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i - GıRış

EAitim programı yatay ve.dikey bakimdan.kaynaşıkolursa,öArenme yaşantısı; 1)
Kendinden önce gelene dayalıye daha sonra gelene hazırlayıcı, 2) Yan<ia.§ıolan diAer
yaşantilarla ilişkisi bakımından da daha anlamlı olur. İçeriAinde yer alan öAı"enme
yaşantıları birbirlerini pekiştirebilecekşekilde düzenlenmiş bir program etkili bir

eAitim aracı haline gelebilir (Ertürk, 1975, s. 94-95). Kuşkusuz, öArenme
yaşantıtarının birbirl~riyle dayanışıklılıAı çevre koşullannın birbirleriyle tutarlı
olinasını da gerektirir. .

Derslere göre düzenlenenbir programıngeliştiri~sinde konulararasındabaAıntı
kurulur. Dersler Sosy3I ~ilgiler, Fe~ Bilgileri şeklinde gruplandınltr.Hatta Matema-
tik,Fen konularını destekler. İçeriklerine gÖre bilimler bir tasnife tutulacak olsa
alanlar arası dayanışma şöyle açıklanabilir. Biyoloji iyi bilinmeden, sosyoloji
gelişemez. Biyoloji kimyaya,kimya fiziAe, fizik ise mattmatiAe dayandınlabilir.
Alanlararası farklılıklar daimakesin uçurumlafşeklinde 1\örünmedigigibi ilişkilerde
tam bir kaynaşma görülmeyebilir. ÖrneAin, müzik ve fizik tamamenaynalanlardır.
Bunlar araSında bir kaynaşma" hemen hemen olanaksız; fakat ilişki kurmak
mümkündür. çünkü &kustik, fizikle ilişkilidir. Elektronik müz~te. bir müzik türü
olarak kabul edileb~lir(Varış, 1978,s. 160-165).. .

.ÖArenme yaşantılarınınorganizesi, programgeliştirme etkinıiİcıerindeönemli,bir
yer tutmaktadır.Amaçların gerçekleşmesi için.öArenmeyaşantılarınınbelli yönlerden
birbirleriyle ilişkili olması gerekir. ÖnteAin, ortaokul 1. sınıf milli coArafya dersinde
öAretilen~cirle2. sınıf milli côArafya dersindeöAretilenlerin dikey ilgisi kurulabilir.
DiAer yandan, LoSınıfmilli c~rafya ile milli tarih dersininprogramınında belli nok-
talardayatay bakımdanilişkili olması gerekmektedir.

.

(*) Çukurova Üniversitesi ElitimFakiilt,esi Ölretim Üyesi.
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Gerek yatay, gerekse dikey ilişki açısından öArenme yaşantılarınm birbiriyle
ilişkili olmaması, yaşantılar arasındaçelişkiler ve kopukluklar yaratabilir. Bir mem-
leketin tarihi ile başka bir memleketin coleafyası, aynı anda okut~lursa elitimin
zaman ve mekaiıda yakınlık ile ölrenim ,yaşantıları arasında kurulması, gereken
balınu zedelenir (Varış, 1978, s. 87;Kısakürek, 1983, s. 238).

ıngilizeeyi aiılamada, batı dilleriMen birinin bilinmiş olması ya da okunuyor
olması kolaylık sallar.Tarih öArencisicoWya'dan iyi anladılı, coArafi etmenlerle
tarih olayları arasında balıntl kurmayı bildili takdirde.ele aldılı ~ateryeli daha iyi
yoruırılayabilir. Buluşlar ve şekiller konusu, iklim, akarsular, göller, arazinin topog-
rafyası bilinirse daha iyi anlaşılabilir. Sosyal ve ekonomik ~lemlerin de bunlarla
ilişkisine bakılabilir. Kısaca, diller, ekonomi, sosyoloji, tarih, siyasal bilimler ile
fizik, kimya, biyoloji alanlanna giren konular arasıfıda balmtılar kurulabilir..
ÖAretim alanlarına bakılmaksızın bu bilgilerin bir araya getirilmesi problemlerin
çözümünü kolaylaştırabilir. Bu da elitim programlarınmiçerilinde yatay ve dikey
ilişkilerin kurulmasıyla başka bir ifadeyle öArenme yaşantılarınm yatay ve dikey
şekilde organize edilmesiyle mümkündür.KuşkusUZ,buradaölretmene büyük görev
düşmektedir. Ömelin, tarih dersinin geçmişin kemiklerini eşelemekten ibaı'et mi,
yoksa toplumların ç~vresine uyum sallama çabalarının hikayest mi oldulu, büyük
ölçüdeölretmenebaııanabilir.Tarihlerden,isimlerdenve savaşlardanoluşantarih

