 

hatası değil ama çıkarsama hatasıdır. Çocuk parçayı 

gözlemleyerek bütünü çıkarsamaktadır. Bu tür çıkarım 

yapma hataları, çocuğun daha ileri düzeyde ve başarılı 

okuyucuların yaptığı gibi hata yapması nedeniyle üst 

düzey bilişsel hatalardır. Bu süreçleri, okumada akıcılık 

için doğru okumayı geçici bir süre feda ederek 

desteklememiz gerekmektedir. Deneyimler, çocuğun bir 
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kez akıcı bir okuyucu olduktan sonra, doğru okuma için 

hatalarını düzelttiğini göstermektedir; ama doğru 

okumanın üzerinde aşırı bir biçimde durulması akıcı 

okumayı geriletmektedir. 

Okumanın kavram oluşturma ve çıkarım yapma 

yönleri otomatik hale geldiğinde çocuklar yazılı sözcükleri 

çabuk ve kolay şekilde tanımakta ve hızlı sessiz okuma 

aşamasına geçmektedirler. Sessiz okumada ana bilişsel 

görev artık kavram oluşturma ve çıkarım yapma değil, 

yorum yapma yani anlam oluşturmadır. Çocuklar, anlam 

oluştururken simgeleri (basılı sözcükleri) kendi kavram ve 

fikirleriyle ilişkilendirirler. Yorumlama ya da anlamadaki 

başarı, okumayı öğrenmenin bağlı olduğundan daha farklı 

özelliklere dayanır: Görsel bağımsızlık, anlam oluşturma 

ve kavrama disiplini. 

 

Görsel bağımsızlık 

Hızlı sessiz okuma ve anlama her şeyden önce 

görsel sözel sistemin duyu-hareket sisteminden bağımsız 

olmasını gerektirir. Hızlı okuma gözlerin bir noktaya daha 

az sabitlenmesini ve görsel dilimlerin daha geniş 

incelenmesini içerir ve bu da işin içine devinimin daha az 
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ve kavram çıkarsama etkinliğinin daha fazla girmesi 

demektir. Gerçekten de hızlı sessiz okumada beyin daha 

fazla, gözler ise daha az iş yapar. Son kanıtlar ileri 

okumada görsel bağımsızlığın önemini desteklemektedir. 

Kabartma harflerin dokunmayla ayırt edilmesinin yeni 

okuyanların okuma başarısı ile olumsuz bir ilişki içinde 

olduğunu bulduk. Devinimsel tanımanın ve harflerin ayırt 

edilmesinin Montessori’nin savunduğu gibi okuma 

öğrenmenin başlama aşamasında yararlı olduğu, ancak 

eğer daha hızlı okuma gelişecekse görsel ve devinimsel 

süreçlerin eşgüdümlenmesinden vazgeçilmesi gerektiğini 

açıkça görüyoruz.    

Bunu daha açık bir biçimde anlatalım: Okumaya 

yeni başlayanlar dikkatlerini toplamak ve yazılı malzemeyi 

keşfetmek için parmaklarını nerede olduklarını belirleme 

amacıyla kullanırlar, ancak bir kez ileri okuyucu olduktan 

sonra parmakla izleyerek okumak okumayı 

yavaşlatacaktır. Hızlı okuma, dokunsal devinim 

sisteminden bağımsızlığı gerektirir. 

Algısal keşif ve bellek üzerinde son zamanlarda 

gerçekleştirdiğim bazı çalışmalar, görsel bağımsızlığın 

gelişmesini başka bir biçimde kanıtlamaktadır. Farklı 
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yaşlardaki çocuklara (4 yaşından 8 yaşına kadar) üzerine 

bildikleri nesnelerin kabartma resimleri yapıştırılmış olan 

16 kart gösterilmiştir. Kartların birinde kabartma resim düz 

konumda, diğerinde ise aynı resim başaşağı konumda 

bulunmaktadır. Her yaş düzeyindeki çocukların yarısı 

resimlerin düz durduğu kartlara bakarken, diğer yarısı da 

başaşağı resimlerin olduğu kartlara bakmıştır. Her 

çocuğun iki deney görevi vardı: Kartların üzerindeki 

nesnenin ismini söylemek ve sonra kartların arkası 

çevrildiği zaman hatırlayabileceği kadar nesneyi 

hatırlamak. 

Küçük çocuklar (yaşları 4-5 arasındakiler) hatırlama 

puanlarında başaşağı resimlerden yana anlamlı bir 

farklılık göstermişlerdir. Ancak bu farklılık çocuk 

büyüdükçe azalmakta ve 8 veya 9 yaşında ortadan 

kalkmaktadır. İletişim kurarken parmakla heceleme ve 

vokalizasyon kullanan duyma sınırlılığı olan çocuklar da 

başaşağı olan resimleri daha doğru hatırlama eğilimi 

sergilemektedirler. Bu bulgu küçük çocuklarda devinim 

sisteminin hâlâ görsel sisteme bağlı olduğunu 

göstermektedir. Bu çocuklar, başaşağı olan resimlerin 

isimlerini söylerken, resimleri gizli gizli düzeltmeye 
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çalışmakta, böylece işin içine devinim girmektedir. İşin 

içine daha fazla devinimin girmesi ve bunun sonucu artan 

dikkat, küçük çocukların başaşağı duran resimleri 

hatırlamadaki daha üstün belleklerini açıklamaktadır. 

Resimlerin isimlendirilmesinin örtük bir devinimsel 

“düzeltme” ile yapılmadığı büyük çocuklarda, başaşağı 

resimlerde ortaya çıkan dikkat avantajı artık ortadan 

kalkmaktadır. Böylece, doğrudan ve dolaylı olarak elde 

ettiğimiz kanıtlar, hızlı, sessiz okumanın dokunmaya ait 

devinim sisteminden önemli oranda görsel bağımsızlık 

gerektirdiğini göstermektedir. 

 

Anlam oluşturma 

İleri hızlı okuma için gerekli olan ikinci önkoşul 

anlam oluşturma yeteneğidir. Bilişsel-gelişimsel 

bakışaçısına göre, okunan malzemenin anlaşılması yazılı 

simgelerin şifresini çözmenin edilgen bir süreci değildir; 

tam tersine, yaratıcı yazarlığa benzeyen yapıcı bir 

etkinliktir. 

Anlam, yazılmış ya da telaffuz edilmiş sözcüklerin 

doğasında saklı değildir; aslında onları kendi bilgi 

birikimleri içinde yorumlayan okuyucular ve dinleyiciler 



 

 

 

172

tarafından sözcüklere anlam verilmektedir. Sessiz 

okuyucular okudukları sözcüklere, bu sözcükleri kendi 

gelişim sürecinde inşa etmiş oldukları kavramsal sistemle 

ilişkilendirerek anlam verirler. Okuduklarından çıkarttıkları 

anlam zenginliği okunan malzemenin niteliğine ve 

okuyucunun kavramsal algılamasının derinliğine ve 

genişliğine bağlıdır. Okuyan insanlar bundan zevk 

duyarlar; bu zevk kısmen okunan malzeme ile 

okuyucunun kavramsal düzeyi arasındaki uyumun 

derecesine bağlıdır. 

Son zamanlarda yapılmış bir doktora tezi bu iddiayı 

desteklemektedir (Schlager, 1974). Araştırmacı saygınlığı 

yüksek Newberry Yetkinlik Madalyası ödülünü kazanmış 

33 kitap seçmiştir. Daha sonra son üç yıl içerisinde her 

kitabın birçok kütüphaneden ne sıklıkla alınmış olduğunu 

belirlemiştir. En çok seçilen beş kitabı ve en az seçilen 

beş kitabı alarak bunları hedeflemiş oldukları yaş 

grubunun kavramsal yeteneğine uygunluğu açısından 

incelemiştir. Yazar, en çok okunan beş kitabın yazılmış 

olduğu çocukların bilişsel düzeylerine uygun olduğunu, 

ancak bu durumun en az seçilen kitaplar için geçerli 

olmadığını bulmuştur. Diğer şeyler eşit oldukça çocuklar 
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kendi bilişsel organizasyonları içinde bir anlam taşıyan 

hikayeleri tercih etmektedirler. 

Anlama ya da anlamın oluşturulması, aynı zamanda 

çocuğun anlam verme çabalarıyla yani çocuğun kendi 

deneyimlerini temsil etmesiyle desteklenmektedir. Sözel 

ya da başka biçimde kendi düşüncelerini ifade etme çaba 

ve doyumunu yaşama şansı kendilerine verildikçe, 

çocuklar diğer insanların tasarımlamalarını yorumlamak 

için o kadar iyi hazırlanmış olacaklardır.  

Yaratıcı veya diğer türden olsun, bugün öğretmenler 

genellikle çocuklara yazı yazmak için zaman 

bırakmıyorlar; ama ben çocukların ne kadar fazla yazı 

yazarlarsa okumadan da o kadar fazla kazanım 

sağlayacaklarına inanıyorum. Yazma ve okuma, anlam 

oluşturmanın karşılıklı olarak birbirini tamamlayan ortak 

süreçleridir. 

Kavrama disiplini 

Sessiz okuma için gerekli olan üçüncü önkoşul 

okuyucunun bu süreçte etkin bir katılımcı olmasına ilişkin 

söylenenle ilk bakışta çelişmektedir: Okuyucunun 

kavrama/alma  eğilimi olmalıdır, yani okuyucu diğer 

insanların tasarımlamalarına tepki verme konusunda 
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istekli olmalıdır. İyi okuyucular aynı anda edilgin (diğer 

insanların tasarımlamalarını kavrayıcı) ve etkin (bu 

tasarımlamaları kendi kavramsal çerçeveleri içinde 

yorumlayıcı) olmalıdır. 

Birçok genç insan kötü dinleyici olmalarına neden 

olan aynı nedenden dolayı kötü okuyucudur: Bunlar, diğer 

insanların düşünce ve fikirlerini yorumlamaktan çok, kendi 

düşünce ve fikirlerini ifade etme ile daha fazla 

ilgilenmektedirler. Bu gençler kavrama disiplini olarak 

adlandırabileceğimiz şeyden yoksundurlar. Genç insanlar 

kavrama disiplinini tamamen diğer insanların 

tasarımlamalarına dikkat yönelttiklerinde ve serbest 

çağrışımlarına ve değinmelerine direndiklerinde 

sergilerler. Yavaş okuyucu olarak adlandırılan bir çocuğun 

kavrama disiplini ile ilgili sorunları vardır, yoksa hızlı 

okuma ile ilgili sorunları yoktur. 

Kavrama disiplini doğuştan gelmez; bu öğretilebilir 

ve geliştirilebilir; okuyucunun ilgisini çeken ve onların 

yetenek düzeyinde olan okuma malzemeleri kavrama 

disiplinini geliştirir. Kavrama disiplinini desteklemenin 

başka bir yolu zaman geçirmeye yönelik olmayan okuma 

hedeflerinin olmasıdır. Genç insanlar (veya yetişkinler) 
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okuduklarını bir gruba anlatmak zorunda olduklarını 

bildiklerinde, böyle bir amaçları olmamış olduğunda 

gösterebilecekleri dikkatten çok daha fazlasını 

göstereceklerdir. 

Bunlar kavrama disiplinini geliştirmek için 

uygulanabilecek tekniklerin sadece birkaç örneğidir. 

Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, kavrama disiplini 

okuduğunu anlamanın başarılması için önemli bir bileşen 

olarak görünmektedir. 

 

Sonuç 

İlk aşamasından en ileri aşamalarına kadar 

okumanın içermiş olduğu bazı etkin, algısal süreçlere 

işaret ettim. Okumayı öğrenmenin ve usta bir okuyucu 

olmanın neyi içerdiğini daha iyi anlamak, okuma 

öğretmenin geliştirilmesindeki ilk aşamadır. 
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Amerikan eğitimi büyük ölçüde kurumsallaşmıştır. 

Amerikan eğitimi, öğretmen yetiştirilmesini görev edinen 

kolejler, üniversiteler ve çeşitli araştırma-yönelimli 

lisansüstü eğitim programlarıyla yakından bağlantılıdır. Bu 

ülkedeki eğitimin, milyarlarca dolarlık eğitim yayınları 

endüstrisi ile de aynı şekilde güçlü bağları bulunmaktadır. 

Bunlara ek olarak eğitim sermaye için yerel yönetim, 

eyalet yönetimi ve federal yönetime bağlıdır. Federal 

hükümet son birkaç on yıldır zihinsel ve bedensel özürlü 

çocuklar için çeşitli isimlerdeki programlara parasal 

destek sağlayarak eğitimle çok daha fazla ilgilenmiştir. 

Dahası birçok toplulukta yerel okul yönetim kurulları, 

kendilerini destekleyecek çok az veya hiçbir eğitim 

bilirkişisi olmaksızın eğitim politikası kabul 

ettirmektedirler. Son olarak, özellikle de büyük kentlerdeki 

eğitim sistemleri büyük oranda bürokratik hale gelmiştir. 

Eğitimin diğer toplumsal kurumlarla bu denli ilişkili 

olması nedeniyle gerçek eğitim reformu ancak sistematik 

bir değişimle, eğitim kurumlarının içiçe girmiş bütün 

bileşenlerini aynı anda değiştirdiği zaman gerçekleşebilir. 

Ancak böyle bir sistematik değişim felsefi ve kavramsal 

düzeyde başlamalıdır, çünkü eğitimin çeşitli bileşenleri 
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örtük bir eğitim felsefesini paylaşır. Psikometrik olarak 

adlandırılabilecek bu felsefe, eğitimi bu makalede ayrıntılı 

olarak açıklayacağım niceliksel bir bakış açısıyla ele alır. 

Bu ortak temel felsefe, eğitim sisteminin birçok bileşenini 

bütünleştirir ve otantik eğitim reformu için gerçek bir 

engeldir. 

Bu felsefi ve kavramsal engel, çağdaş sınıfiçi 

yeniliklerin ve ders programı reformlarının eğitimde 

önemli kalıcı değişimlere neden olma şansının çok az 

olmasının ya da hiç olmamasının gerçek nedenidir. Eğer 

eğitimdeki yenilikler temel felsefe ile uyuşmuyorsa hiçbir 

zaman tam olarak uygulanamayacak ve sonunda işe 

yaramaz olarak reddedilecektir. 

Temel eğitim felsefesiyle uyuşmayan bir eğitim 

yeniliğinin günümüzdeki bir örneği “insan gelişimine 

uygun uygulamalar” kavramıdır. Bu kavramlaştırmanın 

temelindeki felsefe ile mevcut eğitim uygulamalarını kabul 

ettiren felsefenin karşılaştırılması, beni insan gelişimine 

uygun uygulamaların okullarımızda geniş oranda 

geliştirilme şansı konusunda karamsarlığa düşürmektedir. 

Böylece bu karşılaştırma temel felsefelerin belirli bir 

eğitim yeniliğinin kabul edilmesini ya da reddedilmesini 
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nasıl belirlediğine ilişkin ilginç bir örnek olay incelemesi 

oluşturmaktadır. 

Gelişime uygun eğitim uygulamaları ilkesi yani ders 

programının çocuğun gelişimsel yetenek düzeyine 

uydurulması gerekliliği (Bredekamp, 1987) eğitim 

çevrelerinde olumlu karşılanmıştır. Bu olumlu kabul ilk 

bakışta oldukça olağandışıdır. Gerçekten de gelişime 

uygun uygulama devlet okullarının çoğundaki eğitim 

uygulamalarını yönlendiren “psikometrik” eğitim 

felsefesiyle tamamen ters düşen bir eğitim felsefesini 

temsil etmektedir. Belki de bu nedenle gelişimsel 

uygunluk uygulamadan çok sözde takdir görmektedir. 

Bu denemedeki ilk amacım bu iki eğitim felsefesi 

arasındaki farklılıklara ışık tutmaktır. İkinci amacım bu iki 

felsefenin uygulamaya dönük birkaç eğitimsel 

doğurgusunun karşılaştırılmasıdır. Son olarak, bu 

ülkedeki gerçek bir eğitim reformunun psikometrik eğitim 

psikolojisinin egemenliğinden uzaklaşan bir paradigmaya 

sahip olduğumuz zaman gerçekleşeceğini savunacağım. 

 

İki eğitim felsefesi 
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Her eğitim felsefesi bir öğrenici kavramını, öğrenme 

sürecini, edinilecek bilgiyi ve eğitim hedeflerini veya 

amaçlarını içermelidir. Gelişimsel felsefe, psikometrik 

felsefeden bu dört noktanın hepsinde ayrılır. Burada 

sunulan gelişimsel yaklaşım Jean Piaget’in (1950) 

araştırmalarından ve kuramından kaynaklanmaktadır. 

 

 

Öğrenici kavramı 

Gelişimsel bir eğitim felsefesi içinde öğrenici 

(learner)gelişen zihinsel yeteneklere sahip birey olarak 

görülür. Ciddi zihinsel bozukluklara sahip olanlar dışında 

tüm bireylerin bu zihinsel yetenekleri kazandıkları kabul 

edilir. Örneğin, tüm çocukların Piaget’in belirttiği gibi altı 

ya da yedi yaşında ortaya çıkan somut işlemleri 

kazanmalarını bekleriz (Piaget, 1950). Grup oluşturan 

aritmetik işlemleri gibi işlev gören bu işlemler, bunları 

kazanan çocukların kuralları öğrenmesine ve bu kuralları 

uygulamasına olanak tanır. Çocukların hepsi bunları aynı 

yaşta kazanmazlar. Böylece yetenekteki bireysel 

farklılıklar zihinsel gelişimin hızındaki farklılıkları yansıtır. 
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Bu zihinsel yetenek anlayışı, öğreniciyi ölçülebilir 

yeteneklere sahip olarak gören psikometrik eğitim 

felsefesiyle ters düşmektedir. Psikometrik görüş, varolan 

her yeteneğin belirli bir miktar varolması gerektiğini ve bu 

nedenle de ölçülebilir olduğunu kabul eder. Örneğin zeka 

testleri -psikometrik felsefenin amiral gemisi- yeni 

durumları öğrenme ve uyum sağlama yeteneğindeki 

bireysel farklılıkları değerlendirmek için geliştirilmektedir. 

Psikometrik bakış açısına göre, edimdeki bireysel 

farklılıklar yeteneğin miktarındaki farklılıkları yansıtır. 

Her ikisinde de bir parça gerçek payı bulunan insan 

yeteneğinin bu iki zıt anlayışının oldukça farklı pedagojik 

doğurguları bulunmaktadır. Yetenekleri gelişmekte olarak 

ele alan gelişimsel bakış açısına göre önemli olan görev, 

ders programlarının çocuğun gelişmekte olan zihinsel 

yetenek düzeyine uygun hale getirilmesidir, bu nedenle 

insan gelişimine uygun olma ilkesidir. Ders programındaki 

konular, ancak çocuk bu konular için gerekli olan zihinsel 

yetenek düzeyine ulaştığı zaman sunulmalıdır. Bu da ders 

programlarının bunları anlamak için gerekli zihinsel 

yetenek düzeyinin belirlenmesi amacıyla ele alınıp 

incelenmesinin gerekli olduğu anlamına gelmektedir.  
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Konu ile ilgili bir olgu, sayı kavramıdır. Piaget’in 

çalışmaları, çocukların sayı kavramını yaşla ilişkili evresel 

bir ardışıklık içinde kazandıklarını açıkça göstermektedir 

(Piaget, 1952). Birinci evrede (üç yaşından dört yaşına 

kadar) küçük çocuğun, sayıların bir futbol ya da basketbol 

formasının üstündeki rakamlara eşit olduğu biçimde 

sadece ismen varolan bir sayı anlayışı vardır. İkinci 

evrede (dört yaşından beş yaşına kadar) çocuk sıra 

gösteren sayı anlayışına ulaşır ve bir sayının diğerinden 

daha fazla olduğunu kavrar; ancak henüz bu fazlalığın ne 

kadar olduğunu anlayamamaktadır. Sayı, birimleri 

olmayan bir sıralamadır. Çocuklar ancak altı ya da yedi 

yaşında, bir sayının belirli bir birimi ya da birim sayılarını 

temsil ettiği gerçek bir sayı ya da birim kavramını 

kazanırlar. Sayı anlayışındaki bu gelişimin, uygulamaya 

dönük doğurguları Constance Kamii (1982) tarafından 

açıklanmıştır. 

Diğer taraftan, psikometrik bakış açısına göre en 

önemli şey eşit miktarda yeteneğe sahip eşdeğer 

çocukları bir araya toplamaktır. Zeki çocukların daha az 

zeki çocuklardan birim zaman içinde daha fazla şey 

öğrenebilecekleri kabul edilmektedir. Bu, uygulamada 
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zeki çocukların ders konularını daha yavaş çocuklardan 

daha hızlı bir biçimde işlemelerini sağlayan yetenek 

gruplanmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu psikometrik 

yönelim, zihin tayfının hem düşük hem de yüksek 

kesimindeki çocuklar için özel sınıfların düzenlenmesinin 

temelini oluşturmaktadır. Bunlar bu bölümde 

anlatılabilecekten çok daha ayrıntılı bir biçimde üzerinde 

durulması gereken önemli konulardır. Diğer taraftan, 

gelişimsel bakış açısına göre yetenek grupları birçok 

durumda gelişime uygun uygulamaları engelleyen bir 

stratejidir.    

 

Öğrenme süreci anlayışı 

Gelişimsel eğitim felsefesi içinde, öğrenme yaratıcı 

bir etkinliktir. Ne zaman bir şey öğrensek dünyayı hem 

kendi zihinsel etkinliğimizi hem de ele aldığımız 

malzemeyi yansıtan yeni bir şey yaratacak biçimde ele 

alırız. İçeriği basit bir biçimde kopyalamayız, fakat 

kendimize özgü eşsiz dünya görüşümüzle damgalarız. 

Öğrendiğimiz her şeyin nesnel olduğu kadar öznel 

bir yönü de vardır. 
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Yaratıcı veya yapıcı bir süreç olarak öğrenme 

anlayışının çok önemli bir pratik doğurgusu vardır: 

Öğrenmeyi öğrenilecek içerikten bağımsız bir biçimde ele 

alamayız. Öğrenilecek malzeme öğrenme süreciyle özel 

bir biçimde etkileşim içindedir. Piaget birbirini izleyen 

evreleri ve zihinsel işlemlerin organizasyonunu 

keşfettikten sonra çocukların mekan, geometri, zaman, 

hareket ve hız gibi farklı kavramları nasıl kazandıklarını 

incelemeye devam etmiştir (Piaget ve Inhelder, 1956; 

Inhelder ve Szeminska, 1960; Piaget, 1960, 1970). Bu 

incelemeler sırasında, Piaget, zihinsel gelişim evrelerini 

bilmenin, çocukların bir kavramı kazanırken bu işlemleri 

nasıl kullandıklarına ilişkin özel bir içgörü sağlamadığını 

vurgulamıştır. Çocukların belirli bir konuyu nasıl 

öğrendiklerini keşfetmenin tek yolu, çocukların bu konuyu 

öğrenmek için zihinsel yeteneklerini nasıl kullandıklarını 

incelemektir. 

Bunun tam tersi olarak, psikometrik bakış açısına 

göre öğrenme, öğrenilecek malzemenin içeriğinden 

bağımsız olan bir dizi ilkeyi (aralıklı pekiştirme gibi) veya 

bir dizi beceriyi (şifreleme gibi) içermektedir. Bu geleneğin 

ilk araştırmacıları, “küme”ye karşı “bölünmüş kısım” ya da 
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“bütün”e karşı “parça” öğrenme gibi, büyük bir olasılıkla 

öğrenilecek malzemeden bağımsız olarak işlem gören 

ilkelerden sözetmişlerdir. Bellek konusundaki ilk 

araştırmalar, bellek sürecinde içeriğin etkisini elemek için 

özellikle anlamsız heceler kullanmıştır (Murray, 1980).     

İçeriği süreçten ayırma çabasının sınırlılıkları 

Bruner, Goodnow ve Austin’in problem çözme üzerinde 

birlikte gerçekleştirdikleri çalışmada açık bir biçimde 

gösterilmiştir (1956). Bu yayına kadar problem çözme 

“deneme-yanılma” (Thorndike, 1921) veya ani bir “içgörü” 

(Kohler, 1927; Duncker, 1940) terimleriyle tartışılmakta ve 

problem çözme üzerindeki çalışmalarda denek olarak 

hayvanlar kullanılmaktaydı. Bruner ve arkadaşlarının 

gösterdiği şey, karmaşık problemler verdiğiniz zaman 

insanların karmaşık problem çözme etkinlikleri 

gerçekleştirdikleri yani stratejiler uyguladıklarıdır. Değişik 

bir şekilde söylersek, problemin içeriği insanların 

kullandığı problem çözme etkinliklerinin düzeyini 

belirlemektedir. 

Bu içgörü kaybedilmiş görünmektedir. Öğrencilere 

düşünme becerilerinin (Baran ve Sternberg, 1987), 

öğrenme stratejilerinin (Weinstein ve Mayer, 1986) veya 
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bilgisayar programlamasının (Papert, 1980) öğretilmesi 

konusundaki güncel ilgi, düşünce ve içeriğin birbirinden 

ayrı ayrı ele alınabileceği fikrine geri dönüştür. Bu 

felsefenin bileşenleri, çocuklar bir kez düşünme 

becerilerini ve öğrenme stratejilerini öğrendikleri zaman 

bu becerilerin otomatik olarak yeni içeriğe aktarılacağını 

varsayar. Elbette aktarım gerçekleşir, ancak bu otomatik 

olmaktan çok uzaktır. Aktarım, çocuklar edilgin değil etkin 

öğrenci olduklarında gerçekleşir (Perkins ve Salamon, 

1988); ancak eğer çocuk düşündüğü şeyin içeriğinin veya 

neye strateji uygulandığının bilincinde değilse bu etkin 

olmanın bir anlamı yoktur. Zihinsel süreç her zaman içerik 

yönelimlidir.  

Gelişimsel yaklaşım, bir konuda becerilerin veya 

anlayışların diğer bir konuya aktarılmasının sınırlı ve 

nadiren otomatik olduğunun farkına varmıştır. Bu aktarım 

eksikliği genel yeteneklerin olmamasından değil, ama 

daha çok her konunun farklı olmasından ve her konunun 

kendi alanıyla başaçıkmak için genel stratejilerin yeni bir 

biçimde kullanılmasını gerektirmesindendir. Yazarlar 

roman planlarını, karakterlerini ve benzerlerini ele almak 

için genel stratejiler öğrenirler ve araştırmacılar kendi 
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seçmiş oldukları araştırma konularını ele almak için genel 

stratejiler öğrenirler. Bu genel stratejiler belirli sorun 

alanlarıyla sınırlıdır ve bu alanın çok dışına çıkıldığı 

zaman genellikle işlemezler. 

Bunun tersi olarak psikometrik yaklaşım öğrenilmiş 

stratejilerin ve becerilerin konu alanları arasında otomatik 

olarak aktarıldığını varsayar, çünkü tüm konuların 

paylaştığı ortak unsurların, bu konuların bireysel 

farklılıklarından daha açık olduğunu kabul eder. 

Gelişimsel ve psikometrik yaklaşımlar arasındaki bu 

farklılık açık bir ironi içermektedir. Gelişimsel yaklaşım 

gelişim üzerindeki vurgusu nedeniyle genellikle doğa 

yaklaşımı olarak kabul edilir; evreler ve sınırlılıklar 

büyüme ve olgunlaşma ile belirlenir. Diğer taraftan, 

psikometrik yaklaşım çevresel etmenler üzerindeki yoğun 

vurgusu nedeniyle kazanım yaklaşımı olarak kabul edilir. 

Ancak konu aktarıma geldiğinde, içeriğin biricikliğini 

(çevreyi) vurgulayan gelişimsel yaklaşımdır, oysa 

psikometrik yaklaşım çevresel değişkenliği reddeder ve 

zihinsel süreçlerin genelleştirilebileceğini vurgular. 

Bilgi kavramı 
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Görüldüğü gibi, gelişimsel açıdan bilgi her zaman 

bir yapıdır ve sonuç kaçınılmaz bir biçimde öznenin ve 

nesnenin katkılarını temsil eden bileşik bir üründür. Yeni 

olmaktan çok uzak olan bu fikir dünyayı nasıl 

anladığımızın Kantçı idealist (tüm bilgi zihinsel bir 

yapılanmadır) ve emprisist (tüm bilgi dışarıda varolan 

dünyanın bir kopyasıdır) çözümüne kadar geri gitmektedir 

(Kant, 1943). Kant, gerçek dünya içeriği sağlarken, zihnin 

bilme “kategorileri”ni oluşturduğunu iddia eder. Böylece 

bilgi dünya ile etkileşim halinde olan zihnin bir yapısıdır ve 

ne birine ne ötekine indirgenemez. 

Piaget’in Kant’ın çözümüne eklediği -ve Piaget’i 

yeni-Kantçı yapan- nokta, bilme kategorilerinin (zekanın 

zihinsel işlemleri) Kant’ın önerdiği gibi sabit olmadığını, 

ancak yaşla değiştiğini göstermesidir (Piaget, 1972). Bu, 

Kantçı bilginin oluşturulması yorumuna gelişimsel bir 

bakış eklemektedir. Çocuklardan, zihinsel işlemleri 

geliştikçe önceki gelişim düzeylerinde geliştirmiş oldukları 

gerçekleri yeniden inşa etmeleri beklenir. Bunun sonucu 

olarak çocuk çevresiyle deneyimleri sonucu gerçeği 

yaratır ve yeniden yaratır.   
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Küçük çocuğun gerçeğe yani dünyaya ilişkin bilgisi 

bu nedenle daha büyük çocuğunkinden ve 

yetişkininkinden farklıdır. Örneğin, küçük çocuklar 

görünümü değiştiği zaman bir miktarın niceliğinin de 

değiştiğine inanırlar. Örneğin, alçak geniş bir kaptaki su, 

uzun, ince bir kaba boşaltıldığında suyun miktarı 

artmaktadır. Daha büyük çocuklar farklı bir gerçekliğe 

sahiptirler ve görünümdeki herhangi bir değişime karşın 

miktarın aynı kaldığını, yani miktarın korunduğu gerçeğini 

anlarlar. Konuya bu şekilde bakacak olursak, küçük 

çocuğun miktar kavramı hatalı değildir, aslında büyük 

çocuğun korunumu kavraması kadar normaldir. 

Diğer taraftan, psikometrik bakış açısına göre bilgi 

bireyin kazandığı bir şeydir ve kazanma sürecinden 

bağımsız ölçülebilir. Bu ayırım zeka (yetenek) ve başarı 

(içerik) testleri arasında bir fark gözetilmesinde 

yansıtılmaktadır. İçerik ile öğrenme arasındaki ayırımın bir 

sonucu, bilginin dış standarda bağlı ve öğreniciden 

bağımsız olarak ölçülebileceğidir. Çocuğun tepkileri bu 

dış standartla karşılaştırıldığında ya doğru ya da yanlış 

olarak değerlendirilecektir. 
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Bazı bilgi türlerinde doğru veya yanlış yanıtlar 

vardır. Bastille 1950’de değil 1789’da baskına uğramıştır; 

2 artı 2, 5 değil 4 eder. Benim temel bilgi (Elkind, 1987) 

diye adlandırdığım kendi kendimize oluşturduğumuz bilgi 

ile başkaları tarafından oluşturulan ve ikinci elden elde 

ettiğimiz türemiş bilgiyi birbirinden ayırt etmemiz 

gerekmektedir. Doğru ve yanlış terimleri türemiş bilgi ile 

ilişkili olduğunda yararlıdır, temel bilgi ile ilişkili olduğunda 

ise yararlı değildir. Diğer taraftan, türemiş bilginin bile 

öznel bir bileşeni olduğunun farkına varmamız gerekir. 

Türemiş bilgi her zaman kişisel çağrışımlarla kaplıdır. 

Örneğin, tarihleri belirli imgelerle birleştirerek, 

matematiksel gerçekleri kafiyeler yardımıyla 

hatırlayabiliriz, ve benzeri. 

Gelişimsel yaklaşım bilgideki farklılıkların, bu 

farklılıkların doğru veya yanlış olması söz konusu 

olmaksızın varolabileceği düşüncesini getirmektedir. 

Doğru veya yanlış olmayan farklılık düşüncesi sadece 

temel bilgi açısından değil, aynı zamanda yaratıcı 

düşünce açısından da önemlidir. Örneğin, birçok üstün 

zekalı çocuk akranlarınınkinden ya da 

öğretmenlerininkinden farklı olan düşünceler sergiler, 



 

 

 

191

ama bu düşünceler genellikle farklı ve özgün olmaktan 

çok, yanlış olarak görülür. Bir keresinde üstün zekalı bir 

çocuktan mavi renk hakkında bir şey yazması 

istendiğinde bu çocuk Picasso’nun mavi döneminden 

sözetmiş ve diğer çocuklar tarafından alay konusu 

olmuştur. Doğru veya yanlışın değerlendirilmesinin 

yanısıra, farklılıkların değerlendirilmesine daha fazla saygı 

gösterilmesi okullarımızdaki birçok üstün zekalı çocuğun 

yaşadığı gerilimi azaltacaktır.  

Çocuklara bazı bilgilerin, niteliklerin ve eğilimlerin ne 

doğru ne de yanlış olmayıp sadece farklı olduğunu 

öğretmek birçok açıdan önemlidir. Örneğin, bazı 

toplumsal özelliklere gösterilecek yargılayıcı olmayan 

yaklaşım, çocuklara farklı kültürleri, dinleri ve dilleri 

öğretmek için temel oluşturur. Yargılayıcı olmama 

çocuklara sanat öğretirken de yararlıdır. Genç insanların, 

farklı insanların müzikte, edebiyatta ve sanatta birbirine 

uymayan zevklere sahip olabileceğini ve bu zevklerin 

doğru veya yanlış olmayıp sadece farklı olduğunu 

öğrenmeleri gerekir. 

 

Eğitimin amaçları 
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Eğitimin bu gelişimsel felsefesi verildiğinde 

gelişimsel eğitimin amaçları açıktır. Eğer öğrenici gelişen 

yetenekleriyle büyüyen bir birey olarak görülürse, eğer 

öğrenme yaratıcı bir etkinlik olarak kabul edilirse, eğer 

bilgi bir yapılanma olarak görülürse, eğitimin amacının 

mutlaka bu büyümeyi, bu yaratıcı etkinliği ve bilginin 

oluşturulmasını kolaylaştırmak olması gerekmektedir. 

Piaget, eğitimin amacını gelişimsel bakış açısına göre 

şöyle tanımlar: 

Eğitimin temel amacı sadece diğer kuşakların yapmış 
olduklarını tekrar eden değil, yeni işler başarabilen 
insanlar yaratmaktır (yaratıcı, buluşçu ve keşifçi insanlar). 
Eğitimin ikinci hedefi kendisine sunulanı hemen kabul 
eden değil, ama eleştiri yapabilen, sonuç çıkarabilen 
zihinler oluşturmaktır. Bugünün en büyük tehlikesi 
sloganlar, kolektif düşünceler ve hazır düşünce 
akımlarıdır. Bunlara bireysel olarak karşı çıkabilmeliyiz, 
bunları eleştirip kanıtlanmış olan ile olmayan arasındaki 
farkı anlayabilmeliyiz. Bu nedenle aktif olan, keşif yapmak 
için kısmen kendi spontan etkinlikleriyle ve kısmen de 
onlar için hazırlanan malzemelerle erken öğrenen; 
akıllarına gelen düşüncelerin hangilerinin açık hangilerinin 
kanıtlanabilir olduğunu söylemek için erken öğrenen 
öğrencilere gereksinimimiz vardır (Ripple ve Rockcastle, 
1964). 
 
Sonuç olarak, gelişimsel eğitimin amacı yaratıcı, 

eleştirel düşünürler yaratmaktır. Bu amaca, çocuklara ve 
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ergenlere düşünme becerileri öğretilerek değil, daha çok 

çocuğun gelişen zihinsel yeteneklerini destekleyen ve 

harekete geçiren, gelişimsel olarak yapılandırırken ve 

yeniden yapılandırırken kazanılabilecek, kişinin kendine 

ve dünyaya karşı olan temel tutumlarıdır.  

Bunu tersine, psikometrik eğitimin amaçları başarı 

testlerinde yüksek puan alacak çocuklar yetiştirmektir -

diğer bir anlatımla, niceliksel bilgi ve becerinin 

kazanılmasını en üst düzeye çıkarmaktır. Belki de önceki 

Eğitim Bakanı William D. Bennett eğitimin amaçlarına 

ilişkin bu görüşü herkesin yapabileceği kadar iyi ifade 

etmiştir: 

Her öğrencinin dağların nasıl oluştuğunu ve birçok 
reaksiyonun eşit ve karşıt reaksiyonu olduğunu bilmesini 
istemeliyiz. Onlar, kimin “Ben devletim” dediğini, kimin 
“Benim bir düşüm var” dediğini bilmelidirler. Öğrenciler 
özneleri, yüklemleri, eşit kenarları, üçgenleri ve elipsleri 
bilmek zorundadırlar. Amazon’un nerede aktığını ve ilk 
düzeltmenin (Anayasa’da, çn.) anlamını bilmelidirler. 
Donner Partisi ve kölelik hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve 
Shylock, Herkül ve Abigail Adams’ı tanımalıdırlar, 
Etopya’nın nerede olduğunu ve niçin bir Berlin Duvarı 
olduğunu bilmelidirler (Bennett, 1986, s.3). 
 
Bennett bu ifadesiyle bundan üç yıl önce basılan ve 

özellikle Japonya olmak üzere diğer ülkelerdeki 

çocukların başarı testlerindeki edimleriyle 
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karşılaştırıldığında Amerikalı çocukların düşük edimlerini 

küçümseyen Risk Altındaki Ulus isimli etki bırakan 

monografide de dile getirilen temayı yinelemektedir 

(Eğitimde Yetkinlik Ulusal Komisyonu, 1983). Bennett’in 

görüşleri, Bloom’un (1987) en çok satan eğitim 

eleştirilerini ve Amerikan eğitimini çocuklara Batı 

uygarlığının temel bilgilerini kazandıramıyor olarak gören 

Hirsch’i (1987) de gölgeledi. 

Elbette ki genç insanlara Shakespeare sunulmalı, 

genç insanlar coğrafyanın temellerini bilmeli ve çağımızın 

olayları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar; gelişimsel 

yaklaşım bu tür bilgilerin değerini ve önemini 

yadsımamaktadır. Söz konusu olan soru neyin ilk önce 

geldiğidir. Gelişimsel bakış açısına göre meraklı, etkin 

öğreniciler, Bennett, Bloom ve Hirsch gibi yazarların 

savunduğu bilginin büyük bir kısmını kazanacaklardır. 

Ancak meraklı, etkin öğreniciler yaratmak belirli bir 

bilginin kazanılmasından önce gelmelidir ve iki eğitim 

felsefesi arasındaki fark burada yatmaktadır. Bu farkı 

daha kısa bir biçimde söyleyecek olursak, gelişimsel 

yaklaşım “bilmek isteyen” çocuklar yaratırken, psikometrik 
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yaklaşım “bizim kendilerinden bilmelerini istediğimiz 

şeyleri bilen” çocuklar yaratmaktadır. 

 

Gelişimsel felsefenin uygulamaya 

dönük doğurguları 

Birbiriyle çelişen bu iki eğitim felsefesini inceledikten 

sonra, şimdi de eğitim uygulamaları için gelişimsel bakış 

açısının birkaç doğurgusunu gözden geçirebiliriz. 

Yorumlarım, yine büyük oranda Piagetci zeka gelişimi 

anlayışına dayanmaktadır. 

 

Öğretmenin yetiştirilmesi: Çocuk gelişimi uzmanı 

olarak öğretmen 

Çoğu bilim disiplininde öğrenciler kendi 

disiplinlerinin temel malzemelerini öğrenmek 

zorundadırlar. Bir fizik öğrencisi fiziksel dünyayı yöneten 

kuralları öğrenmelidir. Aynı şekilde bir kimyacı temel 

kimyasal elemanları ve bunların nasıl etkileşim içine 

girdiklerini öğrenmelidir. Öğrencilerin kendi disiplinlerinin 

temel konularını öğrenmedikleri tek disiplin eğitimdir. 

Öğrenciler, ders programları, öğretim yöntemleri, eğitim 
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felsefesi, değerlendirme ve sınıf yönetimi derslerini alırlar. 

Çocuk psikolojisi veya eğitim psikolojisi konusunda ise bir 

veya en fazla iki ders alırlar. 

Ancak eğitimin temel malzemesi ders programları, 

değerlendirme veya öğretim yöntemleri değildir; eğitimin 

temel malzemesi çocuklar ve gençlerdir. Gerçekten 

gelişime uygun bir öğretmen yetiştirme programında, 

öğrencilerin çocuk gelişimi lisansına sahip olması gerekir. 

Bu şekilde yetişen bir öğretmen, ilk önce ve en önemlisi, 

çocuk gelişimi uzmanı olacaktır. Çocuk gelişimi 

konusunda sağlam temelleri olan öğrenciler böylece ders 

programları, değerlendirme ve sınıf yönetimi konusunda 

öğrendiklerini çocuğun ardışık yaş düzeylerinde nasıl 

düşündüğü ve nasıl öğrendiği konusunda bildikleriyle 

bütünleştirebilirler. İnsan gelişimini bilmeden, öğrencinin, 

eğitim uygulamalarının bütünleşmiş bir anlayışını üzerine 

inşa edeceği merkezi bir çekirdek yoktur. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerindeki eğitim 

fakültelerinin dekanlarından oluşan Holmes Grubu’nun, 

öğretmen yetiştirilmesinde lisans eğitiminden 

vazgeçilmesi ve bunun yerine lisans sonrası bir veya iki 

yıllık eğitimin ve uygulamanın konması şeklindeki 
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önerileri, gelişimsel açıdan daha iyi öğretmenlerin 

yetişmesini sağlayamaz. Holmes Grubu öğretmen 

yetiştirilmesi sorununu eğitim organizasyonundan biri 

olarak görmektedir. Oysa gelişimsel bakış açısına göre 

öğretmen yetiştirilmesi konusundaki sorun organizasyon 

değil içerik sorunudur. 