'

dersi yerine, bütünbunlarıncoArafya v~kültürle ilişkisinin ,kurulmas.tarihi, olayları
yaşayan bir ~on'uhaline dönüştürebilif(S<nnson. 1968, s. 443).

ılkölretimdeki çocuk, somut mantık süreçlerine dayanır. Soyut kavramlarla
karşılaştılıoda sezgiye yönelir. Ortaokul'da iseyavaş yavaş soyut ilişkileri de kavra-
maya başlar. Ders içeriklerinde çeşitli soyutluk seviyeleri, çoculun hangi sınıfta
hangi disiplini hangi soyutlukta alabileceiini gösterir. Lojik yönden alındılIDda di-
siplinlerin karmaşıklııına göre sırayla ele alınıp ölrelilmesi dÜfÜnüIebilir.Ometin,
fizik ve kimyanın basit kanunlarının kompleks biyoloji kanunlarindan önce
ölretilmesi gerekir. Psikolojik yönden dUşü"UldüIUnde,biyolojinin kompleks ka-
nunları, daha basit olmakla beraber günlük yaşama daha yakın olmaları nedeniyle,
soyut olan fizik, kimya kanunlarındandaha kolay ölrenilebilirler (Varış, 1978, s.
1$2).

Aynı kümeye giren dersler arasında öArenmedegeçiş % 20 civarındadır ,

(BinbaşlOllu, 1991, s. 1(4). Matematik ölı'enen kimsenin fizili 'kolay öArenmesi
gibi. Derslerin konulan ve ölretim yöntemleri arasındane kadar fazla benzerlik
varsa, geçiş de o kadar olabilir. O hald;e.ölrenci ölrenme de geçiş beceresine sahip
olmalı; bu beceri gerek bilişsel süreçlerin ölretimiyle, gerekse okulda gerçek-
yaşamdakinebenzerdurumlaryaratılaraköAreneiyekazandınlmaiıdı.
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ılkö~tim birinci kademe (iJkokul)'ningere~ birincidevre. gerekse ikinci devre
ders programlanoda öArenmede geçiş saAlayacak yatay ve dikey ilişki büyük ölçüde
kurulmuıtur.1kinci devre programlannda öArenme yaşantılarının yatay ve dikey ola-

rak organize edilip edilmediAini anlamak ise bu programin analizi ile mümkündür.
,

7) Fen 'Bilgisi i ile ).iatematik rin içerilinde yatay ilişki var mı?

8) Fen Bilgisi n ile Matematik n'nin içerilinde yatay ilişki var mı?

9) Fen Bilgisi 1II.i1eMatematik III'UniçeriAindeyatay ilişki var mı?
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Vi. Sınıf ta üniteler; Tarih, Takvim, çag, Yüzyıl kavramları ile başlamakta;

- Anadoludaeski medeniyetier,

- Ortaasya Türkler ve Göçler,

- İslam Tarihi,

- Türklerin İslamiyete geçişi ve ilk Türk İslam Devletleri,

- Türkiye Tarihi, Orta Asya ve Yakın Dogu'da Kurulan Diger Türk Devletleri
Konuları ile sona ermektedir.