Lisans düzeyinde öğretmen yetiştirmede çok daha 

merkezi olması gereken, geleneksel eğitim dersleri değil 

ama çocuk gelişiminin incelenmesidir. Öğrencilerin, 

çocukların ve öğrencilerin toplumsal, zihinsel ve duygusal 

gelişimlerini içeren birbirini tamamlayan dersleri arka 

arkaya alabilecekleri çocuk gelişimi bölümlerine 

gereksinimimiz vardır. Öğrencileri, çocuklarla çalışıp 

onları gözlemleyecekleri bir dizi labaratuvar çalışmasıyla 

birleştirilmiş bu öğretim programı, öğretmenlerin sınıfta 

çalışmaları için yetiştirilmesinde gerçekten de tek yoldur. 

 

Ders programı: Deneysel bir yaklaşım 

Gelişimsel bakış açısına göre programların 

oluşturulmasına birçok ilke rehberlik eder. 

Birincisi, bir program görgül olarak oluşturulmalıdır; 

ön kabulleri olmamalıdır. Çocukların bir ders konusunu 
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nasıl öğrendiklerini belirlemenin yolu çocukların o konuyu 

nasıl ele aldıklarını incelemekten geçer. Birçok program 

yayıncısının, üretmiş oldukları malzemeler üzerinde 

araştırma yapmamalarının yanısıra, bu malzemeleri 

uygulama alanlarında da test etmemeleri gerçekten bir 

skandaldır. Diğer hiçbir meslekte, bir ürünün yoğun bir 

alan denemesinden geçirilmeden pazara sürülmesine izin 

verilmez. Bu hata, öğretmenler programdaki sorunlarla 

başaçıkmasını öğrendikten sonra denenmemiş yeni bir 

basım ile karşı karşıya kaldıklarında ikiye katlanmaktadır. 

Gerçek bir gelişimsel eğitim sistemi, öğretmenlere 

kendi malzemelerini oluşturup test edebilecekleri birçok 

fırsatı tanımalıdır. Öğretmenler neyin işlediğini neyin 

işlemediğini görebilmeli ve farklı sıralanışları ve 

yöntemleri deneyebilmelidirler. Öğretim malzemesinin ne 

derece işe yarayacağı o yıl sınıfta bulunan bir grup 

öğrenciye de bağlıdır; bu nedenle bir program hiçbir 

zaman son şeklini almış olmamalı, ama açık, esnek ve 

yenilikçi olmalıdır. Bu tür bir program öğrenciler için 

olduğu kadar öğretmenler için de heyecan vericidir ve 

öğrenme ve program yeniliklerini işbirliğine dayanan 

cesur bir atılım haline getirir. 
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İkincisi ve insan gelişimine uygun olma temasıyla 

tutarlı olarak, programların özellikle ilkokul çocukları için 

yerel olması gerektiğine inanıyorum. Tüm çocuklar için 

tek bir programa sahip olan ülkelerde bunun eğilimlere 

aykırı olduğunu biliyorum. Japonya ve Fransa bu tür tek 

tip ulusal programlara sahip sadece iki ülkedir. İngiltere 

de 1990’da tek tip bir ulusal program başlatacaktır. Böyle 

bir ulusal program çocukların gerçekte yaşadıkları ve 

öğrendikleri yerel çevrelerindeki özellikleri eklemek için 

program malzemelerinin bireyselleştirilmesi olasılığını da 

engelleyebilir. Yerelleştirilmiş programların çocuklar için 

doğal olarak büyük bir çekiciliği vardır. 

 Örneğin, matematik öğrenirken Hawaii’de yaşayan 

çocuklardan Hindistan cevizi ağaçlarıyla palmiye 

ağaçlarını eşleştirmeleri istenilebilirken, Amerika’nın 

kuzeydoğusunda yaşayan çocuklardan meşe ağaçlarıyla 

gürgenleri eşleştirmeleri istenebilir. Aynı şekilde 

çocukların hikayelerden aldıkları zevk bu hikayeler kendi 

toplumlarında ya da ona benzeyen bir toplumda geçtiği 

zaman daha da artmaktadır. Sosyal bilimlerde de 

çocuklar daha önce ziyaret etmiş oldukları bir binanın 

resmini görmekten hoşlanırlar. Çocuklar 
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kendilerininkinden farklı yerler ve olgular hakkındaki 

hikayeleri severler; yine de kendi yaşadıkları dünya ile 

doğrudan ilişkili hikayeleri de okumaktan zevk alırlar. 

Çocuklar, en az yetişkinler kadar hem fantaziden hem de 

yerel referansların gerçekçiliğinden zevk alırlar. 

Yerelleştirilmiş program fikri bölgesel ve ulusal 

genel programın hedeflerini elbetteki dışlamaz. Farklı 

konu alanlarında bölgesel ve ulusal başarı düzeyleri 

belirlemek, yerel okullar kendi malzemelerini o yörenin 

çocukları için daha ulaşılabilir ve ilginç olabilecek şekilde 

hazırlayabildikleri sürece sorun yaratmaz. Ulusal 

programın tehlikesi genellikle tek bir içeriği tüm çocuklara 

uygulamaya çalışmasıdır. Çocuklar için son derece sıkıcı 

olabilen nokta, ulusal programın tek tip içeriğidir. 

Son bir Gallup kamuoyu yoklaması (1989, Eylül) 

eğitimcilerin % 70’inin ulusal ve tek tip eğitim hedefleri 

istediğini göstermektedir. Eğer bu tür hedefler 

benimsenirse, bu hedefler belirli hedef düzeylerinde 

öğretilebilecek belirli içeriklere dönüştürülebilir. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin etnik, ırksal, kültürel ve ekonomik 

farklılığı ele alındığında programın tek tip olması 

doğrultusundaki istekler, gelişimsel yaklaşımın öngördüğü 
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program etkinliği ve yenilik gereksinmeleriyle 

çelişmektedir. 

Son olarak, programlar gelişimsel zorluk 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla incelenmelidir. 

Gelişimsel güçlük psikometrik güçlükten oldukça farklıdır 

(Elkind, 1982). Bir testin ya da programın psikometrik 

güçlüğü belli bir maddeyi doğru olarak yanıtlayan belli bir 

yaş grubundaki çocukların sayısı ile belirlenir. Bir program 

ya da test maddesi, o sınıf ya da yaş düzeyi için, belli yaş 

grubundaki çocukların % 75’i tarafından doğru olarak 

yanıtlandığında atanır. 

Bunun tam tersi olarak, gelişimsel güçlük çocukların 

bir problemi ya da görevi başarmaya çalışırken yaptıkları 

“hataların” incelenmesiyle belirlenmelidir. Örneğin 

kendilerine kısa a sesi öğretilmiş olan küçük çocuklardan 

aynı harf için uzun a sesini kullanmaları istendiğinde 

çocuklar büyük güçlükle karşılaşmaktadırlar. Buradaki 

sorun tek bir harfin iki farklı ses sahip olduğunun 

kavranmasıdır. Bir simgenin iki farklı anlamı veya sesi 

olabileceğini anlamak Piaget’in somut işlemler olarak 

nitelediği zihinsel yeteneklerin kazanılmasını gerektirir 

(Elkind, 1981). Gelişimsel yaklaşımı benimseyen bir 
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öğretmen, bu nedenle çocukların çoğunun somut işlemleri 

kazandıklarından emin oluncaya kadar fonetik 

öğretmekten kaçınacaktır. 

Herhangi bir program malzemesinin gelişimsel 

güçlüğü önceden belirlenemez, ama yalnızca uygulamalı 

bir araştırmayla belirlenebilir. Öğretimi deneysel olarak 

inceleme çalışmalarının bir bölümü, kullanılan program 

malzemelerinin gelişim açısından güçlüğünü araştırmak 

ve daha farklı veya daha iyi bir biçimde işlev görecek yeni 

malzemeleri denemek olmalıdır. 

 

Ders: Otantik öğretim 

Konuyu gelişimsel olarak ele alacak olursak, 

öğrenme sürecini öğrenilecek malzemeden ayırt etmek 

öğrenmeyi öğretmekten ayırt etmek kadar güçtür. Bu 

bakış açısına göre öğretmen, öğretmen olduğu kadar 

öğrencidir de. Programı uygulayan bir öğretmen bu 

programı ve öğretim yaptığı çocukları öğreniyordur ve 

birbiriyle işbirliği içinde çalışan ve program malzemelerini 

deneyen çocuklar öğrenmenin yanısıra öğretiyorlardır da. 

Otantik öğretim ile psikometrik yönelimli öğretim 

arasındaki farka ışık tutmanın bir yolu, bu iki tip sınıfta 
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soru sormanın nasıl ele alındığına bakmaktır. Psikometrik 

yaklaşımı benimseyen sınıfın öğretmeni çocuğun doğru 

yanıtı bilip bilmediğine karar vermek için sorar. Otantik 

öğretmen genellikle bilgi almak için soru sorar, yoksa 

çocuğun ne bildiğini veya anladığını yoklamak için değil. 

Farklılık, Piaget’in çocuğun özgün ve kendiliğinden olan 

eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan yarı klinik 

mülakatlar ile çocuğun ne bildiğini ya da öğrenmiş 

olduğunu belirlemeyi amaçlayan zeka ve başarı testleri 

arasındadır.  

Çocuklara ne düşündüklerini öğrenmek amacıyla 

sorular sormak, otantik öğretmen”in çocuklardan 

öğreneceğimiz bir şeyler olduğuna gerçekten inanması 

gerçeğinin yanısıra, ilk olarak ve her şeyden önemlisi 

coşkulu bir öğrenici olduğu gerçeğini yansıtmaktadır. 

Hepimiz zaman zaman bir tartışmayı başlatmak için 

abartılı sorular sorarız, ancak bu tür soru sorma kural 

olmaktan çok bir istisnadır. 

 

Değerlendirme: Belgeleme 

Gelişimsel değerlendirme çocuğun başarmış olduğu 

işi, belirli bir dönem sonunda belgelemeyi içerir. Bu, 
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genellikle çocuktan bazı yazı çalışmalarını, resimlerini, 

matematik çalışmalarını, vb. içeren bir dosya tutması 

istenerek yapılır. Böyle bir dosyayı inceleyerek çocuğun 

başarabildiği işin niteliğine ve verilen süre içerisindeki 

ilerlemesine ilişkin iyi bir fikir ediniriz. 

Bu tür dosyaların yararı çok yönlüdür. Bu dosyalar, 

sadece anababaları çocuklarının ne yaptığı konusunda 

bilgilendirmekle kalmayıp, çocuklar için de kendi eğitimsel 

ilerlemelerinin somut bir kaydını sağlar. Birçok genç 

insan, büyüdüğünde çocukken yapmış olduğu çalışmalara 

bakmaktan çok zevk duyar. Bu onlara ne kadar ilerleme 

sağlamış oldukları duygusunu ve aynı zamanda da 

gelişen kimlik duygularını besleyen, gelişimlerinin devam 

ettiği duygusunu verir. 

Psikometrik değerlendirme çocuğun başarısının 

basılı ya da öğretmen tarafından hazırlanmış testler 

aracılığıyla ölçülmesini içerir. Çocuğun ilerlemesi 

testlerdeki edimine dayanılarak değerlendirilir. 

Dosyalanmış çalışmaların tersine psikometrik yaklaşım 

belirli bir zaman döneminde çocuğun yapmış olduğu 

çalışmaların hem niteliğini hem de niceliğini yansıtmayı 

amaçlayan bir not ya da derece sağlar. Notlar ya da 



 

 

 

205

dereceler çocuğun ilerlemesini simgeleyen yararlı bir 

stenografik yöntem olabilir, ancak bir not listesi bir 

dosyanın zenginliğinden ve dosyanın genç insan için olan 

tarihi değerinden yoksundur. 

Psikometrik test uygulamak yararlı olmasına karşın 

günümüzde farkına varılan birçok riski de beraberinde 

getirmektedir; örneğin testler genellikle sınıf içerisinde ne 

olup bittiğine dikkat edilmeksizin uygulanmaktadır. 

Konuyla ilgili bir örnek, anaokulu tarama testleridir. Bu 

testler çocuğun anaokuluna başlamak için hazır olup 

olmadığını ölçmek için düzenlenmiş olmasına karşın hiç 

de böyle bir şey yapmazlar. Bu testler hazır olmanın, 

çocuk ve program arasındaki ilişki olarak varolduğunun 

farkına varmaktan çok, çocuğun kafasında olan bir şey 

olduğunu varsayar. Çocuğun belirli bir sınıfta nasıl 

davranacağı, onun bir testte aldığı puandan çok, o sınıfta 

ne olup bittiğine dayanmaktadır.   

Burada aktarım konusuna dönüyoruz. Psikometrik 

yaklaşım, bir testteki edimin otomatik olarak sınıf 

ortamındaki edimi açıklayacağını varsaymaktadır. Bunun 

tersine gelişimsel yaklaşım, böyle bir aktarımın 

gerçekleşmediği ve bir çocuğun sınıfta nasıl bir edim 
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sergileyeceğini öğrenmek için çocuğun sınıfta karşılaştığı 

sorunları ele alışının değerlendirilmesi gerektiği 

konusunda ısrar etmektedir. Çocukların çok değişken 

ama test çözmede o derecede az becerikli oldukları bir 

yaşta testlerden niçin daha iyi bir yordama yapmasını 

bekliyoruz? 

 

 

 

Sonuç 

Bu denemede, bir fikir olarak insan gelişimine 

uygun uygulamaların eğitim çevrelerince sözde iyi 

karşılanmasına karşın, geniş bir uygulamanın başarılması 

için yorucu bir savaşla karşı karşıya kaldığını göstermeye 

çalıştım. Temel felsefede değişiklik olmaksızın eğitim 

uygulamalarındaki değişiklikler en iyi koşulda yüzeysel 

olarak kalacaktır ve bu durum gelişime uygun yaklaşımın 

kabul edilmesi için geçerlidir. Temel felsefesi psikometrik 

yaklaşım olduğu sürece hiçbir sınıf veya okul gerçekten 

gelişime uygun olamaz. Bu psikometrik felsefe çağdaş 

eğitimin durgunluğunu açıklamaktadır. 
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Eğitimin doğru yönde ilerlemesini nasıl 

sağlayabiliriz? Kuhn (1970) bilimde durgunluğun 

üstesinden bir bilimsel paradigmanın diğerinin yerini aldığı 

zaman gelindiğini savunmaktadır. Ancak bu makalenin 

başında işaret ettiğim gibi, eğitim kurumları bilimin 

değiştiği biçimde değişmeyecek kadar topluma 

gömülüdürler. Bazı ilerleme göstergeleri gözlenebilir, ama 

bunlar toplumun parçası olan sosyal kurumların 

değişmesi aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Bu araçlardan 

bir tanesi hukuk sistemidir. İki eyalette, Kentucky ve 

Texas’ta, hukukçular eğitim sistemlerinin kurumsal bir 

nitelik taşımadığını, çünkü çocuk başına harcanan 

miktarın toplumdan topluma değişiklik gösterdiğini ilan 

etmişlerdir. Bu tür mahkeme kararları eğitimin yeniden 

düzenlenmesini etkileyecektir. 

Eğitimi gerçek bir yeniden örgütlenme 

doğrultusunda harekete geçirecek toplumdaki diğer bir 

kurum endüstridir. Ülkenin bazı bölgelerinde (örneğin 

Beaverton ve Oregon gibi) her okul eğitim programlarının 

bir miktar sorumluluğunu alan yerel bir şirket tarafından 

desteklenmektedir. 
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Son olarak, eğitimci birlikleri ve anababalar 

eyaletlerin eğitim yönetim kurullarını etkilemeye 

başlamıştır. Kuzey Carolina’da böyle bir eğitimci birliği 

birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar test uygulamalarını 

kaldırmak için yasama meclisinde karar almıştır. 

Boston’da yaşayanlar, üyelerin okul yönetim kurullarına 

seçimle değil atama ile gelmesi için oy kullanmışlardır. 

Çünkü bu yönetim kurullarında eğitimcilerin başarılı 

olacağını ummaktadırlar. 

 

   *   

Eğitim çok büyük ve büyük oranda da kabuk 

bağlamış bir kurumdur, ama bu kurum ileriye gidebilir ve 

elbette ki yavaş da olsa ileri götürülmektedir. 
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3. Günümüzde 

Çocukların Yaşamı 
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Geçmişte yazmış olduğum denemelere dönüp 

baktığımda her zaman çocuğun büyümesinin ve 

gelişiminin toplumsal ve tarihi yönü ile ilgilenmiş 

olduğumun farkına vardım. Bu ilgi 1970’li yıllarda daha az 

akademik ve daha çok uygulamalı hale geldi. Birkaç 

anaokulu ile sınırlı olan uygulamalarım gittikçe daha 

yaygın hale gelmiştir. Buna ek olarak, sınırlı klinik 

uygulamalarımda akademik baskının gerilimi altında olan, 

ama aynı zamanda da kendine yeterlilik ve olgunluk için 

aşırı isteklerden bunalmış çok sayıda çocuğu 
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görüyordum. Toplumumuzda çocuklara ne olduğu 

konusundaki ilgimden dolayı daha popüler makaleler 

yazmaya, basınla görüşmeye ve profesyonellerin yanısıra 

anababalara ve eğitimcilere de dersler vermeye başladım. 

1970’li yılların sonunda Psychology Today için acele 

ettirilmiş çocuklar, yani çok hızlı ve çok erken büyüyen 

çocuklar hakkında bir makale yazdım. Bu makale Addison 

Wesley’de yazı işleri müdürü olan Doe Coover’in dikkatini 

çekti ve Doe Coover benden bu başlığı taşıyan bir kitap 

yazmamı istedi. Oldukça yavan ve akademik olan ve Doe 

tarafından kabul görmeyen ilk makaleyi yazdım. Doe, beni 

bu makaleyi daha popüler bir tarzda yazmam için 

özendirdi ve ben de yazdım. Acele Ettirilmiş Çocuk’u 

yazmak benim için çok özel bir deneyim oldu. Okuduğum 

ve duyduğum her şey bu temayla ilgili görünüyordu. Bir 

bekleme odasında dergileri okurken bile bu kitap için 

örnekler buluyordum. Kupürlerini topladıktan sonra kitabı 

altı haftada yazdım; yıllardır okuduğum ve düşündüğüm 

her şey birdenbire biraraya geldi. 

Bu kitabın başarısı, insanların bam teline bastığımı 

gösterdi. Acele ettirilmiş çocuk hakkında birçok dergi için 

çeşitli makaleler yazmayı kabul ettim. Bu kitapta 
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yayınlanan “Acele Ettirilmiş Çocuk” öğretmenler ve 

öğrenciler için yazıldı. Bu yazı, kitaptaki konulara okuma 

öğretiminin zamanından önce verilmesinde açıkça 

görebileceğimiz aceleye getirmeyi vurgulayarak ışık 

tutmaktadır. “Küçük Yaşta Aşırı Yüklenme” adlı bir 

sonraki deneme aynı konunun daha ayrıntılı bir 

tartışmasıdır. Yine, küçük çocuklar üzerindeki baskıları 

toplumumuzda gerçekleşen birçok değişikliğe bağlamaya 

çalıştım. 

Bu bölüm, küçük çocukları dört nala koşturmama ve 

insan gelişimine uygun olan uygulamalar doğrultusunda 

düşüncelerimi belirtmeye çalıştığım sürede, birçok 

anababa ve öğretmenin yıllardır bana yönelttikleri 

soruların koleksiyonu ile sona ermektedir. Çeyrek 

yüzyıldan fazla anababalara seslendiğim süre içerisinde 

bu sorular çok fazla değişmemektedir. Okumayı erken 

öğrenme, tam gün/yarım gün anaokulları, okula başlama 

yaşı, sınıfta kalma veya geçiş sınıfları küçük çocukların 

anababaları için hâlâ önem taşıyan sorulardır. Son 

yıllarda birkaç yeni soru ortaya atılmıştır ve bunlar çok-

kültürlü eğitim ve eşcinsel anababalardır. Anababaları 

yanıtlarken onların ilgilerine ve kaygılarına duyarlı olmaya 
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ve yanıtlarım için gelişimsel bir çıkış noktası bulmaya 

çalıştım. 

 

 

Acele Ettirilmiş Çocuk: Sabırsız 

Toplumumuz Çocukların Çocuk     

Olma Hakkını Elinden Alıyor Mu? 

 

Her ne pahasına olursa olsun başarılı olmak için 

baskı, sorunların üstesinden gelmek için baskı, yaşam 

savaşı vermek için baskı - Bunlar, yetişkinlerden 

kaynaklanan stres listesinin ilk sırasında yer alanlardır. Bu 

listeye, başarı için hazır olmadan başarılı olma baskısını, 

büyümek ve hâlâ çocukken çocuk gibi davranmamak için 

yapılan baskıyı, sadece dört, altı veya sekiz yaşındayken 

birinci olmak için uygulanan baskıyı ekleyebiliriz. Bu 

zorlamaları ve diğerlerini birleştirdiğimizde, çocuklarımız 

üzerinde onların zamanından önce yetişkinliğe girmeleri 

için uyguladığımız baskılar ortaya çıkar. 



 

 

 

218

Üstelik, onların yetişkinler gibi görünmelerini isteriz. 