VII. Sınıftı, Osmanlı Devleti kuruluşundan i. Dünya Savaşı sonuna kadar beş
üniteolarakele alınmaktadır. '

VIII. Sınıf ta "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, dersi; i. Dünya Savaşı, Os-
manlıların savaşa girmesi, savaşın sona ermesi ve Osmanlı Devleti,nindurumukonu-
ları ile başlamakta Atatürk ve Atatürk'ten sonraki dönem ele alınarak 1960 yılına
kadar gelinmektedir.

Sonuç olarak, bazıları aynıçagı içeren aynı sınıf üniteleriile farklı sınıflardaki bu
derslerin içeriklerinde tarihi oluşum süreci içerisinde, uzaktan yakına dogru dikey
ilişkinin oldugu söylenebilir.

.

2 - Milli Colrafya i ve II Programında Dikey tlişki

Milli Cografya i ile II'nin içerigine bakıldıgında; VI. sınıfta temel kavramlar ve
harita bilgisinden sonra, kıtalar ve okyanuslar, Asya ve AvrupaKıtaları, Türkiyeye
genel bakış ve Türkiye'nin ekonomikcogeafyası ele alınmaktadır.

VII. sınıfta, Türkiye'nin genel cografi bölgeleri ders yılınıiçerecek şekilde
düzenlenmiştir. "Türkiye'nin ekonomikcoArafyasl" ile türkiye'nin stratejikdurumu"
son iki ünite olarak programday.erinialmıştır.

Milli Cografya derslerinin içeriklerinin, dikey ilişki kurulabilecek şekilde
düzenlendigi söylenebilir.

3 - Milli Tarih i ve ~iIIi Cojtrafya i Programlarında YataytUşki

VI. sınıf Milli Tarih ve Milli Cografyanın içeriklerine bakıldıgında, iki derste de

h~tanın araç olarak kullanılması yatay ilişkiyi adeta zorunlu hale getirmektedir.

MiIIi Cografyada'''Asya Kıtası" linitesi, Milli Tarih dersj,nde "Orta Asya Türkleri ve
, Göçler, İslam Tarihi, Türkleri,nlslamiyeii Kabulü ve ilk Türk lsı3m Devletleri, orta
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Asya ve Yakın Doguda Kurulan TürkOevlet1eri" üniteleri yer almaktadır. Türkiye'ye

qenel Bakış ürııtesi ile Türkiye Tarihi üniteleriarasında yatay ilişki kurulmuş
görülmektedir. Milli Cografya'da "Avnipa Kıtası" ile Milli Tarih'te "Göçlerden sonra

Avrupa'da Kurulan Türk Devletleri" ünitesi arasmda yatay ilişkikurulabilir. Ne varki

bu ünitelerin programlardaki yerleri farklı zamanlara rastlamaktadır. Burada iş
ögretmene kalmaktadır.

4 _ Milli Tarih II ile Milli CoArafya II'nin içeriAind~ Yatay tlişki

VII. sınıfta Milli Cografya "Türkiye'nin CoArafı Böıgeleri"" Milli Tarih "Osmanlı
Tarihi" ünitelerini içermektedir. MilliCografya'da bölgelere.ek olarak "Türkiye'nin
Ekonomik Cogi-afyası"ve "Türkiye'ninStratejikDurumu" ünitelerikonulmuştur.

Türkiye Cografyası konulan ile Osmanlı Tarihi konuları arasında yatay geçiş
saglanabilir. Ancak Cografya'dabölgeler!ünitesine Karadeniz'le, Tarihte ise Osmanlı
Devletinin kuruıuşu ile başlanılmaktadır: Cografyanın 'ilk ünitesinin Marmara
Bölgçsi olması yatay geçişleri saglama bakımındandaha anlamlı olabilir. Ayrıca VII.
sınıf Milli Cografya programındaKaradeniz Bölgesi ile Atatürk'ün Samsun'a

çıkışı,

Marmara bölgesi ile Lozanantlaşmasınm bogazlarla ilgili hükümleri, Egebölgesi,
ile bu bölgede yapılan kurtuluş savaşları arasında ilişki kurulması istenilme~tedir
(MEB, 1988, s. 198). 1Iişki kurulmak istenilen tarih konulan VIII. sınıfta okutul-
maktadır. Bu ilişkiyi kurabilmek içinCografya ögretmenin bir yıl önceden lnkılap
Tarj.hikonularındanbahsetmesi ya da ikidersin aynı ydiçinde okutulması gerekecek-

.tir.Önemli olan konular arasındabuilişkiyi ögrencilerinkurabilmelerid~.

s _ Fen Bilgisi i ile II ve II ile III'ün Programlarında Dikey ilişki

Fen Bilgisi ders içeriklerindeki çeşitlilik sınıf ve sınıflar düzeyinde konular arası
dikey ilişkiyi güçleştirmektedir. Aynı alana ait üniteler arasında ise sınıf ve sınıflar
düzeyinde dikey ilişkinin oldugu-söylenebilir.Ünitelerin üç yıllık dagılımına
bakıldıgmda. içerigingenelden özele dogTudüzenlendigi görülür, Ayrıca VI. sınıfd,aki

II. ünite (Dünyamız hakkında neler biliyOruz) ve LU. Ünite (Dünyamızıngüneş sistemi
içindeki yeri); VII. sınıftaki V. üniteyle (Niçin çeşitli besinler almalıyız) VI. Ünite'nin
(Vücudumuz nasıl çaıışır) yerlerinin degiştirilerek işlenmesi dikey ilişkinin kurul-
masını kolaylaştırabilir. '

'

" _ Matematik I ile II ve II ile ın'ün Programlarında Dikey tlişki

llkögretim okulları VI., VII. ve VIII. sınıf Matematik ~erslerinin içeriklerine
bakıldıgında (Kocaoluk, 1991, s. 594)~'konularıi1sıiuf ve sınıflar bakımından genel
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olarak dikey ilişkiler dikkate alınarak kolaydan zora dogru düzenlendigi
görülmektedir. Ancak. güçlük düzeyleri birbirineyakın bazı temel konulann sınıf ve
sınıflar arası sıraJanışındanileri-geri kaydınımaları ve özellikle bazı fen bilgişi k~u-

lan ile aynı zamana getirilmeleri ögrenmCfi kolaylaştınlabilir. Bunu saglamq,kiçin
şunlarönerilebilil.

... VII. sınıf programınınspnundayer alan "MatematikSistemleri"."Istatistik
ve Grafıkler" konulanna VI. Sınıf ta ya da VII. Sınıfın ögretim yılı başında
yer verilebilir.

... VIII. Sınıf programının sonunda yer alan "Harfli ifadelerle işlemler ve
Özellikle Vektörler" konulanna. vn..Sınıfta ilk ünitelerdenbiri olarak yer ve-
rilrnesininders açısındanbir ~ncası yoktur. Bu düzenleme fen bilgişikorıu-
ian ile yatay ilişki kunılmasını da saglayabilir.

... Ölçüler konusu VI. sınıfta, temel kavramla~labaşlayıp temel öıçüler. birimle-
ri ve ilgili işlemler aynntılı olarak düzenlenmiş. Matematik konulan içinde
dikey ilişkinin'kurulabilmesiiçin, ölçeler konusununögretim yılı başında ko-
laydanzora. basittenkarmaşıgadogru işlenecek şekilde düzenlenip yıl sonuna
kadar aşamalı olarak işlenmesi gerekir. Aksi halde. Matematik dersi konulan
içindeki dikey ilişki yerine. ölçüler konusunun'kendi içinde dikey ilişkisinen
söz edilebilir.

. .
... OrtaokulMatematikprogramındaagırlıkölçülerikonusundayer alan ancak

ilkögretim matematik programında bulunmayan "Kütle Ölçülrnesi ve Birimle-

ri" alt konusuna tekrar yer verilmesi "Fen Bilgisi" dersinin ilgilikonuiannı

verme bakımından yararlı olabilir.