Örneğin, gençler için çok çekici olan kot pantalonlara 

modellik yaparken kalçalarını şehvetli bir biçimde sallayan 

14, 15 yaşındaki seks sembolü kızı düşünün. Gerçekten 

de bugünün okulöncesi çocukları bile yetişkin giysilerinin 

minyatür versiyonlarını giymektedirler. Lacoste 

gömleklerinden, moda desinatörlerinin küçültülmüş ölçekli 

çalışmalarına kadar çocuklar için her türlü yetişkin 

kostümünü bulmak olanaklıdır. 

 Bundan 30-40 yıl önce erkek çocuklar traş olmaya 

başlayıncaya kadar kısa pantolon ve uzun külotlu çorap 

giyerlerdi; uzun pantalon satın almak gerçek bir geçiş 

töreniydi. Kız çocuklara genç kız oluncaya kadar makyaj 

yapmaları ve ince çorap giymeleri için izin verilmezdi. 

Çocukların giysileri onlara farklı davranılmasını 

yetişkinlere hatırlatıyordu. Çocuklar, belki de göz 

yumulduğu için daha kolay çocuk gibi davranabiliyorlardı; 

ancak artık yapamıyorlar. Giysiler, bugünün çocuklarını 

yetişkinliğe nasıl koşturduğumuzun, onları birçok farklı 

türdeki başarı için nasıl zorladığımızın ve onları uyum 

kapasitelerini aşan deneyimlerle nasıl karşı karşıya 

bıraktığımızın açık örneklerinden sadece bir tanesidir. 
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Örneğin, kitle iletişim araçlarına bakalım. Müzik, 

kitaplar, filmler ve televizyon gittikçe artan bir biçimde 

genç insanları zamanından önce gelişmiş olarak 

betimlemekte ve çocukların üzerindeki dil, düşünce ve 

davranışlarında hızlı büyümeleri için olan baskıyı 

pekiştirerek onları neredeyse apaçık cinsel ve etkileyici 

konumlarda sunmaktadır. Çocuklar duygusal açıdan da 

hızlı büyümeleri için acele ettirilebilir mi? Bunun yanıtı 

hayırdır. Duyguların ve heyecanların kendi zamanlaması 

ve ritmi vardır, bunlar aceleye getirilemez. Küçük ergenler 

yetişkinler gibi görünüp davranabilirler, ancak yetişkinler 

gibi hissetmezler. Duygusal açıdan büyümek her ne 

koşulda olursa olsun karmaşık ve güçtür; ancak çocuğun 

duyguları “çocuğum” diye bağırırken, davranışları ve 

görünüşü de onun “yetişkin” olduğunu söylediğinde 

özellikle daha zordur. 

Akademik başarı, her ne pahasına olursa olsun 

başarılı olmak, yetişkinlerin hızlı büyümeleri konusunda 

çocuklar üzerinde uyguladığı birçok baskının bir diğer 

örneğidir. Toplumda “geç çiçek açanlara”, zamanından 

önce gelişmeyen ama yaşamda daha sonra kendi 

kendilerine olgunlaşan çocuklara yer yoktur. Çocuklar 
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zaman geçirmeden başarılı olmak zorundadırlar, yoksa 

fiyasko olarak kabul edilmektedirler. Başarı konusundaki 

bu baskı o kadar ileri gitmiştir ki, birçok anababa 

çocuğunun anaokulunda sınıfta kalmasına izin vermeyi 

reddeder. Bu sürenin sınıf yinelemek için en iyi zaman 

olduğunu gösteren tüm kanıtlara karşın, anababalar, 

“ama çocuğumuzun anaokulunda başarısız olduğunu 

arkadaşlarımıza nasıl söyleriz?” demektedirler. 

Anaokulunda sınıfta kalan çocuklar üzerinde 

gerçekleştirilen son bir çalışma, araştırmaya katılan 

anababaların hemen hemen hepsinin bu sonuçtan hoşnut 

olduklarını bulmuştur. Anababalar, çocuklarının 

anaokulunda sınıf tekrar etmelerinin, o sırada zihinsel ve 

toplumsal olarak normların altında olan çocuklarına kendi 

hızlarında gelişme şansını verdiğini düşünmüşlerdir. Bu 

çocukların birçoğu daha sonra kendi yaş gruplarına 

katılmışlardır ve özürlü olarak kabul edilmenin ötesinde 

kendi hızlarında ilerleme fırsatından yararlanmışlardır. 

 

Çocuklar hangi yaşta okumayı 

öğrenmelidir? 
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Öğretmenlerin hepsinin çok iyi bildiği gibi, erken bir 

yaşta örneğin okuma gibi akademik bir beceriyi çocukların 

kazanması için ısrarlı olduklarında anababalar çocuklarını 

acele ettirirler (gerçekten de şimdi bazı programlar 

anababaların çocuklarına 4-5 yaşındayken 

öğretebileceklerini vadetmektedir). Anababanın 

uyguladığı bu baskı anababanın arzularını yansıtmaktadır, 

yoksa çocuğun gereksinimlerini ya da eğilimlerini değil. 

Bazı çocukların erken okumaya eğilimleri olmasına, kitap 

peşinde koşup yetişkinlerin bunları kendilerine 

okumalarını istemelerine karşın, bu çocuklar okumayı pek 

sıkıntı çıkarmadan kendi kendilerine öğrenirler; ancak 

bunlar azınlıktır. Anaokuluna girişte 100 çocuktan sadece 

1-3’ünün yeterli olarak (2. sınıf düzeyinde) okuduğu 

tahmin edilmektedir. Bazı insanların iddia ettiği gibi eğer 

okumayı öğrenmek konuşmayı öğrenmek kadar kolay 

olsaydı daha birçok kişi okumayı kendi kendine 

öğrenebilirdi. Çocukların çevrelerinde bol miktarda yazılı 

malzeme olmasına karşın kendi kendilerine okumayı 

öğrenememeleri gerçeği, okumanın kendiliğinden veya 

basit bir beceri olmadığını akla getirmektedir. Diğer 
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taraftan, çocukların büyük bir kısmı eğer çok acele 

ettirilmezse okumayı rahatlıkla öğrenmektedir. 

Okuma için gereken zihinsel yeteneklere sahip 

olmadan okuma göreviyle karşılaşan çocuklar uzun 

dönemli öğrenme güçlükleri geliştirebilirler. Örneğin, bir 

lisede sonbaharda doğan (Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık) 

ve anaokuluna 5 yaşını doldurmadan giren çocuklarla, 

baharda veya yazın doğan (Nisan, Mayıs, Haziran, 

Temmuz) ve okula 5 yaşını doldurduktan sonra giren 

çocukların notlarını karşılaştırdık. Beş yaşından sonra 

okula başlayan özellikle erkek çocuklar daha avantajlı 

durumdaydı. 

Çocukların zihinsel olarak zorlanması gerekir, ancak 

bu zorlanma yapıcı olmalıdır, çocuğun zekasını geriletici 

olmamalıdır. Bir ergene onun için aritmetik hâlâ bir 

sorunken cebir öğrenmesi için baskı yapmak gibi, çocuğu 

okumayı erken öğrenmesi için zorlamak bu işe zihinsel 

olarak hazır olmayan genç insan için yıkıcı bir deneyim 

olur. 

 

Fabrika sisteminin kötüye kullanılması 
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Günümüzde okullar çocukları acele ettirmektedir, 

çünkü müdürlerin üzerinde daha iyi “ürünler” vermeleri 

için baskı vardır. Bu baskı yöneticilerin çocuklara her sınıf 

düzeyinde fabrikadaki biraz daha dolacak boş şişeler gibi 

davranmalarına yol açmaktadır. Şişeler yeterince 

dolmazsa yönetim, işçi (kendi şişelerini doldurmaktan 

sorumlu öğretmen) ve kalite kontrolü (bilginin geçerli 

olduğu ve şişenin hatalı olmadığından emin olma) 

üzerinde baskı uygular. Bu fabrika yaklaşımı okulların 

çocukları acele ettirmelerine neden olur, çünkü zihinsel 

yeteneklerdeki ve öğrenme hızındaki bireysel farklılıkları 

gözardı etmektedir. Bu sisteme ayak uyduramayan 

çocuk, geçici bir süre için de olsa hatalı bir şişe olarak 

kabul edilmekte ve “öğrenme özürlü” veya “minimal 

düzeyde beyin hasarlı” ya da “hiperaktif” olarak 

etiketlenmektedir. 

Okullarımızın fabrika mantığı, makine ile puanlanan 

grup testleriyle diğer başka hiçbir etmenle olmadığı 

biçimde pekiştirilmektedir. Anababalar ve okul yönetim 

kurulları okullara ve çocukların başarılarına ilişkin 

tatminsizliklerini daha yüksek sesle ifade ettikçe, son on 

yıl içerisinde bu tür test uygulamalarına olan bağımlılık 
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önemli oranda artmıştır. Suç kimde olursa olsun, ister 

televizyonda ister tek anababalı evlerde, ister çalışan 

annelerde, ister otoritenin azalmasında olsun, akademik 

başarı düşmektedir ve bu durumu düzeltme çabaları 

büyük oranda test uygulamalarına ve öğretmenlerin 

sorumluluğuna dayanmaktadır. Bu sistemdeki sorun, 

çocukları çok fazla hızlandırmak ve onları tek bir kalıba 

girmeye zorlamaktır. Çocuklar, öğretmenlerin ve 

yöneticilerin yararına iyi yetişmek için baskı altına 

alınmaktadırlar. 

Yönetim programları, sorumluluk ve test puanları, 

bugün okulların ilgilendiği konuların hepsi bunlardır ve 

çocuklar da bunu bilirler. Çocuklar iyi yetişmek 

zorundadırlar, yoksa olmaz. Bu baskı birçok çocuk için iyi 

olabilir, ancak yeterince hızlı olmayanlar için kötü olmaya 

mahkumdur. Bu çocukların başarısızlığı daha çok göze 

çarpar ve daha önce olduğundan daha aşağılayıcıdır. 

Daha da kötüsü, toplum başarılı olmayan çocukların, 

anababalarını, akranlarını, öğretmenlerini, müdürünü ve 

okul yönetim kurulunu hayal kırıklığına uğratacaklarına 

inanmaktadır. Bu, çocuklar için taşıması ağır bir yüktür; 

bu nedenle çocuklar ne bildiklerinden çok, daha fazla 
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notlarla ilgilenmeye başlarlar. Bu genç -insanların iş 

dünyasına girdiklerinde, işten daha fazla ücretle ve ek 

gelirle ilgilenmeleri şaşırtıcı değildir. Okulların ve 

anababaların farkına varmaları gereken şey, genç 

insanlara kazandırdıkları tutumların iş dünyasına 

taşındığıdır. 

Okula gitme ve eğitim dar anlamıyla ele 

alınmaktadır; eğitimdeki odak noktası temel kavram ve 

becerilerin kazanılmasıdır. Ancak eğitim -gerçek eğitim- 

yaşamla tutarlı olup belirli beceri ve kavramlarla sınırlı 

değildir, özellikle de test puanlarıyla hiç değildir. Eğitim 

paketlenmiş veya sıraya dizilmiş olmamalıdır. Eğitimin 

büyük bir bölümü kendiliğindendir; çocuğa aşılanması 

gereken, açıklık ve merakın gelişmesidir. Çocuklara 

testlerden bazı notları almaları için baskı yapmak en iyi 

koşulda ezberlenmiş bilgiyi ölçer. Bu da, çocuğun 

eğitimini geliştirmek için en son yoldur. Çocuklar 

okuyabiliyor ama ne okuduklarını anlamıyorlarsa veya 

hesap yapmasını biliyor ama nerede, ne zaman veya neyi 

hesaplayacaklarını bilmiyorlarsa eğitimin yararı nedir? 
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Çocuklar acele ettirilmektedir, çünkü biz 

acele ediyoruz 

Çocuklara verdiğimiz ilk pahalı ve yararlı hediye 

nedir? Bir saat! Çocuklarımızı acele ettiriyoruz, çünkü 

aslında acele eden bizleriz. Tüm teknolojik hilelerimize ve 

gelişmiş sistemlerimize karşın biz bekleyemeyen -

beklemeyecek- bir toplumuz. Bizler, kısacası acele eden 

bir halkız ve ancak işleri daha hızlı ve daha iyi yapmak 

için müthiş bir hızla giden, bekleme ve verimsizlik 

konusunda sabırsız olan bir toplum çerçevesinde acele 

ettirilmiş çocuk olgusunu anlayıp onlara yardım etmeyi 

umabiliriz. İlk önce ne yapamayacağımızın farkında 

olmalıyız. Amerikan toplumunun temel itici gücünü 

değiştiremeyiz; acele etmek kabul edilmiş ve değerli bir 

yaşam biçimidir. Acele etmek, dakik olmak gibi kültürel 

değerleri yansıttığında, çocukları dakik olmaları için 

zorlamanın toplumsal bir geçerliği vardır. Ancak acele 

etmenin kötüye kullanılması, diğer bir anlatımla acele 

etme çocuklar pahasına onlara özgürleştirici toplumsal 

değerleri aşılamaksızın, anababaya ait veya kurumsal 
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gereksinmelere hizmet ettiğinde çocuklara zarar 

vermektedir. 

İki ile sekiz yaş arasındaki küçük çocuklar acele 

etmeyi bir tür reddedilme olarak algılama eğilimindedirler. 

Bu, anababaların onlara gerçekten aldırmadıklarının bir 

kanıtıdır. Bu açıdan baktığımızda çocuklar duygusal 

olarak kurnazdırlar ve kısmi gerçeğe göre kendilerini 

ayarlarlar. Çocukları her gün bir bakımevinden diğerine 

koşturmak veya akademik başarıya zorlamak veya 

veremeyecekleri kararları vermeleri için zorlamak bir 

dereceye kadar bir tür reddetmedir. Bu, çocukların 

reddedilmesidir, çünkü çocukların ne ile başa 

çıkabileceklerine ve neyi yapabileceklerine yetişkinlerin 

kendi gözüyle bakmasıdır. Çocuklar bu tür reddedilmeyi 

çok tehdit edici bulurlar ve sonuç olarak sıklıkla stres 

semptomları geliştirirler. 

Buna bağlı olarak anababalar, çocuklarını bir çocuk 

bakım merkezine veya bir bakıcıya götürmek zorunda 

olduklarında küçük çocuklarını acele ettirdikleri zaman 

onların bu konuya ilişkin duygularını dikkate almak 

zorundadırlar. Çocuklara “ben çalışmak zorundayım, 

böylece yemek yiyebiliriz ve giyecek satın alabiliriz” 
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biçiminde mantıklı açıklamalar yapmak işe yarayabilir, 

ancak bu, çocuğun örtük duygularıyla (“beni gerçekten 

sevselerdi bırakıp gitmezlerdi”) başaçıkması için yeterli 

değildir. Çocuğun düşüncesinden çok duygularına karşılık 

vermemiz gerekir. Örneğin şunu söyleyebiliriz: “Bugün 

gerçekten seni özleyeceğim. Keşke benimle 

olabilseydin!”. Gerçeği yansıtan sözler ayrılığın anababa 

için de acı verici ama gerekli olduğu mesajından daha az 

önemlidir. 

Okul çağındaki çocuklar, küçük çocuklardan daha 

bağımsızdır ve kendilerine daha fazla güvenirler. Sonuç 

olarak okul çağındaki çocuklar acele ettirilmeyi daha hoş 

karşılayabilirler, çünkü bunlar özellikle de olmayan 

anababanın rolünü sezgiye dayanarak doldurmaya 

çalıştıkları tek anababalı evlerde yetişkin rollerini ve 

sorumluluklarını almaya isteklidirler. Bu yaş grubunda 

ortaya çıkan tehlike, anababaların sıklıkla bu olgunluk 

gösterisini gerçek bir olgunluk gibi kabul etmeleri, onun 

aslında bir çeşit oyun olduğunu anlamamalarıdır. Bu yaş 

grubu için akılda tutulması gereken imge, yetişkin 

sorumluluklarını almak isteyen, ama büyümek ve 

çocukların yetişkinlere ait olarak algıladığı olumsuz 
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özelliklerin bazılarını kabul etmek istemeyen Peter 

Pan’dır. Çocuklar yetişkin rolünü oynamayı severler, ama 

yetişkinlerin kendilerini çok ciddiye almalarını da 

istemezler. 

 

Acele etmenin etkilerine karşı çıkabiliriz 

Acele etme çılgınlığına karşı etkili bir araç oyundur. 

Ne yazık ki bizim hızla koşan toplumumuzda oyunun 

anlamı ve değeri yeterince anlaşılamamaktadır. 

Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri toplumunda 

yetişkinlerin başına gelen şimdi çocukların başına 

gelmektedir: Oyun işe dönüşmüştür. Bir zamanlar örneğin 

eğlence olan şeyler -spor, yaz kampları ve müzik- şimdi 

profesyonelleşmiş ve yarışmacı bir nitelik kazanmıştır. 

Okullarda bütçe ayarlamaları yapılırken ilk kısıtlama 

yapılacak alanlar sanat, müzik ve dramadır. Televizyon ve 

diğer kitle iletişim araçları yeni bir gerçekçilik ile doludur, 

tam bir imgesel fantaziye çok az geçit vermektedir. 

Çocukların ne kadar acele ettirildiklerinin belki de en iyi 

kanıtı çocuklar için gerçek bir oyun oynama şansının 

olmamasıdır.  
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Elbette ki çocuklar oyun oynamaktan daha fazlasını 

yapmak zorundadırlar. Her an yeni toplumsal kuralları 

öğrenirler: Bir lokantada, bir arkadaşının evinde nasıl 

davranılacağını; giysilerini nasıl giyip çıkaracaklarını; çatal 

bıçak kullanarak nasıl yemek yiyeceklerini; kulaklarının 

arkasını nasıl yıkayacaklarını; havluyla kendilerini nasıl 

kurulayacaklarını ve benzeri şeyler. Ancak çocuklara iş 

yapmanın yanısıra sadece oyun oynamak için fırsat 

tanınmalıdır. Eğer yetişkinler çocuğun kendiliğinden 

ortaya çıkan eylemini bir ders fırsatı olarak görürlerse, 

çocuğun saf oyun oynama fırsatlarını elinden alırlar. 

Oyun yetişkinler için olduğu kadar çocuklar için de 

stresle başa çıkabilmeyi sağlayan doğal bir yoldur. 

Anababalar çocuğun imgelem gücü için en geniş alanı 

oluşturacak oyuncakları ve oyun malzemelerini 

sağlayarak yardımcı olabilirler. Örneğin, yıllarca 

kullanılabilecek ve çocuğa yaratıcılığını kullanabilmesi 

fırsatını bolca tanıyan iyi bir blok takımı, pastel boyalar, 

sulu boyalar, çakıl ve tebeşir gibi. Bunların hepsi yaratıcı 

oyun malzemeleridir, çünkü çocuğun kendisini 

yansıtmasına olanak sağlarlar. 
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Anababalar, öğretmenler ve vatandaşlar olmak 

üzere hepimiz okullarda sanatın değerini kabul etmeliyiz. 

Çağdaş eğitimde, sanat yoluyla kişisel ifade üzerindeki 

dengeleyici vurgu olmaksızın temel konuların aşırı bir 

biçimde vurgulanması, oyun ile iş arasındaki gerekli 

dengeyi bozarak çocuğu acele ettirmektedir. Bir işte 

çalışanların kişisel ifade tarzlarına sahip olma gereksinimi 

Amerikan endüstrisi tarafından henüz farkına varılıp 

gözönüne alınmaya başlamıştır. Eğer sosyal uyum 

sağlama -temel konuları öğrenme- için harcanan zaman, 

kişinin kendini ifade etme yollarına ayrılan sağlıklı 

dönemlerle değiştirilirse, okullar çocukların daha iyi ders 

çalıştıklarının, daha iyi öğrendiklerinin ve daha iyi 

büyüdüklerinin farkına varmak zorunda kalacaklardır. 

Sanata harcanan daha fazla zaman ve para bir lüks 

olmanın ötesinde, öğrenmeyi ve gelişimi kişisel uyum 

sağlamanın stresini azaltarak ve çocuğa iş gücünü 

dengelemek için estetik bir bakışaçısı sağlayarak 

hızlandıracaktır. 

Çocukluğu, sadece yaşama girmek için bir koridor 

olarak değil, yaşamın bir evresi olarak görmeliyiz. 

Çocukları yetişkinliğe geçmeleri için acele ettirmek, bir 
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döneme diğerinden daha fazla öncelik tanıyarak yaşamın 

kutsallığını bozmaktadır. Eğer insan yaşamına değer 

veriyorsak her döneme eşit düzeyde değer vermeliyiz ve 

yaşamın her evresine o evre için uygun olanı sunmalıyız. 

Çocukluk döneminin değerini, onun kendine özgü 

neşesiyle, üzüntüsüyle, endişesiyle ve ilgi alanlarıyla 

değerlendirmemiz gerekmektedir. Çocukluk çağına değer 

vermek bu dönemi mutlu, masum bir dönem olarak değil, 

fakat bunun yerine çocukların kimlik kazandıkları yaşamın 

önemli bir dönemi olarak görmek demektir. Çocukların, 

acele ettirmeyle çiğnenen çocuk olma, zevklerin tadını 

çıkarma ve çocukluk hatalarının acılarını çekme hakkı 

vardır. Çocukluk, çocukların en temel insan hakkıdır. 

________________________________ 

Bu denemenin özgün versiyonu Instructor and Teacher, 

(1982), XCI (5), 41-43’te yayınlanmıştır. 
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Küçük Yaşta Aşırı Yüklenme 

 

Geçen ilkbaharda bir anababa-öğretmen 

görüşmesine gözlemci olarak katılmam istendi. Anababa 

salona girer girmez artan gerilimi hissetmeye başladım. 

Sanki havadaki nem oranı artıyordu. Babanın beden dilini 

anlamak kolaydı. Kolları göğsünde kenetlenmiş ve ağzı 

fermuarla sıkı sıkıya kapanmış gibi dikkatli bir şekilde 

oturuyordu. Annenin gerilimi açıktı ve sinirli bir şekilde 

eteğinin kenarı ile oynuyordu. Öğretmen de bu çifte, 

oğullarının niçin anaokulunu tekrar etmesi gerektiğini 

açıklamaya çalışırken aynı derecede sinirliydi. Onlara 

“oğlunuz zeki ve uslu bir çocuk” dedikten sonra, “ama 

toplumsal olarak yeterince olgun değil ve birinci sınıfta 

arkadaşlarına yetişebileceğinden endişeliyim” diye 
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sözlerini tamamladı. Baba, “oğlum bir yıldır okula devam 

etmekte ve şimdiden akademik bir fiyasko! Sizin neyiniz 

var?” diye patladı. 

Bu sahne, farklı şekillerde de olsa tüm ülkedeki 

okullarda oynanmaktadır. Bunun farklı bir şekli, 

anababaya çocuğun anaokulundan biraz daha zor, ama 

birinci sınıf kadar istemci olmayan geçiş sınıfına 

yerleştirilmesi gerektiğini söyleyen öğretmendir. Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki anaokulu çocuklarının % 10 ile % 

20’sine sınıf tekrar etmeleri veya geçiş sınıfı 

önerilmektedir (NASBE, 1988). Bazı anababalara 

çocuklarını altı yaşına girmeden önce ya da bu yaş çok 

yaklaşmadan anaokuluna kaydettirmeleri önerisinde 

bulunulmaktadır ve artan sayıda anababa da kendi 

kendine bu kararı vermektedir. 

Anababalar ve eğitimciler için anaokulu yoğun bir 

ilgi odağı ve hatta kaygı odağı haline gelmiştir. Yaklaşık 

olarak dört milyon çocuk -Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

5 yaş çocuklarının % 85’i - 1990 yılında resmi veya özel 

anaokullarına kayıt edilecektir; 1964’ten bu yana % 50 bir 

artış söz konusudur.  
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Bu rakamlara baktığımızda erken çocukluk eğitimi 

olgusunun önemli bir kamu düzeni sorunu olması şaşırtıcı 

değildir. Yasal düzeyde 50 eyalette anaokullarına maddi 

destek sağlanmaktadır. Buna ek olarak en az 23 eyalet 

ve Colombia Bölgesi, devlet okullarında anaokulu öncesi 

programlar için eyalet fonları sağlayan yasal 

düzenlemeleri uygulamaya başlamıştır. Bu programlara 

hangi çocukların kabul edileceğine (ve programlar içindeki 

ilerlemelere) karar vermek, küçük çocuklara şiddetli bir 

salgın şeklinde hazır olma, tarama ve başarı testleri 

uygulanması sonucunu doğurmuştur. Georgia, 

anaokuluna giriş ve sınıf geçme için tüm çocuklara test 

uygulanması gereği konusunda yasal düzenleme getiren 

tek eyalettir. New York’ta eylül ayında anaokuluna 

başlayan birçok çocuğa kasımdan önce 4 kez test 

uygulanmaktadır. 

Bazı eyaletler bu uygulama hareketine birçok çocuk 

kalıcı bir yara almadan sınırlılıklar getirmeye başlamıştır. 

Kamu anaokullarını destekleyen son iki eyaletten biri olan 

Mississippi’de yöneticiler K-3 sınıfından test uygulamasını 

kaldırmıştır, çünkü test uygulamak programları 

engellemektedir. Arizona, California ve Kuzey Carolina 
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gibi diğer eyaletler küçük sınıflarda çocuklara test 

uygulanmaması için yasal düzenlemeleri görüşmektedir 

veya kabul etmiş bulunmaktadır. 

Anaokulları niçin birdenbire bu kadar ilgi çekmeye 

başladı? Bunun açıklaması son çeyrek yüzyılda 

gerçekleşen üç büyük değişiklik arasındaki etkileşimde 

yatmaktadır. Bunlardan biri, 1960’lı yıllarda başlayan 

araştırmalardan ortaya çıkan “daha erken daha iyidir” 

anlayışındaki eğitim psikolojisinin doğuşudur. İkinci 

değişiklik, aynı dönem içerisinde anababalardan birinin 

veya her iki anababanın çalıştığı aile sayısındaki artıştır. 

Üçüncü değişiklik kamu okullarındaki anaokulu ve 

anaokulu öncesi programlarının hızlı bir biçimde 

genişletilmesidir.  

 

Daha erken mutlaka daha iyi midir? 

1960’lı yıllardan bu yana araştırmacılar, eğitimin 

önemini destekleyen birçok kanıt toplamaktadırlar. 

Başlangıç araştırmalarının çoğu erken çocukluk eğitiminin 

özellikle özürlü çocuklar için etkili olduğunu bulmuştur. 

Daha sonraki çalışmalar, Erken Çıkış (Head Start) gibi 
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programlardan elde edilen akademik ve ZB kazanımları 

konusundaki ilk iddiaların bazılarının fazla iyimser 

olduğunu göstermesine karşın, çocuklar için kapsamlı 

eğitim ve sağlık programlarının katkıları (anababalar için 

destek ve iş eğitimi programlarıyla birlikte) oldukça iyi 

sonuçlar vermektedir. Erken Çıkış gibi programlar 

çocukların ZB’lerini arttırmamasına karşın, özürlü 

çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli sosyal 

becerileri ve motivasyonu kazanmalarını sağlamaktadır. 

Orta sınıftan gelen birçok anababanın kapsamlı 

erken çocukluk programlarından çocuklarının oldukça 

yarar sağlayacaklarını düşünmüş olduklarını anlayabiliriz, 

ancak bu tür programlar orta sınıftan gelen ailelerin 

çocukları için ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları 

için olduğundan daha az yararlı olmaktadır. Kendisine 

tam-kalorili, besin değeri yüksek bir diyet uygulanan 

yeterince beslenmemiş bir çocuk, boy ve kiloca gözle 

görülür bir şekilde gelişecektir. Oysa zaten iyi beslenmiş 

bir çocuğa aynı diyet uygulanırsa farkedilebilir sonuçlar 

ortaya çıkmayacaktır. Bunun aynısı zihinsel uyarı için de 

geçerlidir. Kitaplar, müzik, sanat ve entelektüel tartışmalar 

açısından zengin bir evde büyüyen bir çocuğun, zihinsel 
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uyarı kaynağı olarak sadece televizyonun olduğu bir evde 

büyüyen çocuktan kapsamlı anaokulu öncesi veya 

anaokulu programlarından daha az yarar sağlayacağı 

olasıdır. 

Erken çıkış ve etkileri farklı bir biçimde yanlış 

yorumlanmaktadır. Erken Çıkış ismi şanssız bir seçimdir, 

çünkü eğitimin bir yarış olduğunu ve daha erken 

başlamanın daha iyi bir bitişi garantilediğini akla 

getirmektedir. Orta sınıftan gelen anababalar, alt sınıftan 

gelen ailelerin çocuklarının Erken Çıkışı aldıklarını 

duyduklarında doğal olarak kendi çocuklarının da 

bilenmesini istediler ve bunun da okuma, matematik ve 

fen bilimlerinde verilecek erken eğitim yoluyla olduğunu 

düşündüler. 

Erken Çıkış dahil olmak üzere engelli küçük 

çocuklar için olan en başarılı programların çoğu aslında 

akademik değildir. Michigan, Ypsilanti’de Perry 

Okulöncesi Araştırmalarının sonuçları erken akademik 

eğitime karşı çıkmaktadır (Berrueta - Clement, 

Schweinhart, Barnett, Epstein ve Welhart, 1984). Yaşa 

uygun öğrenme yaşantıları sağlayan Perry Projesine 

katılan çocukların suçlu, ilaç bağımlısı olma olasılığı ve 
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ergen olarak şiddet kullanma eğilimleri tamamen 

akademik programlarla başlayan görece engelli 

çocuklardan daha düşüktür. 

Erken akademik eğitimin olumsuz etkilerini ortaya 

çıkaran eğitim araştırmaları klinik gözlemlerle de 

desteklenmiştir. Amerikan Pediyatri Akademisinin Erken 

Çocukluk Komitesi üyesi Dr. George M. Sterne, 

kendisinin ve meslektaşlarının erken akademik baskının 

küçük çocuklar üzerindeki iki farklı etkisini 

gözlemlediklerini belirtmektedir (karın ağrısı ve uyku 

sorunları gibi stresle bağlantılı fiziksel semptomlar ve 

erken tükenmişliğin özgül semptomları). 

Sterne, bu semptomların okul içindeki ve dışındaki 

formel eğitim dahil olmak üzere küçük çocuklar için aşırı 

yüklenmiş ve yapılanmış programların sonucu olduğuna 

inanmaktadır. Sterne’nin erken akademisyenlere ilişkin 

uyarıları, Benjamin Spock, T. Berry Brazelton ve Bruno 

Bettelheim dahil olmak üzere önde gelen çocuk 

psikiyatristleri ve pediyatristlerimiz tarafından tekrar 

edilmektedir. 
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Erken çocukluk eğitimindeki  

değişiklikler Amerikan ailesindeki 

değişiklikleri yansıtır 

Araştırmalar, klinik kanıtlar ve uzman görüşü 

arasındaki uzlaşmaya karşın, küçük çocukların akademik 

alanda, sporda veya sanatta erken yola çıkmalarından 

yarar sağlayacakları fikri günümüzde yaygındır. Benim 

fikrime göre bu popüler kavram büyük oranda son yıllarda 

Amerikan ailelerinde ortaya çıkan değişiklik nedeniyle 

kabul edilmiştir. Son çeyrek yüzyılda iş gücüne katılan ve 

6 yaşından küçük çocuğu olan kadınların sayısı iki katına, 

% 50’nin üzerine çıkmıştır ve 1990’ a kadar % 60’a 

ulaşacağı beklenmektedir. En hızlı büyüyen çalışan anne 

grubu, üç yaşından küçük çocuğu olan kadınlardır. 

Ne yazık ki, üstün-nitelikli, uygun fiyatlı çocuk bakım 

programlarının sayısındaki artış bu ailelerin 

gereksinimlerini karşılamak için yeterli değildir. Birçok 

anababa için iyi bir çocuk bakım merkezi bulmak sonsuz 

bir çaba ve sürüp giden hayal kırıklığı ve kaygı 

kaynağıdır. 
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Çocuk bakımı sorunu, çalışan anababaların tek çile 

kaynağı değildir. Her iki kişinin de çalıştığı çiftlerin 

yanısıra birçok bekar anababa, kendileri büyürken geçerli 

olan geleneksel aile değerlerinden kendilerini tamamen 

kurtarmış değildir. Bu değerlerden biri evde oturan 

anababalardan birini, tüm duygusal, toplumsal ve zihinsel 

potansiyeline ulaşmasında çocuğa yardımcı olmak için 

teşvik etmektir. Bu geleneksel değerleri koruyan 

anababalar okulöncesi çocuklarını çocuk bakım 

merkezlerine bıraktıkları zaman önyargılı anababa 

sorumluluğunu karşılamadıkları için sıklıkla kendilerini 

suçlu hissetmektedirler. 

Kaygılı ve suçlu anababalar acı veren duygulardan 

kurtulmak için yanlış bile olsa bir eğitim psikolojisi kabul 

etmek için hazırdırlar. Bir eğitim psikolojisi küçük 

çocukların erken akademik eğitiminden yarar 

sağlayacağını -hatta bu eğitim olmadığında çocukların 

yoksun kalacaklarını- iddia ettiği zaman, çocukları “kendi 

yararları için” bu tür programlara kayıt ettirdiğimizde 

kendimizi rahat hissederiz. Çağımızdaki birçok anababa 

genellikle bilinçsiz olarak “daha erken daha iyidir” fikrini 

hemen kabul etmiştir. Çünkü bu, onların suçluluk 
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duygularını azaltmaktadır. Sonuç olarak anababalar 

pedagojik olmaktan çok kişisel nedenlerle yaşa uygun 

olan yerine akademik olan anaokullarını ve erken 

çocukluk programlarını talep etmektedirler. 

Anababaların duygularını anlamak kolay olsa bile, 

anababalar küçük çocuklarının başkaları tarafından 

bakılmasından endişe duymamalı veya kendilerini suçlu 

hissetmemelidirler. Birçok kanıt, küçük çocukların iyi 

nitelikli çocuk-merkezli erken eğitim programlarından 

zarar görmediklerini ve genellikle yarar sağladıklarını 

ortaya koymaktadır. Gerçekten de bu tür programlar 

çocukların anababadan küçük yaşta ayrılma stresini 

azaltmaktadır. 

 

Kamu okulları ve anaokulu öncesi 

programları önemli oranda artış 

göstermiştir 

Erken çocukluk eğitiminin özelliğini değiştiren 

üçüncü toplumsal değişim kamu okullarındaki anaokulu 

ve anaokulu öncesi programlarının artmasıdır. Bu 
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genişlemenin doğası genel olarak Amerikan eğitimindeki 

sorunların bazılarına işaret etmektedir. 

Amerikan eğitimi ciddi bir sıkıntı içerisindedir. 

Amerikan endüstrisini model alarak, Amerikan şirketlerini 

yabancı rekabet için kolay bir marka haline getiren birçok 

hastalığın sıkıntısını çekmektedir. Eğitim yönetsel açıdan 

dengesiz, tamamen yetkeci ve hiyerarşiktir. Eğitimin, 

eğitim yayınları ve test endüstrisiyle olan yakın bağları 

nedeniyle yeniliklerin hemen hemen tamamen önü 

kesilmiştir. Buna ek olarak, etkili bir değişimin önü, 

pedagojiden çok çıkara ve politikaya dayanabilen kararları 

olan eğitim kurullarıyla da tıkanmaktadır. 

1960’ların sonlarına doğru, anaokulları eğitim 

kurumlarının bir parçası değildi. Beş yaşındaki çocukların 

% 50’sinden azı anaokullarına kayıtlıydı. Dahası, 

anaokulları yarım günlük bir program uyguluyordu ve 

sınıflar bloklar gibi malzemeleri kullanarak ön-akademik 

kavramları ve becerileri öğrenmek için düzenlenmişti. 

Çocuklara okumayı öğretmekten çok kitap okunuyordu ve 

çocuklar çalışma defterlerine sayıları yazmak yerine 

boncuklar ve çubuklarla toplama ve çıkarma yapıyorlardı. 

Çocuklar hayvanları ve bitkileri inceleyerek bilimsel 
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gözlemi, yemek ve kek yaparak kimyayı ve ölçmeyi, 

konuşarak, dinleyerek ve hikayeler uydurarak dili 

öğreniyorlardı. 1960’lı yılların başlarında anaokulu küçük 

çocuğun yetenek ve ilgilerine çok iyi uyuyordu. 

Bunların hepsi, anaokulu kayıtlarındaki hızlı artış ve 

birçok toplumda tam gün uygulamasının ve anaokulu 

öncesi programlarının yaygınlaşmasıyla değişti. Bu 

yaygınlaşma, en çok çalışan anababaların 

gereksinmelerini karşılamak için gerçekleşti. Anababalar, 

okulları çocukları için güvenli bir cennet olarak 

görmektedirler. Anaokulu binaları düzenli olarak 

denetlenmektedir, öğretmenler yetkilidir ve okulların diğer 

çocuk bakım merkezlerinde genellikle olmayan güvenilirlik 

ve devamlılık geçmişleri bulunmaktadır. Aynı zamanda 

kamu okulları parasızdır. Çocuklar için uygun ve makul 

ücreti olan diğer çocuk bakım merkezleri olmadığı için 

anababalar doğal olarak küçük çocukları için de (daha 

büyük çocukların bakımı için okullara güven söz konusu 

olduktan sonra) okullar aramaya başladılar. 

Kredi kazanan okullar, geliştirilmiş anaokullarına ve 

anaokulu öncesi programlarına duyulan gereksinime yanıt 

verdiler. Diğer taraftan, ne yazık ki birçok okul müdürü ve 
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yöneticisi erken çocukluk eğitimine ilişkin çok az şey 

biliyordu. Bu nedenle bazı anababaların erken eğitim 

isteklerinden gereksiz yere etkilenmişlerdir. Dahası eğitim 

yöneticileri bu geliştirilmiş programları desteklemek için 

fon isteklerini savunmak zorunda kaldıklarında, erken 

eğitimin öngörülen yararları güçlü bir kanıt oldu. Okul 

yönetim kurulları, yasa koyucular ve seçmenler, testler ve 

çalışma kitapları için bloklar ve legolar için olduğundan 

daha fazla para harcamaya isteklidirler. Birçok anababa 

gibi birçok okul da “daha erken daha iyidir” eğitim 

psikolojisi akımını yanlış nedenlerle kabul edip 

desteklediler. 

Bir zamanlar esnek ve bağımsız olan kamu 

anaokulu, işte bu şekilde eğitim kurumunun rapor-kartı 

taşıyan bir üyesi haline geldi. Küçük çocuklar için bunun 

anlamı ilkokul birinci sınıfa başlamadan önce, önceden 

belirlenmiş bir dizi beceriyi öğrenmek zorunda 

olduklarıdır. Okullar, küçük çocukların gereksinimlerine 

uyum sağlamak yerine bu çocukları eğitim merdiveninin 

dar ve sınırlı ilk basamağına sıkıştırmaya çalışmaktadırlar. 

Anaokulu çocuklarının büyük bir bölümünün bu ilk 

basamağa ulaşmaması nedeniyle eğitimsel çözümler 
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kestirilebilir: Çocuğa test uygulama, okula başlama yaşını 

yükseltme, çocuğu anaokulunda sınıfta bırakma ya da 

çocuğu geçiş sınıfına yerleştirme. Araştırmalar, bu 

çözümlerin bazı çocuklar için işe yaradığını göstermesine 

karşın, bunlar çoğunluk için verimli değildir. Bu konu, 

Eyalet Eğitim Bölümü’ndeki Erken Çocukluk Uzmanları 

Ulusal Birliği tarafından, okulöncesi test uygulamalarının, 

gecikmiş okula başlamanın ve geçiş sınıflarının sınıfta 

kalmanın farklı bir biçimi olduğu savunularak titizlikle ele 

alınmıştır. Sınıfta kalma, hangi biçimiyle olursa olsun 

çocukları riske sokmaktadır: 

Sınıfta bırakılan çocuklar daha fazla toplumsal 

gerileme göstermekte, daha fazla davranış sorunu 

sergilemekte, sınıfta kalmakla bağlantılı olarak daha fazla 

kaygı duymakta ve liseden mezun olmadan (sınıfta 

bırakılmayan çocuklarla karşılaştırıldığında) daha fazla 

okulu bırakmaktadırlar (NAECS/SDE, 1987). 

 

Çocuklar en iyi kendi hızlarında öğrenirler 

Okul ile küçük çocuklar arasında gittikçe büyüyen 

bir uyumsuzluk olduğu açıktır. Sorunun küçük çocuklarda 
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olmadığı, ancak erken eğitim isteyen anababalarda ve 

anaokullarını ilkokul birinci sınıfın bir numara küçüğü 

haline dönüştüren okullarda olduğu gittikçe gözle görülür 

hale gelmektedir. Bu “daha erken daha iyidir” şeklindeki 

eğitim psikolojisiyle ortaya çıkan gerçek sorundur. Bu 

akım, küçük çocukların büyük çocukların bir versiyonu 

olduğu görüşünü gizliden gizliye kabul etmektedir. Antik 

çağda yaşayan insanlar bile çocukların altı veya yedi 

yaşına gelmeden önce “mantık çağına” ulaşmadıklarının 

farkına varmışlardı. Okulöncesi ile ilkokul evreleri 

arasındaki mesafe tek bir adımla alınamaz; sıçramak 

gerekmektedir. 

Eğer küçük çocuklar formel eğitimi anlamlı yapan 

zihinsel sıçramayı yapmadan önce formel eğitimle karşı 

karşıya kalırlarsa onları riske sokmuş oluruz. Ünlü İsviçreli 

psikolog Jean Piaget (1964, 1969) bu risklerden birini 

açıklamıştır. Bir çocuğun her şeyi ezbere öğrenen pasif 

bir öğrenci mi, yoksa yeni bilgiyi buluş ve keşif yoluyla 

kazanan aktif bir öğrenci mi olacağını belirlemede ilk 

yılların kritik olduğunu iddia etmiştir. 

Piaget’in çalışmaları aynı zamanda niçin 

zamanından önce başlanan eğitimin çocuğun benlik-
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değeri duygularını riske atacağını açıklamaktadır. Piaget 

çalışmalarında, altı ya da yedi yaşından küçük çocukların 

yetişkinlerin her şeye egemen, her şeyi bilen ve her şeye 

gücü yeten, tanrı gibi yaratıklar olduğunu düşündüklerini 

göstermiştir. Neyse ki, yedi yaşına kadar çocuklar 

yetişkinlerin en azından bir-iki şey bilmediklerini keşfetmiş 

olurlar. Bu noktadan da yetişkinlerin hiçbir şey bilmediği 

biçiminde rahatlatıcı bir fikre ulaşırlar. Fakat küçük çocuk 

yetişkinin her şeyi bildiğine kesin bir biçimde inanır. 

Küçük bir çocuğun anaokulu programına yerleştirilip 

okuma ve yazmayı öğrenmesi gibi o andaki yeteneklerinin 

ötesinde istemlerle karşılaştığında ne olacağını 

düşünelim. Bu çocuk büyük bir olasılıkla zihinsel bir 

şaşkınlık (ezici isteklerin neden olduğu zihinsel körlük) 

yaşayacaktır. Bunun nedeni tembellik ya da motivasyon 

eksikliği değildir; sorun çocuğun henüz zihinsel olarak o 

aşamaya gelmemiş olmasıdır. Okuma ve yazmada formel 

öğretim tasımsal akıl yürütmeyi gerektirir, yani genel bir 

kuralı özel bir duruma uygulama yeteneğini gerektirir ve 

birçok küçük çocuk da henüz bunu yapamaz. Örneğin, “iki 

ünlü yanyana olduğunda birincisinin sesi çıkar” 
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kuralından, “wait” (beklemek) sözcüğünde uzun bir a sesi 

vardır biçiminde bir çıkarım yapamazlar.  

Küçük çocuk böyle bir durumda nasıl davranır? Ne 

yazık ki çocuk, “Hey aptal yetişkinler, bu şeyleri öğrenmek 

için henüz hazır değilim; birkaç ay bekleyin ve onu nasıl 

bir şeker gibi yutacağımı görün!” diye düşünüp yanıt 

veremez. Çocuğun düşünüp kendi kendine söyleyeceği 

şudur: “Bu her şeyi anlayan, her şeyi bilen yetişkinler 

bunları öğrenebilmem gerektiğini söylüyorlar, ancak ben 

öğrenemiyorum. Sanırım bende bir bozukluk var. Ben 

aptal olmalıyım!” Bir kez bu fikir damga gibi iz bırakırsa 

bunu silmek zordur. Çocuk her başarıyı şanslı bir olay 

gibi, ancak her başarısızlığı kendi hatası gibi 

yorumlayacaktır. 

Eğitim mutlak bir iyilik değildir. Bugün Amerika’da 

okullarımız kısa dönemli strese ve uzun dönemli öğrenme 

ve kişilik yetersizliğine yol açarak birçok çocuğu riske 

atmaktadır. Çok büyük sayıdaki çocuğumuz okula, orada 

oldukları için sadece çok aptal olduklarını öğrenmeye 

gidiyorlar. Bu eğitim değildir; yanlış eğitimdir. 

Okullarımızın öğrenme sorunu olan çok sayıda çocuk 
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yaratması nedeniyle anaokullarında bir kriz söz 

konusudur. 

 

Küçük çocukların yanlış eğitilmesini nasıl 

engelleyebiliriz? 

Bu krizi çözmek için ne yapabiliriz ve okullarımızı 

yanlış eğitim yerine kendi gerçek işlevleri olan eğitime 

nasıl geri döndürebiliriz? Politik düzeyde yapmamız 

gereken okullarla işbirliği sağlamak ve okulları küçük 

sınıflarda esnek programlar uygulamaya özendirmektir. 

California, anaokulu sınıflarından ilkokul üçüncü sınıfa 

kadar uygulanan programları çocuk gelişimine daha 

uygun hale getirmek için yeniden yapılandırarak bu yönde 

önderlik etmektedir. Diğer bir seçenek farklı yaş 

gruplaması yapmaktır. Bir çocuk aynı sınıfa iki ya da üç yıl 

devam ederek sınıfın en büyüğü olma şansını elde eder 

ve öğretmen bu çocuk hakkında ilk yıl ne öğrendiyse 

ikinci ve üçüncü yılda bu öğrendiklerini eğitimi 

bireyselleştirebilmek için kullanabilir. Eğer çalışma 

kitaplarını, notları ve ev ödevlerini kaldırırsak ve eğer 

sınıflarda öğretmen başına düşen çocuk sayısını 
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düşürürsek, bir yıl süren anaokullarını ve ilkokul birinci 

sınıfları daha verimli hale getirebiliriz. Sadece ekonomik 

açıdan konuya bakacak olursak, öğrenme sorunlarını 

engellemek, bunları yaratıp sonra da çözmeye 

çalışmaktan, mali açıdan daha verimli olacaktır. 

Bir öğrenci yaz veya sonbahar doğumlu ise yönetsel 

açıdan ne yapılacağı açık olmasına karşın anababanın ne 

yapacağı belli değildir. Anababaların yapacağı ilk ve en 

önemli şey, hatalı “daha erken daha iyidir” eğitim 

psikolojisi görüşünü bir kenara bırakmaktır; daha sonra 

ise asıl ödevlerini yapmalıdırlar. Okula yapılacak bir 

ziyaret ne tür anaokulu ve birinci sınıf programının 

uygulandığını ortaya çıkaracaktır. Birçok okulun küçük 

anaokulu sınıfları, ancak katı birinci sınıfları vardır. Eğer 

seçme şansı varsa anababalar küçük anaokullarını ve 

esnek birinci sınıfları tercih etmelidirler. Hem 

anaokulundaki hem de birinci sınıf düzeyindeki 

programlar çok sıkı ise anababalar diğer seçenekleri 

araştırmak isteyebilirler. Bireysel koşulları temel alarak 

çocuğu bir yıl daha okula göndermemek veya çocuğu 

baskı yapılmayan özel bir anaokuluna veya bakım 

merkezine göndermek en iyi seçenek olabilir. 
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Çocuğu çoktan eğitim sistemine girmiş ve kendisine 

çocuğunun geçiş sınıfına yerleştirilmesi veya anaokulunu 

yinelemesi önerisi yapılan anababaların bir araştırma 

yapması gerekmektedir. Geçiş sınıfı nedir ve bu sınıfa 

kimler devam etmektedir? Bazı geçiş sınıfları küçük, 

bireyselleştirilmiş ve yararlıdır. Diğerleri, akademik güçlük 

çeken çocuklar için geniş bir rekabet ortamıdır. Çocuğu 

sınıfta bırakmak veya çocuk gerekli başarı düzeyine 

ulaşmamış olsa da bir sonraki sınıfa geçirmek bu tür 

geçiş sınıflarına tercih edilebilir. Çocukların sınıfta 

kalmasını gözönüne alan anababalar çocuklarına bu 

durum hakkında ne düşündüklerini sormalıdırlar. Bazı 

çocuklar daha fazla zamana gereksinimleri olduğunun 

farkındadırlar ve ders konularını tekrar gözden geçirme 

şansını hoş karşılayabilirler. Diğerleri bu fikri hiç 

sevmeyebilirler. Bu fikre direnen çocuklar için sınıfta 

kalmaya veya geçiş sınıfına karşı seçenek, bir çocukla 

birebir çalışma sürdürecek özel bir öğretmenin 

görevlendirilmesidir 

Bunlar, anababalar için verilmesi zor kararlardır. Bu 

denemenin başında anlattığım çift, çocuğuyla da son kez 

konuştuktan sonra, en sonunda onun sınıfı tekrar 
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etmesini kabul ettiler. Bu çocuk anaokulu öğretmenini 

seviyordu ve bir yıl daha onunla kalmaya itiraz etmedi. 

Böyle olmasına karşın bu anababa çocuklarının bir sınıfı 

tekrar etme fikrinden çok hoşnut değillerdi. Aynı 

durumdaki birçok çift gibi bunlar da “ehveni şer” olanı 

seçmek zorundaydılar. Sınıfta kalmanın riski toplumsal 

ilerleme riskinden daha az görünüyordu, ancak her iki 

seçenekte de risk söz konusuydu.  

Günümüzde bu kararları vermeye zorlanan diğer 

birçok çift gibi bu çift de zeki, ilgili, iyi niyetliydi. Okulun ilk 

yıllarının daha sonraki akademik başarı için önemli 

olduğunu biliyorlar ve çocukları için en iyi olanı yapmak 

istiyorlar. Okullar da çocukların başarılı olmasını istiyor ve 

okullar, okula geç başlamanın, sınıfta kalmanın ve geçiş 

sınıflarının çocukları birinci sınıfın akademik zorluklarına 

hazırlamak için etkili yollar olduğuna inanıyorlar. 

Fakat anaokulundaki krizler, küçük çocuklar okula 

hazır bir duruma getirilmeye çalışılarak hafifletilemez. Bu 

krizler ancak okullar küçük çocuklar için uygun hale 

getirildiğinde çözülecektir. 
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Anababaların Sorduğu 

Sorular 

 

Bu bölümde kendime ikinci bir şans tanıyacağım. 

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın 

birçok yerinde konferanslar vermekteyim. Anababalarla, 

eğitimcilerle ve sağlık uzmanlarıyla konuşuyorum. 

Konferanslardan sonra eğer zaman ve koşullar elverirse 
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soruları yanıtlıyorum. Soru yanıt dönemi bittikten bir süre 

sonra yanıtlarımı düşünüyorum ve keşke bu soruları farklı 

bir biçimde yanıtlamış olsaydım diyorum. Bu bölümde 

bana sorulmuş olan soruları tekrar yanıtlamak istiyorum, 

ancak bu sefer yanıt vermem için zamanı kullanma 

şansını kullanarak bunu yapacağım. 

S. Küçük çocuklara okuma ve matematik 

öğretilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz, ama eğer çocuk 

sizden kendisine okuma öğretmenizi isterse ne 

yapmalıyız? Benim kızım bana sürekli olarak sesleri ve 

harfleri ve yazılı sözcüklerin nasıl okunduğunu soruyordu 

ve ben bunu öğrenmeden kızım okuyordu; kendi kendine 

okumasını öğrendi. Ona isimleri ve sesleri öğretmemiş 

olmam mı gerekiyordu? Sözcüklerin ne anlama geldiğini 

söylememiş olmam mı gerekiyordu? 

Y. Sanırım tamamen doğru olan şeyi yaptınız. Kendi 

kendine okumayı öğrenmek isteyen bir çocuğun önüne 

hiçbir engel konmamalıdır ve çocukların okumaya 

başlama isteklerini desteklemeli ve bu konuda onları 

cesaretlendirmeliyiz. Çocukların bilgi istemlerine uygun bir 

biçimde yanıt vererek hiçbir zaman onları yanlış 

eğitmezsiniz. 
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Ancak sizin çocuğunuz bir istisnadır, çünkü 

anaokuluna başlamadan önce çocukların sadece % 1-3’ü 

anlayarak okur. Çocukların çoğunluğu 5-6 yaşına kadar 

okumanın mekanizmalarına ilgi göstermeden önce onlara 

bu mekanizmaları anlatacak olursak o zaman onları yanlış 

eğitmiş oluruz. 

S. Disiplin konusunda ne diyorsunuz? Güven, 

özerklik, çalışkanlık ve benzerleri hakkında konuşurken 

disipline ilişkin bir şey söylemiyorsunuz? Sanki çocuk hiç 

yanlış davranmıyormuş ve bizim tüm yapmamız 

gerekenin çocuğa destek vermek ve onu özendirmekmiş 

gibi olduğunu söylüyorsunuz. Ancak biz kızımıza destek 

veriyoruz, onu önce özendiriyoruz, yine de o yanlış 

davranıp bize zorluk çıkarıyor. Destek ve özendirme işe 

yaramadığında ne yaparsınız? Kızım uyumak 

istemediğinde veya odasını toplamayı reddettiğinde 

kullanabileceğim bazı tekniklerden söz eder misiniz? 

Y. Disiplin bir tutumdur, bir teknik değildir. Anababa 

olarak bir duruma egemen olduğumuzu hissettiğimizde bu 

egemenlik duygusunu çocuğa aktarırız. Ancak, diğer 

taraftan eğer çocuğumuzun davranışını kontrol 

edebileceğimizden emin değilsek bu duyguyu da çocuğa 
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aktarırız. Çocuk gelişimini bilmenin yararlarından biri, yani 

çocukların nasıl düşünüp ne hissettiklerini ve hangi 

psikolojik evrede olduklarını bilmek bize belli bir duruma 

daha fazla egemen olma duygusu verir. 

Ancak bilgi yeterli değildir; söz konusu olan bizim 

kendi yeterlilik duygumuzdur. Daha sonra doğan çocukları 

büyütmenin birincileri büyütmekten daha kolay olmasının 

nedeni budur. İkinci kez anababa olduğumuzda birçok 

durumla başaçıkma konusunda çok daha deneyimli ve 

yeterliyizdir ki, bu yeterlilik duygusunu çocuklarımıza 

iletiriz. Bu otoritemizi kullanma gereksinimimizi ortadan 

kaldırmaz, ama otoritenin kullanılmasını kolaylaştırır. 

Konferanslarımda hiç kimse ilk soruyu sorma konusunda 

istekli olmazsa şöyle diyorum: “Şimdi ikinci soruyu 

alabilirim”. Birçoğumuz için eğer ikinci çocukla 

başlayabilseydik işimiz daha kolay olurdu. 

Genel olarak disiplinde en önemli şey sizin 

yapınızdır. Anababasını yöneten bir çocuk gördüğüm 

zaman bunun nedeni her zaman anababanın gerçekten 

kontrole sahip olmadıklarına inanmalarıdır. Kendinize 

söylemeniz gereken, sizin anababa, çocuğun ise çocuk 

olduğudur. Duruma egemen olan ve kontrolü elinde 
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bulunduran sizsiniz, çocuk değil. Eğer onlara izin 

verirseniz kontrolü ellerine alırlar, ancak bu, sizin için 

olduğu kadar onlar için de korkutucudur. En iyi disiplin, 

bildiğinizi söylemek ve söylediğinizi bilmektir. 

S. Yanlış eğitimin oldukça karamsar bir resmini 

çizdiniz. Ancak gerçekten de çocuklarımıza bu kadar kötü 

şeyler yapıyor muyuz? Evet, onları büyükler gibi 

giydiriyoruz, zorla beden eğitimi ve müzik derslerine 

gönderiyoruz. Bu kadar kötü olan nedir? Çocuklarını 

terkeden, istismar eden, ihmal eden, reddeden 

anababalar için ne diyorsunuz? Çocukları için bu kadar 

şey yapan bizler “iyi” adamlarız; benim anlamadığım, siz 

niçin bizim peşimizdesiniz de “kötü” adamların peşinde 

değilsiniz?  

Y. İşte benim endişelerimin nedeni de sizin iyi 

insanlar olmanız. Olgunlaşmamış, ben-merkezci, kaba 

insanlar çocuklarına zarar verdiklerinde bu suç işlemektir; 

sevgi dolu, ilgili, iyi niyetli anababalar çocuklarını hiçbir 

neden yokken riske attıklarında ise bu durum trajiktir. 

Elbette ki çocukları büyükler gibi giyindirmenin, beden 

eğitimine götürmenin veya çocuğa müzik dersi aldırmanın 

kötü bir yanı yok. Ancak kötüye kullanılan iyi şeylerin kötü 
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şeylere dönüşebileceği yaşamın bir gerçeğidir. Çocuklara 

çok erken yaşlarda ve yanlış nedenlerle bu tür dersler 

aldırdığımızda çocuğun zihin sağlığını tehlikeye atmış 

oluruz. 

 S. Bu akşam buradaki anababaların bazılarının 

çocuklarımıza kötü şeyler yaptığına gerçekten inanıyor 

musunuz? 

 Y. Gerçekten değil. Benim kitaplarımı okuyan ve 

konferanslarıma katılan anababaların çoğu benim 

savunduğum değerleri kabul edip çocuk büyütme 

felsefemi benimsiyorlar. Benim kitaplarımı okuyorsunuz 

ve benim konferanslarıma, komşularınızın ve 

arkadaşlarınızın birçoğu sizinle aynı fikirde olmasa bile 

doğru hissettiğiniz şeyi yapmak için destek aramanız 

nedeniyle katılıyorsunuz. Ben de size kendi durumunuzu 

açıklamak için elimden geleni yapıyorum. Bazen eğitim 

konusundaki fikirleri değişen anababalara ulaşıp onların 

sağlıklı eğitim görüşünü benimsemelerini 

sağlayabiliyorum. Ancak en çok ulaşmak istediğim 

anababaların beni hiçbir zaman duyamayacaklarını 

biliyorum. 
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S. Çocuklara baskı yapılmasına karşı 

görünüyorsunuz, ama baskı çocuklar için gerekli ve hatta 

yararlı değil midir? Birçok başarılı atletin arkasında onları 

çok sıkı çalıştıran koçları ve birçok başarılı yöneticinin 

arkasında da onları iteleyen anababaları yok mudur? Ben 

eğer çocuğumu itelemezsem her şeye boş verebilir ve 

yaşamda hiçbir şey başaramaz. Ne zaman 

itekleyeceğinizi, ne zaman duracağınızı nereden 

biliyorsunuz? 

Y. Belki de çocuk büyütmede en zor soruyu 

sordunuz. Eğer çocuklar müzik dersi almak istemiyorlarsa 

onlara zorla ders aldıracak mıyız? Eğer çocuklar 

ödevlerini doğru dürüst yapmıyorlarsa tekrar yapmaları 

konusunda ısrarlı olacak mıyız? Eğer çocuklar sosyal 

değilse onlara başka çocuklarla oyun oynamaları için 

baskı yapacak mıyız? Eğer çocuğumuza baskı 

uygulamaya karar verirsek bunu nasıl yapmamız 

gerekmektedir? Ödül mü vermemiz gerekmektedir? Ceza 

ile mi tehdit edeceğiz? Çocuğun ilgilerine mi 

başvuracağız, yoksa onların suçluluk ve korku 

duygularından mı yararlanacağız? 
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Bunlar zor sorulardır ve bunların yalın ve kolay 

yanıtları yoktur. Önerebileceğim tek rehber kendi 

güdülerinizi izlemenizdir. Sizin birincil olarak ilgilendiğiniz 

konu çocuğun mutluluğu mudur, yoksa bazı kişisel 

güdüler veya istekler mi baskın etmendir? Eğer gerçekten 

birincil olarak çocuğun ilgileri söz konusuysa, çocuğu 

hangi yöntem sizin için uygunsa o yöntemle itelemek ona 

bir zarar vermeyecektir. Çocuğunuza ileteceğiniz şey, bu 

çabayı göstermek için yeterince ilgili olduğunuzdur. 

İlgisizlik çok daha kötüdür. 

Diğer taraftan, eğer sizin kişisel güdüleriniz çocuğun 

en yararına olan şeylere egemen oluyorsa çocuğu 

itelemek büyük bir olasılıkla zararlı olacaktır. Hiç kimse 

kullanılmaktan hoşlanmaz ve çocuklara kendi yararlarına 

gibi görünen, ama aslında anababanın gereksinimlerini 

doyuran bir şeyi başarmak için baskı uygulanırsa çocuklar 

sonunda gerçeğin farkına varacaklardır. Bu gerçekleştiği 

zaman, çocuklar anababanın güdülerine ve yöntemlerine 

isyan ederler ve sonuç sıklıkla anababanın niyetinin 

tamamen tersine olur. 

S. Televizyon hakkında ne dersiniz? Küçük bir 

çocuk ne kadar televizyon seyretmelidir, hangi tür 
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programlar sağlıklıdır ve hangileri sizin deyiminizle 

çocukları yanlış eğitir? 

Y. Beş yaşındaki veya daha küçük bir çocuk günde 

iki saatten fazla televizyon seyretmemelidir. Bu genel bir 

kuraldır ve istisnalar olabilir, ancak bu akılda tutulması 

gereken yararlı bir rehberdir. “Susam Sokağı”, “Mr. 

Rogers’ın Komşuları” ve birçok Disney filmi ve programı 

küçük çocuklar için uygundur. Birçok polis ve dedektif 

hikayesinin çocuklar için uygun olduğunu düşünmüyorum. 

Şiddet, küçük çocuklar için büyük çocuklar için 

olduğundan daha korkutucudur, çünkü küçük çocuklar 

şiddetin gerçek olmadığını, sadece taklit edildiğini 

anlayamazlar. Çocuklarımıza bu tür programları 

seyretmeleri için izin vermek onları hiçbir neden yokken 

korku ve kaygıya iter, çünkü bu filmlerin küçük çocukları 

eğitebilecek olumlu bir yanı yoktur. 

S. Küçük çocuklara verilen derslere karşı 

görünüyorsunuz; fakat benim dört yaşındaki kızım bale 

dersleri alıyor ve bu dersleri seviyor. Bunun nesi yanlış? 

Y. Genel olarak okulöncesi çocukların ister bale, 

ister tenis veya Japonca olsun formel ders programlarına 

kayıt ettirilmesinin gerekli olmadığına inanıyorum. 
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Kızınızın derslerinden zevk aldığına eminim ve eğer 

duyarlı ve bilgili bir öğretmen varsa kızınız hiçbir zarar 

görmeyebilir. Ancak durum böyle değilse kızınız 

sakatlanma riski altındadır. Küçük çocukların kemikleri ve 

kasları güçlü egzersizler için yeterince olgunlaşmamış 

olabileceği gibi, bu çocuklar bale, kayak, tenis, jimnastik 

ve benzeri için gereken stres ve gerginlik için de 

olgunlaşmamış olabilir. 

Bildiğim kadarıyla bu tür programların hepsi 

çocukları yanlış eğitmektedir, çünkü hiçbir kanıt bu 

derslerden uzun dönemli bir yarar sağlandığını ortaya 

koymamakta ve aynı zamanda bu programlar çocukları 

hiçbir neden yokken fiziksel sakatlık riskine atmaktadır. 

Elbette ki baleye, buz patenine veya müziğe çocukken 

başlayan ve ileride başarılı bir profesyonel olan birçok 

çocuk biliyorum. Ancak bunlar istisnadır; kural 

oluşturmazlar. Erken yaşta bu programlara başlatılmış ve 

başarısızlık, mutsuzluk yaşamış ve/veya fiziksel sakatlık 

geçirmiş küçük çocukların sayısı, erken yaşta başlayan ve 

başarılı olan çocukların sayısından çok daha fazladır. 

S. Sanırım saygın bir anaokuluna kabul edilmeyi 

birazcık gözardı ediyorsunuz. Bu tür birçok anaokulu, her 
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şeyin ötesinde saygın özel okullarla bağlantılıdır ve bu 

anaokullarındaki çocuklara ilkokula ve ortaokula kabul 

edilirken öncelik tanınmaktadır. Doğru özel okullara gitmiş 

olmak da çocuklara saygın kolejlere ve üniversitelere 

başvururken bir avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle 

çocuklarının bu okullara girmesini isteyen anababalar 

belki de aptalca hareket etmiyorlar. 

Y. Söyledikleriniz elbette doğrudur. Anababaların 

çocuklarını saygın anaokullarına göndermeye aşırı istekli 

olmalarıyla ilgilenme nedenim, onların bunu yanlış 

nedenlerle yapmalarıdır. Eğer saygın okulların üstün 

nitelikli eğitimi sağladıklarına inanıyorlarsa ve çocuklarını 

bu nedenle bu okullara kaydettiriyorlarsa hiçbir sorun 

çıkmayacaktır. Ancak günümüzde anababalar, çocuklarını 

bu programlara, bu programların çocukların eğitimini 

erken başlatıp onlara yarışta bir öncelik kazandıracağına 

inandıkları için kaydettirmektedirler. Bu tür anababalar, 

saygın anaokullarına akademik çalışmalar yapma 

konusunda baskı uygulayarak özel okulların sağlamış 

olduğu üstün nitelikli eğitimi bozuyorlar ve öğrencilerine 

kolejlere ve üniversitelere girerken kazandırmış oldukları 

önceliklere zarar veriyorlar. 
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S. Ben boşandım ve 4 yaşında Brian adında bir 

oğlum var. Eski eşim ve ben çocuğun bakımını birlikte 

üstlendik. Brian hafta içerisinde benimle ve hafta sonları, 

bazı tatillerde ve yazın büyük bir bölümünde babasıyla 

birlikte kalıyor. Ben çocuğun acele ettirilmemesi 

konusundaki sizin felsefenizi benimsiyorum, fakat eşim 

benimsemiyor. O, çocuğumun akademik bir programa 

katılmasını istiyor ve o ve yeni eşi Brian’a evde okumayı 

öğretiyorlar. Benim ne yapmam gerekiyor? 

Y. Bu koşullarda sizin yapabileceğiniz tek şey 

iddianızdan vazgeçmemektir. Brian’ın babasının 

yaptığının tersini yapmayacağınız gibi, onun eğitim 

felsefesini de değiştiremezsiniz. Yapmanız gereken şey, 

sizinle birlikte iken Brian’ın ne bekleyeceğini Brian için 

açık bir hale getirmektir. Eğer Brian sizden okuma dersi 

isterse şunu söylemeniz gerekmektedir: “Bu evde okuma 

dersleri olmayacak; eğer istiyorsan sana kitap okumaktan 

memnun olurum”. Onun babasına ve babasının 

önceliklerine karşı çıkmak zorunda değilsiniz (ve aslında 

çıkmamalısınız da). Sizin gereksiniminiz olan şey, sizin 

evinizde işleyecek öncelikleri ileri sürmektir. Bu, Brian 
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yaşındaki bir çocuğun oldukça iyi yapabileceği bir 

ayırımdır. 

Çocuğun ne tür bir okula gönderileceği sorununu 

ele alırsak bir çeşit uzlaşma sözkonusu olacaktır. Bu 

durumda Montessori okulları işe yarayabilir. Bu okullar bir 

yandan çocuk-merkezli ve baskısızdır, diğer yandan da 

akademik konu açısından zengindir. Bu nedenle her 

ikinizin de kabul edebileceği bir programdır. 

S. Sizin küçük çocuklar için savunduğunuz eğitim 

programları türünün modasının geçmiş olması ve 

önerdiklerinizin 1980’lerden çok 1950’ler için daha uygun 

olması beni endişelendiriyor. Dışarıda acımasız bir dünya 

var. Uyuşturucu kullanımının yayılmasını, her tür suçu, 

boşanmaları, iyi okullara girme yarışını ve iş olanaklarının 

azalmasını -nükleer savaş tehdidinden, silahların 

çoğalmasından ve çevrenin yokedilmesinden söz etmeme 

gerek yok- gözönüne alalım. Sizin önerdiğiniz türde eğitim 

bu tür bir dünya için çocukları gerçekten hazırlayabilecek 

mi? Çocukları yaşama daha erken başlatmak isteyen 

insanların haklı bir yanları yok mu? Her şeyin ötesinde, 

öğrenilecek çok şey var, bu nedenle daha erken daha iyi 

değil midir? 
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Y. Sizin gözlemleriniz elbette ki doğru: Dünya bugün 

yüzyılın ortasında olduğundan çok farklıdır. Sizin 

sorduğunuz soru gerçekten önemli, soruyu şöyle de ifade 

edebiliriz: Herkesin kabul ettiği katı ve hızla değişen bir 

dünya için çocukları hazırlamanın en iyi yolu nedir? Sizin 

tepkiniz, geçmişin anababalarının yanısıra çağımızın 

anababaları tarafından da paylaşılan doğal bir tepkidir: 

Yarışma halindeki toplumsal değişime ayak uydurmak için 

eğitimin hızını mı arttıracağız? 

Çocukları katı ve hızla değişen bir dünyaya 

hazırlamanın en iyi yolunun formel eğitime erken yaşta 

başlamak olduğu inancı yanlıştır. Bunu destekleyen hiçbir 

kanıt yoktur, bunun karşısında ise oldukça fazla kanıt 

vardır. Çocukları eğitime erken başlatmak geçmişte işe 

yaramamıştır ve şimdi de yaramamaktadır; örneğin, 

1800’lerin başlarında Massachusetts Birliğinde 2 ile 4 yaş 

çocuklarının % 30’u okuma ve yazma öğrenmeleri için 

okula gönderilmiştir. Bu hareket bir tarım ekonomisinden 

sanayi ekonomisine hızla geçen bir toplum için çocukları 

en iyi biçimde hazırlamakla ilgilenen anababalar ve iş 

adamları tarafından desteklenmiştir. O zamanın doğal 

dürtüsü şimdi olduğu gibi çocukları daha erken 
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başlatmaktı. Okula erken başlama konusunda benzer 

girişimler aynı dönemde İngiltere’de Robert Owen 

tarafından başlatıldı. Hem buradaki hem de yurtdışındaki 

bu deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Küçük çocuklara 

okuma yazma öğretmenin uygun olmadığı ortaya çıktı. 

Birçok yazımda katı ve zor bir dünya için küçük 

çocukları hazırlamanın en iyi yolunun erken eğitim olduğu 

görüşüne karşı olan günümüzdeki kanıtları ve tartışmaları 

sıralamaya çalıştım. Güçlü bir güven ve özerklik, 

girişkenlik ve ait olma, çalışkanlık ve yarışma duygusu ile 

yaşama başlayan çocuklar, geleceğin getirdikleri ile başa 

çıkmak için, akademik beceri bolluğu ama zedelenmiş 

benlik imgesi olan çocuklardan daha iyi hazırlanmış 

olacaklardır. Yaşamdaki başarı kazanılmış akademik 

beceriler değildir; yaşamdaki başarı daha çok sağlıklı bir 

kişiliğin ürünüdür. 

S. Ben hâlâ ikna olamadım. Erken uyarılmanın işe 

yaramadığını nereden biliyorsunuz? Glenn Doman 

(anababaların bebeklerini eğitmeye başlayabilecekleri 

teknikleri geliştirdiğini iddia eden kişi) gibi insanların her 

şeye karşın haklı olduğu yönler vardır. Yenilikçi fikirlere 

sahip birçok insan uzağı göremeyen veya dar görüşlü 
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meslektaşları tarafından tamamen yeni ve önemli 

fikirlerini kabul ettirmek istediklerinde susturulmuşlardır. 

Bu insanlara ve programlarına bir şans tanımamız 

gerekmiyor mu? 

Y. Yenilikçi fikirlere sahip insanlara kulak verilmeli 

ve programlarının etkililiğini göstermesi için şans 

tanınmalıdır. Sorun erken eğitim programlarının çoğunun 

yeterli ve sistematik olarak araştırılmış olmamasıdır. Uzun 

dönemde, gerçek yenilikçi fikirlerin durumunda olduğu 

gibi gerçek anlaşılacaktır. Ancak gerçek, bilimsel gerçek 

kanıtlanmak durumundadır; inanca bağlı kalamaz. 

Günümüzde araştırma kanıtlarının bolluğu zaten 

duygusal, zihinsel ve kültürel olarak zengin bir çevrede, 

ilgili anababalarla büyüyen bir çocuğun erken 

“uyarılmasının” çocuğun zekasını başka türlü 

olabileceğinin çok ötesine ilerletemeyeceğini 

göstermektedir. 

Yanlış eğitimde para olduğu gerçeğiyle 

yüzleşmemiz gerektiğine inanıyorum, ancak sağlıklı 

eğitimdeki durum bu değildir. Erken uyarılma iddiasını 

zayıflatan şey, insanların birşeyler pazarlıyor olması 
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gerçeğidir ve gerçeğin nerede bittiğini, satıcının kandırıcı 

sözlerinin nerede başladığını bilmek zordur. 

S. Küçük yaşta çocukları farklı programlara 

yerleştirmenin arkasındaki güdünün statü kaygısı olduğu 

kadar çocukla gerçekten ilgilenme kaygısı olduğunu 

savunduğunuzu biliyorum. Bu düşüncenizde haklı 

olabilirsiniz, ama anababa olarak eğer ben çocuğumu 

akademik olmayan bir okulöncesi kurumuna yerleştirecek 

olursam anaokuluna başladığında akranları okuyor 

olurken o okuyamıyor olacak. Diğer anababaların 

çocuklarını niçin akademik olan okulöncesi kuruma 

verdiklerini gözönüne almasak bile, bu çocuklar eğer ben 

de çocuğumu bu tür bir okula göndermezsem, benimkinin 

önünde olacaklar. Bu gerçek bir anababa kaygısıdır, bir 

statü kaygısı değildir. 

Y. Yanıtlanması güç olmasına karşın sorunuzu 

takdir ediyorum. Bu, en sonunda sadece sizin 

çözebileceğiniz bir sorundur. Size, çeşitli erken çocukluk 

programlarının karşısında ve yanında olmayı içeren 

verebildiğim kadar kanıt vermeye çalıştım. Ancak 

sonunda her şey size bağlıdır. Eğer çocuğunuzu baskının 

fazla olduğu bir programa yerleştirmediğinizde ona 
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kötülük yaptığınıza inanıyorsunuz, o zaman ne olursa 

olsun çocuğunuzu bu programa yerleştirin. Uzun 

dönemde, doğruyu yapmamaktan doğan suçluluk 

duygunuz ve çocuğunuzun bunu başarıp başaramayacağı 

konusundaki kaygınız çocuğunuzu programa 

yerleştirdiğiniz zamankinden daha fazla olumsuz sonuç 

doğurabilir. 

S. Eşim ve ben çalışıyoruz ve üç yaşındaki kızımız 

Donna’yı evimizin yanındaki tam gün program uygulanan 

bir çocuk bakım merkezine gönderiyoruz. Bakıcılar 

çocuklara okuma öğretmeye başladılar ve Donna 

şimdiden eve harfleri yazdığı ödev kağıtları getiriyor. 

Diğer yönlerden, bu yer bizim için ideal, fiyatı uygun, 

temiz, iyi işletilmekte ve gidiş geliş saatleri esnek. Ancak 

biz sizin felsefenizi benimsiyoruz ve okulun eve ödev 

vermekten vazgeçmesini istiyoruz. Ne yapabiliriz? 

Y. Çocuk bakım merkezinin müdürü ile konuşun ve 

ona kaygılarınızdan sözedin. Bazı merkezler bu tür 

etkinlikleri yürütüyorlar, çünkü bunun anababaların 

istediği şey olduğunu düşünüyorlar. Eğer yeterli sayıda 

anababa buna karşı çıkarsa bu uygulamayı bitirirler. Eğer 

anababaların çoğu sizin gibi düşünmüyorsa ve siz de 
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çocuğunuzu bu merkezde tutmak istiyorsanız çocuğunuzu 

yaptığı çalışmalar için ödüllendirin, ama bunun üzerinde 

gereğinden fazla durmayın. Onunla birlikte zaman geçirin. 

Örneğin ona kitap okuyun, onunla oynayın ve ilginç 

yerlere geziler yapın. Bu şekilde ona değerlerinizin 

önceliklerini iletebilirsiniz ve akademik yaşantıları uygun 

bir çerçeveye yerleştirebilirsiniz. 

S. Benim oğlum Kasım ayında 5 yaşında olacak ve 

okula kayıt olmak için son tarih Ekim ayıdır. Ben eğer 

ısrar edersem ve eğer çocuğa birtakım testler uygulanırsa 

okul onu kabul edecek. Ancak sizin tanımladığınız “yaş 

etkisi” sözkonusu olduğunda bu, yapılması gereken doğru 

şey midir? Ben oğlumu okula bir yıl daha geç göndermeyi 

göze alabiliyorum, ama diğer anababaların bunu yapmayı 

göze almadıklarını biliyorum ve kendimi bunun için biraz 

suçlu hissediyorum. 

Y. Bu zor bir karar ve sonunda kendi vicdanınızın 

sesini dinleyeceksiniz. Erkek çocuklar özellikle en küçük 

olmaları nedeniyle engellenmektedirler; bu her zaman 

ortaya çıkan durum olmasa da oğlunuzun yaş etkisinin 

kurbanı olma olasılığı her zaman söz konusudur. 

Sonunda çocuğunuz için en iyi olduğunu düşündüğünüz 
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şeyi yapmak zorundasınız; ancak okulun, anaokulunu ve 

birinci sınıfı özgürleştirmesi ve böylece hiçbir çocuğun 

yıkıcı yanlış eğitim olan yaş etkisinin sıkıntısını 

çekmemesi için çaba sarfedebilirsiniz. 

S. Benim çocuğum yaş etkisinin kurbanıdır. Oğlum 

da Kasım doğumludur, fakat okula son kayıt tarihi Aralıktı, 

böylece okula kaydoldu. Eşim ve ben her ikimiz de 

çalışıyorduk. Bir yıl daha çocuğu evde tam gün çalışan bir 

bakıcı ile tutmak zor olacaktı. Şimdi okul çocuğun birinci 

sınıfa hazır olmaması nedeniyle anaokulunu yeniden 

okumasını öneriyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor? 

Y. Sınıf geçme veya sınıfta kalma önerilen 

çocuklardan sınıf geçirilen çocukların sınıfta bırakılan 

çocuklar kadar başarılı olduğunu gösteren, sınıfta 

kalmanın olumsuz etkileri hakkındaki yeni verilere 

baktığımız zaman çocuğunuzun sınıf geçmesi konusunda 

ısrar edebilirsiniz. Ancak eğer olanaklı olursa ona okul 

çalışmalarında yardımcı olacak özel bir öğretmen 

tutmanızı öneririm. Bu, öğretmenin sağlayacağı 

bireyselliği, oğlunuzun başarı ve çalışkanlık duygularına 

okul başarısızlığının verebileceği olası zararı ortadan 

kaldırmada da yardımcı olabilir. 
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S. Benim çocuğum üstün zekalı ve ZB’si 150’nin 

üzerindedir. Sizin ifade ettiğiniz gibi okulu sıkıcı ve sönük 

bulursa okula gönderme konusunda ne yapabilirim? 

Y. Yapabileceğiniz çok şey var. Bunlardan bir tanesi 

çocuğunuzun bir üst sınıfa geçirilmesini istemektir. Üstün 

zekalı çocuklar için yaş etkisi işlememekte ve bunlar bir 

üst sınıfın zorlamalarına gereksinim duymaktadır. 

Araştırmacılar üstün zekalıların sınıfın en küçüğü olmaya 

çok iyi uyum sağlayabildiklerini, arkadaş edinmede, 

oyunda ve benzeri konularda sorunlar yaşamadıklarını 

ortaya koymaktadır. Bazı okulların üstün zekalı ve 

yetenekli çocuklar için programları vardı ve bu programlar 

yararlı olabilir. Tek sorun üstün zekalı çocukların bu 

şekilde diğer çocuklardan ayrıldıklarında kolayca 

etkilenmeleri ve bunun da bazı olumsuz sonuçları 

olabilmesidir. 

Çocuğun ev dışındaki yaşantısını zenginleştirmek 

için her yapacağınız şeyin yararı olacaktır. Şimdi üstün 

zekalı çocuklar için birçok yaz okulu bulunmaktadır ve 

çocuklar bu programlardan gerçekten de hoşlanmakta ve 

diğer zeki çocuklarla ve anlayışlı yetişkinlerle birlikte olma 

şansını elde etmektedirler. Eğer çocuğunuzun belli bir 
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alanda yeteneği varsa çocuğunuzu o alanda uzmanlaşmış 

yüksek okul ve üniversite öğretim üyesiyle 

tanıştırabilirsiniz. Birçok öğretmen kendi alanlarındaki 

üstün zekalı çocuklarla ilgilenmektedir ve onlara akıl verip 

çocuğun çalışmalarına ve etkinliklerine rehberlik etme 

konusunda isteklidir.   

S. Benim çocuğum yaş etkisinin kurbanı oldu ve 

okulda başarılı değil. Küçük kız kardeşi ise başarılı. Kız 

kardeşi ilkbahar, o ise sonbahar doğumludur. Kızımız 

dışa dönük ve canlı, ama oğlumuz biraz utangaç. Ancak 

bunların ötesinde kızımız okumada çoktan erkek 

kardeşini geçti. Oğlumuzun kız kardeşinin yanında 

kendisini aşağılık duygularına kaptırmaması için ne 

yapabiliriz? 

Y. Çocuklarınızı oldukları gibi kabul edin ve 

mümkün olduğu kadar bir karşılaştırma yapmayın. 

Oğlunuzun iyi yaptığı şeyleri araştırıp bunlar için onu 

takdir edin. En önemli şey oğlunuza sevildiğini ve olduğu 

gibi kabul edildiğini hissettirmek. 

S. Benim kızım birinci sınıfta ve şimdiden eve ödev 

getirmektedir. Birinci sınıf çocuğuna ödev verilmeli midir? 
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Y. Genelde anaokulu veya birinci sınıf çocukları için 

ödevleri onaylamıyorum. Ödevler en çok sınıf tartışmaları 

ve soruları için bir tamamlayıcı olarak yararlıdır. 

Öğretmenin, ödevleri dikkatli bir biçimde okumak için 

zamanı ve enerjisi olduğunda ödevler anlamlı bir öğrenme 

yaşantısı olabilir. Ancak anaokulu ve birinci sınıf çocukları 

ödev defteri yerine hâlâ evirip çevirme malzemesiyle 

çalışmaya gereksinim duyarlar. “Doğru” ve “yanlış”a çok 

erken odaklanmak, özellikle de küçük ve diğer çocuklara 

yetişmeye çalışanlar için olmak üzere, çocuklar için 

oldukça olumsuz bir deneyim olabilir. Çocuk bir kez 

sağlıklı bir çalışkanlık ve rekabet duygusu kazandıktan 

sonra ödev yapmak için çok zamanı olacaktır. 

S. Küçük çocukları formel eğitimle karşı karşıya 

bırakmamak için yaptığınız tartışmaların büyük bir 

kısmının temelini Jean Piaget’in çalışmalarına 

dayandırıyorsunuz. Onun çalışmaları eğitime ilişkin karar 

vermede temel oluşturmak için ne kadar sağlamdır? 

Y. Freud ile birlikte Jean Piaget bu yüzyılın en 

özgün ve üretici psikologlarından biridir. Onun, çocukların 

düşünmelerinin gelişimi üzerindeki çalışmaları dünyanın 

her yerinde olağanüstü benzer sonuçları vererek 
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yinelenmiştir. Bu nedenle onun gelişim evreleri 

betimlemesi belki de psikolojideki en sağlam veri tabanına 

dayanmaktadır. Piaget öğretilecek bir program 

geliştirmemiş olmasına karşın, onun çalışması ders 

programlarının analiz edilmesi için güçlü araçlar 

sağlamaktadır. Eğer onun kuramını seçersek, bu kuram 

bize çocuğun zihin gelişim düzeyine tamamen uyan bir 

program yaratmamıza olanak tanır. 

S. Çocukları itelememiz konusunda sizinle aynı 

fikirdeyim, ancak benim çocuğum tamamen 

güdülenmemiş gibi görünüyor. Eğer sizin “yapısal 

zorunluluk” (çocuğun zeka gizilgücünün veya zihinsel 

yapının farkına varma gereksiniminden kaynaklanan içsel 

güdülenme; Elkind, 1987, s. 148) olarak adlandırmış 

olduğunuz şeyi hissetmiş olsa bile, ben bunun hiçbir 

kanıtını görmedim. Tüm gün televizyon seyretmekten 

mutlu olan bir çocuk için ne yapabilirsiniz? 

Y. Çocuklar içsel güdülenmeyle ne derece harekete 

geçirildikleri konusunda farklılık gösterirler, ancak her 

çocukta bir miktar güdülenme vardır. Çocuklar televizyon 

dışındaki diğer etkinliklere çok az ilgi gösterdiklerinde, 

genellikle televizyonu bir kaçış olarak kullanırlar. Onların 
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güdülenme eksikliği, başarısızlık ve suçlanma 

korkusundan veya kaygı verici bir aile sorunu ile 

başaçıkma zorunluluğundan kaynaklanabilir. 

Güdülenmemiş bir çocuk gerilimli bir çocuktur. 

Yapılacak ilk şey çocuğun o andaki yaşam koşullarını 

incelemektir. Eğer ailede bir ayrılık veya boşanma 

gerçekleşmişse bu korku tepkisini başlatabilir; aynı 

şekilde, bir yerden başka bir yere taşınma, bir kardeşin 

doğumu veya sevilen bir büyük anne veya babanın kaybı 

da aynı şeyi yapar. Çok baskılı bir okul ortamı da 

güdülenme eksikliği olarak ortaya çıkan bir korku 

tepkisine neden olabilir. 

Eğer çocuğunuzun yaşamındaki başlıca stres 

kaynaklarını belirleyip bunları azaltmak için elinizden 

geleni yaparsınız onun bu güdülenmeyi tekrar 

kazanmasını sağlayabilirsiniz. Boşanma veya ölüm 

durumunda yapılacak en önemli şey çocuğunuzla bu 

olaylar hakkında sadece bir kez değil ama çok kereler 

konuşmaktır. Eğer okul ortamı çok baskılı ise çocuğunuzu 

bu okuldan alıp daha az baskılı bir eğitim ortamı olan 

okula kaydettirmek gerekli olabilir. İşe yaramayan ve ters 

yönde bir etki yapabilecek olan şey, çocuğun bu 
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güdülenme eksikliği konusunda azarlanması veya 

durmadan bu konudan söz edilmesidir. 

S. Ben bir büyükanneyim ve sizin terminolojinizi 

kullanacak olursak “süt ve kurabiye” annesiyim. Benim 

çocuklarımın hepsi sorunsuz büyüdüler; size teşekkür 

ederim. Benim sorunum gelinimle; o tam bir üniversite 

mezunu anababa; onda küçük çocuk için hazırlanmış 

bilinen tüm eğitim programları var. Kartlar, kitaplar, 

kasetler, sizin adlandırdığınız “konuş ve hecele” 

programları var. Benim zavallı torunumun oynayacak hiç 

zamanı yok, ve o sadece 18 aylık, oynayacağı zaman en 

sevdiği oyuncak olan Kleenex kutusuna giriyor. Ancak 

annesi her zaman ona bir alıştırma yaptırıyor ve oğlum da 

bu işe hiç ses çıkarmıyor. Ben ne yapabilirim? 

Y. Benim annemin her zaman söylediği gibi “işin 

içine girmeyin”. Her kuşak kendi hatalarını yapacaktır. 

Sizin söylediğiniz ya da yapacağınız hiçbir şey gelininizin 

yaptıklarını değiştirmeyecektir. Eğer işe karışırsanız 

sadece sürtüşme yaratırsınız ve bu da torununuzu daha 

az görmenizle sonuçlanır. Torununuzla geçirdiğiniz 

zamanı sizin kendi çocuklarınız o yaşta iken onlarla 

yaptığınız türde etkinliklere ayırarak doldurun. 
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Torununuzla iyi zaman geçirmek ve barışı korumak, bu 

noktada onun için yapabileceğiniz en iyi şeydir. 

S. Benim sorunum biraz önce konuşan 

büyükannenin tam tersi. Ben üç yaşındaki kızım Jean’e 

hiç baskı yapmamaya çalıştım. Ona çokça kitap okudum, 

birlikte yürüyüşe çıktık. O müzik dinler ve bunun gibi 

şeyler yapar. Kendi başına geçirebileceği zamanı 

olmasına dikkat ediyorum, böylece kendi etkinliklerini 

başlatmasını öğrenebilir. Benim sorunum eşimin 

annesidir. O, kızını 4 yaşındayken olimpik kayma 

derslerine kaydettirmiş ve eşimi de jimnastik yapmaya 

zorlamış. Eşim, buna karşı çıkmış ve her zaman kız 

kardeşinin gölgesinde kalmış ve sonuç olarak da birçok 

duygusal yara almış. Şimdi eşimin annesi Jean’in bu tür 

derslere başlamasını ve yönetimi ele almak istiyor. Ben 

ne yapabilirim? 

Y. Annenize onun önerisini takdir ettiğinizi, ama 

bunu kabul edemeyeceğinizi söyleyin. Kısa ve tatlı 

konuşun, ayrıntılara ve açıklamalara girmeyin, çünkü o 

zaman kendinizi tartışmaya açık bulursunuz. Yapmanız 

gereken, ona kesin ve tartışmasız “hayır” demektir. Ne 

yapıyorsanız ona devam edin, eğer konu tekrar açılırsa 
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aynı kibar ve kesin tavrınızı ortaya koyun. Anneniz 

sonunda bunun tartışılmaz olduğu mesajını alacaktır.    

S. Bir ev bilgisayarım var ve dört yaşındaki oğlumu 

bilgisayara başlatıp başlatamayacağımı merak ediyorum. 

Siz ne düşünüyorsunuz? 

Y. Bu büyük oranda çocuğa bağlıdır. Oğlunuza 

bilgisayarla oynamayı isteyip istemediğini sorabilirsiniz, 

eğer isterse bilgisayar tuşlarına basmanın ekranda bir şey 

görünmesiyle nasıl sonuçlanacağını gösterebilirsiniz. Eğer 

bundan hoşlanırsa ona örneğin kendi ismi gibi sözcükleri 

nasıl yazacağını gösterebilirsiniz. Eğer bundan hoşlanırsa 

ona bilgisayarla yazabileceğiniz bir hikaye dikte 

ettirmesini sağlayıp bu hikayeyi ona geri okuyabilirsiniz. 

Eğer makinaya gerçek bir ilgi gösterip ondan hoşlanırsa 

ve eğer resim yeteneği varsa bilgisayarla nasıl resim 

yapılabileceğini gösterebilirsiniz. Başlangıç düzeyindeki 

beceriler için bunları yaptıktan sonra ona bilgisayar 

oyunları öğrebilirsiniz. 

Öte yandan, eğer oğlunuz makinaya fazla ilgi 

göstermezse ben onu zorlamazdım. Her zaman için 

çocuk daha büyüdüğünde ve ilgi örüntüleri değiştiğinde 

yeniden deneyebilirsiniz. Çocuğun o yönde bir eğilimi 
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yoksa bilgisayarla ilgilenme konusunda ısrarlı olmanın bir 

anlamı yoktur. Çocuk hazır olmadan ısrarlı olduğunuzda, 

hazır olduğunda gelişebilecek olan ilgiye zarar 

verebilirsiniz. 

S. Bazı okul sistemlerinin üç yaşındakiler kadar 

küçük çocuklar için anaokulu öncesi bölümleri vardır. Yaş 

etkisi buralarda da işlemekte midir? 

Y. Anaokulu öncesi kurumlar aslında küçük 

çocuklar için bir tür halk çocuk bakımı hizmeti 

vermektedirler; bunlar gerçek bir anaokulu değildir. Eğer 

burada uygulanan programlar yaşa uygun ise, anababalar 

için yararlı bir çocuk bakım hizmeti sağlarlar. Diğer 

taraftan, eğer çocuklara çeşitli becerileri “öğretmeye” 

çalışırlarsa bunun sonucu anaokulunun etkisine yakından 

benzemeye başlar (küçük çocuklar başarısızlığı tadıp bu 

duygunun tüm psikolojik sonuçlarını yaşarlar). Eğer 

çocuklar akademik baskının olduğu bir ortamda iseler yaş 

etkisi üç yaşındakiler arasında bile gözlemlenebilir. 

S. Sizin söz ettiğiniz yanlış eğitim ne kadar 

yaygındır? Bu diğer ülkelerde görülmekte midir? 

Y. Kanada bizden daha fazla çocuk-merkezli olma 

eğilimindedir ve bu ülkenin yaşa daha uygun programları 
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vardır. Diğer taraftan, anababalar ve eğitimciler bizim 

burada yaşadığımız baskıların bazılarını yaşamaktalar ve 

onlar da itibar kaybedebilirler. Hem doğu hem de batı 

Avrupa ülkelerinin çoğu çocuklarını, çocukların çoğu 

sembolik ve çıkarımlı (yazılı ve sözlü sözcük ve sayıları 

içermesi nedeniyle sembolik, sembollerin ve kavramların 

çocuk kültürü tarafından yaratılmış ve sonraki kuşağa 

aktarılmış olması nedeniyle çıkarımlı; Elkind 1987, s.140) 

öğrenmeyi başarma yaşı olan 6 ya da 7 yaşına gelinceye 

kadar okula başlatmıyorlar. Bununla birlikte, akademik 

başarının son yıllarda kültürlerarası çalışmalarla 

karşılaştırılması, ülkelerin özellikle kendi dayanak 

noktalarını farketmelerini sağladı ve kendi dayandıkları 

temelleri geliştirmeleri konusundaki ilgilerinin artması için 

onları uyardı. Ne yazık ki sıklıkla önerilen ve bazen de 

kabul ettirilmeye çalışılan yöntem, çocukları akademik 

sisteme daha önce başlatmak olmaktadır. Bu henüz 

gerçekleşmemiş olmasına karşın, İskandinav 

ülkelerindeki baskılar gittikçe artmaktadır. 

Elbette ki Japonya, kültür, gelenek ve ırk açısından 

tamamen homojen olması nedeniyle özel bir ülkedir. 

Erken çocukluk yıllarında çocuklara doğru tutumların 
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kazandırılması, çocukların yetişkinlerden emir alması, sıkı 

çalışması ve verilen işi bitirmesi üzerinde onların belirli 

becerileri kazanmalarından daha fazla durulmaktadır. 

Günümüzde Japon anneler çocuklarını eğitmeleri için 

esas sorumluluğu üstlenmektedirler ve bu sorumluluk 

ölüm çanlarının çalmasına neden olmuştur. Bazı Japon 

anneler “çocuk büyütme nevrozu” olarak adlandırılan bir 

hastalık geliştirmektedirler. Annenin, kendisinin veya 

çocuğunun başarı sağlayamadığına inandığı bazı uç 

vakalarda anne hem kendi yaşamına hem de çocuğunun 

yaşamına son verebilmektedir. 

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri, küçük 

çocuklarımızı yanlış eğitmenin ölçüsü söz konusu 

olduğunda diğer birçok ülkenin yaklaşık 10 yıl önündedir. 

Fakat diğer ülkeler genellikle bizim toplumsal 

yeniliklerimizin en iyi değil ama en kötü yönlerini taklit 

etme eğiliminde oldukları için onların da gittikçe artan bir 

biçimde çocuklarını yanlış eğitmeleri olasıdır. 

S. Öyleyse şimdi ne olacak? Size göre çok sayıda 

çocuğumuzu yanlış eğitiyoruz, gelecek söz konusu 

olduğunda bunun anlamı nedir? 
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Y. Benim kristal bir kürem yok ve aslında olmasını 

istediğimden de emin değilim. Size söyleyebileceğim her 

şey benim izlenimlerim ve gelecekte olacaklara ilişkin 

hissettiklerimdir. Daha önce de belirttiğim gibi, bugünün 

anababaları, 70’li ve erken 80’li yılların acele ettirilmiş 

çocuğunu yetiştiren anababalardan farklıdır. Günümüzün 

ergenleri acele ettirilmiş çocuklardır ve birincil stres 

semptomlarını, kısa sürede çok hızlı koşturulmanın 

semptomlarını göstermektedirler. Benim tahminim, 80’li 

yılların ergenlerinin bugünün ergenlerinden daha nevrotik 

olacağıdır. Onlar bugünün ergenlerinin gösterdiğinden 

daha fazla obsesyon, kompulsiyon, fobi ve psikomatik 

semptom sergileyeceklerdir. 

Benim gerçekten kestiremediğim konu sorunun 

derecesidir. Eğer yanlış eğitimin tehlikelerine karşı evde 

ve okulda uyanık olursak bu zarar çok fazla olmayabilir ve 

sadece görece küçük bir grup çocuk etkilenir. Ancak 

yanlış eğitimin küçük çocuklarımıza ne yaptığının farkına 

varmayı reddedersek, bundan sonraki kuşağın önemli bir 

kısmını kişilik sorunları ve mesleki yetenekler açısından 

risk altına atacağız. 
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S. Tüm bu yanlış eğitime son vermek için ne 

yapabiliriz? 

Y. Amerikan toplumuna ilişkin olumlu bir nokta, bir 

sorunun farkına vardığımız zaman bu sorun hakkında bir 

şeyler yapmamızdır. Sanırım toplum olarak yanlış eğitimin 

dinamiklerinin ve risklerinin daha fazla farkına varmaya 

başladık. Sayıları gittikçe artan profesyonel kişi bunun 

karşısındaki görüşlerini dile getirirken, kitle iletişim 

araçları da bu değişen psikolojik görüşü aktarmaya 

başladı. Tüm anababaları “süper çocuklar” psikolojisinin 

saçmalığı ve yanlış eğitimin risklerinin yanısıra sağlıklı 

eğitimin değeri konusunda yeniden eğitmemiz 

gerekecektir. Ancak yeniden eğitilmesi gerekenler sadece 

anababalar değildir; “her şeyi bilen çocuk” anlayışını 

benimsemiş yöneticilerin ve yasa koyucuların da yeniden 

eğitilmesi gerekmektedir. 

Özgürlüğün bedeli sonsuza kadar tetikte olmaktır. 

Aynı bedel sağlıklı eğitim için de geçerlidir. Ne zaman 

çocukların kendilerine özgü hakları (kendilerine özgü 

gereksinimleri, kendilerine özgü özel yetenekleri ve 

kendilerine özgü öğrenme öncelikleri) olduğu gerçeğine 

duyarsız hale gelsek o zaman yanlış eğitim verme 
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olasılığı ortaya çıkmaktadır. Çocukların kendilerine özgü 

özelliklerine karşı her an tetikte olmak, gerçekten de 

anababaların ve eğitimcilerin ödeyeceği yüksek bir 

bedeldir, ancak sonuç (sağlıklı, mutlu, sorumlu ve üretici 

genç insanlar) buna gerçekten de değmektedir.  

     

    *    

       

Editörün Notu: Bu soruların hepsi, David Elkind 

anababalarla konuşurken hâlâ sık sık ortaya atılmaktadır. 

Son yıllarda birçok anababa tarafından iki yeni soru 

yöneltilmektedir. Dr. Elkind burada onlara seslenme 

şansını kullanmaktadır. 

Son yıllarda birkaç yeni soru ortaya atılmıştır ve 

bunlar çok-kültürlü eğitim ve eşcinsel anababalara 

ilişkindir. Anababaları yanıtlarken onların ilgilerine ve 

kaygılarına duyarlı olmaya ve yanıtlarım için gelişimsel bir 

dayanak oluşturmaya çalıştım. 

S. Anaokuluna devam eden çocuklarımıza farklı ten 

renginde ve farklı etnik geçmişe sahip insanlar hakkında 

bilgi veriyorlar ve ben çocuğumun bunları gerçekten 
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kavradığından şüphe ediyorum. Küçük çocuklara bu tür 

şeyler öğretilmeli midir? 

Y. Kültürel, etnik ve ırksal açıdan karışık bir 

toplumda yaşıyoruz, bizim eğitim uygulamalarımız da bu 

gerçeği mutlaka yansıtacaktır. Ancak, özellikle küçük 

çocuklar söz konusu olduğunda dikkatli olmamız 

gerekmektedir. Küçük çocuklar için ya o ya da bu, ya iyi 

ya da kötü olarak düşünmek doğaldır. Çocuklara kültürel 

çeşitlilik hakkında bilgi sunulduğu zaman, bu bilginin yalın 

ve çocukların farklılığı kötü ve yanlış olarak 

yorumlamayacağı biçimde verilmesi konusunda emin 

olmak zorundayız. Bunu her zaman ortak noktalarımızı 

vurgulayarak yapabiliriz: Hepimiz yemek yeriz ve uyuruz; 

hepimiz üzülür ve mutlu oluruz; hepimiz insanların bize 

karşı iyi olmasından hoşlanırız. Gelişime uygun çok 

kültürlü eğitim, çocukların farklılıklarımızın yanısıra 

benzerliklerimizi de takdir etmelerine yardımcı olur. 

S. Bizim çocuğumuz okuldaki çocukların ikisinin 

anababalarının eşcinsel olduğu evlerden gelen bir 

anaokuluna devam etmektedir. Çocuğum bu iki evdeki 

yetişkinler söz konusu olduğunda şaşkınlığa düşmektedir. 

Bu durum çocuklar için sağlıklı mıdır? 
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Y. Çocuklar sevgi dolu ve ilgili anababalara 

gereksinim duyarlar. Eşcinsel anababalar diğer 

anababalar kadar sevgi dolu ve ilgilidirler. Eşcinsel 

anababaların çocuklarının birçok olumsuz toplumsal tepki 

ile karşılaşabilecekleri kesin bir gerçektir, ama bunlar 

başa çıkılamaz sorunlar değildir. Dahası, zenci çocuklar 

hergün olumsuz tepkilerle karşılaşmakta ve eğer anababa 

sevgisi ve desteği görüyorlarsa ayakta kalabilmektedirler. 

Eşcinsel anababaların çocukları toplumsal önyargı ve 

dışlanma ile yüzyüze kalmak zorunda olan ne ilk 

çocuklardır ne de son çocuklar olacaklardır. Çocuğunuz 

söz konusu olduğunda, çocuğunuz bu çocukla arkadaşlık 

ederek azınlıktan gelen diğer bir çocukla arkadaşlık etmiş 

olsaydı göreceği zarardan hiçbir şekilde daha fazlasını 

görmeyecektir. 
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Bu denemenin özgün versiyonu, bu kitaba eklenen son iki 

soru ve yanıt dışında, David Elkind (1987), Miseducation: 

Preschoolers at Risk. s. 184-203’te yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Sonsöz 

 

Artık benim erken çocukluk eğitimine ilişkin 

görüşlerimden bazılarını gözden geçirme şansını elde 

ettiniz. Umarım yıllardır küçük çocuklar ve onların 

öğretmenleriyle çalışırken ne kadar zevk aldığımı ve ne 

kadar çok şey öğrendiğimi aktarabilmişimdir. Birçok kez 

yaşamın her adımında küçük çocukların başına gelenleri 

görüp, mutsuz olup, yaşama küstüğüm zaman 

öğretmenlerle konuşarak veya sınıfları ziyaret ederek 
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yenilendim. Bugün çocukların mutluluğuna karşı işleyen 

birçok güce karşın, anababaların ve öğretmenlerin 

cesareti ve ilgisi beni gelecek hakkında temkinli bir 

iyimserliğe itmektedir. Yavaş da olsa insanın yaşamını, 

insanın öğrenmesini ve insanın gelişimini yücelterek 

yaşamı destekleyen okullara ve ailelere doğru 

ilerlediğimize inanıyorum. 
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Yetişkinler Var ve Bizim Gidebileceğimiz Bir Yer Yok; 

Acele Ettirilmiş Çocuk; ve Yanlış Eğitim: Risk Altındaki 

Okulöncesi Çocuklar. Elkind, 1986’dan 1988’e kadar 

Ulusal Küçük Çocuk Eğitimi Birliği başkanı olarak hizmet 

vermiştir. 

“Okula gitme ve eğitim dar anlamıyla ele 

alınmaktadır; eğitimdeki odak noktası temel kavram ve 

becerilerin kazanılmasıdır. Ancak eğitim -gerçek eğitim- 

yaşamla tutarlı olup belirli beceri ve kavramlarla sınırlı 

değildir, özellikle de test puanlarıyla hiç değildir. Eğitim 

paketlenmiş veya sıraya dizilmiş olmamalıdır. Eğitimin 

büyük bir bölümü kendiliğindendir; çocuğa aşılanması 

gereken, açıklık ve merakın gelişmesidir. Çocuklara 

testlerden bazı notları almaları için baskı yapmak en iyi 

koşulda ezberlenmiş bilgiyi ölçer. Bu da, çocuğun 

eğitimini geliştirmek için en son yoldur. Çocuklar 

okuyabiliyor ama ne okuduklarını anlamıyorlarsa veya 

hesap yapmasını biliyor ama nerede, ne zaman veya neyi 

hesaplayacaklarını bilmiyorlarsa eğitimin yararı nedir?” 

 