7 . Fen' Bilgisi i ve Matematik i Programlarıoda Vatay Ilişki

Matematik ve Fen Bilgisi derslerininverilınesinde önemli ölçü~ yatay ilişki ku-
rulmasına ihtiyaç görülmektedi Bu ilişki daha çok ~tematikte ögrenilenlerin Fen
Bilgisinde kullanılrnasışeklindedir.

... VI. Sınıf Fen Bilgisinin III, IV, V, ve VI Üniteleri aynı sınıf Matematik der-
sinin I. konusu "Kümeler"le yatay ilişki kurularak işlenebilir. Ayınzaman
sürecindebu konulann verilememesiögrenmede geçişi güçleştirebilir.

... Fen Bilgisi'ninilk ünitek~ulanndan "BilimdeÖlçme ve Temel Birimler",
Matematik dersinpeVIII. bölümdeölçüler konusundayeralmaktadır. Matema-
tikte ölçüler yıl içine dagıtılabiliI'se "Fen Bilgisi" konuları ile geçiş
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saglanabilir. "Ölçme ve Temel Birimler" önce Fen Bilgisi dersinde sınırlı
şekilde görüldükten sonra, aynı konu Matematik dersinde ele alınmış ola-
caktır.

* Fen Bilgisinin lll. Ünitesinde güneş ve gezegenlerin birbirlerine uzaklıgı ile
ilgili hesaplamalar, Matematik programınınVIII. bölümünde ele alınan uzun-
luk ölçüleriyleyatayilişkikurularakişlenebilir.Yine aynı ünitedegüneşve ,

gezegenlerin kütleleri ve çapları gibi alt konuların, VI. sınıf matematik prog-
ramının VI. Bölümünde yeralan "Daire ve Çember" konusuyla, VIII. sınıf V.
Bölümde yer alan "Hacimler" konusuyla yatay ilişki kurulabilir. Ancak konu-
ların farldı derslerde, farklı zamanlardabazan da farklı sınıflardi!ele alınması
ögrenmede geçişi oldukça güçleştİnnektedir.

8 - Fen Bilgisi II ile Matematik II Programlarında Yatay tlişki

* VII. Sıhıf Fen Bilgisi'nin ilk ünite konulanndan; maddenin agırlık ve
kütlesinin ölçülmesi, havanın agırlıgı ve basıncının ölçülmesi, ölçülerle ilgili
temel birimler VI. Sınıf Matematik dersindeki "Ölçüler" ve VII. sınıf prog-
ramı lll. Bölümdeki "Denklemler" konularıyla ilgilidir. Yine Fen bilgisinin
1. ünitesinde verilmesi gereken kuvvet, kuvvetin yönü ve ölçülmesiyle ilgili
işlemler, VIII. sınıf Matematik programının son konusu olan "Vektörler"le
çok yakından ilintilidir. Ancak bu konularınişleniş zamanları arasında iki yıla
yakın bir süre bulunmaktadır.Farklı derslerde yer alan aynı içerikteki konu-

nun aynı sınıf ve aynı zaman diliminde verilecek şekilde düzenlenmesi gerek-
lidir. ,

* Fen Bilgisi II ve III'ün ünite konularıyla ilgili problemlerin çö~ümündeaynı
sınıf matematik dersinin denkl~mler, oran ve orantı konuları ile VIII. Sınıf
harfli ifadelerle denklemler konuları ilişkilidir. Burada iki ders arasında yatay
ilişkinin önemli ölçüde kuruldugusöylenebilir.

9 - FenBilgisi III ile Matematik III Programlarında Yatay tlişki

Fen Bilgisi VIII. Sınıf programındayer alan "Enerji" konulu ünitelerin hepsinde
ünite konuları ile ilgili problemlerin çözümü için VI., VII., VIII., sınıf Matematik
konularının bir kısmını bilmek gerekmektedir. Buna cagrnen,iki dersin ilgili konu-
ları aynı zaman sürecinde verilmemektedir. Bu dersler de ilgili zümre ögretmenleri
arasındayeterli iş.,irligi de yapılamamaktadır.
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VI - SONUÇ VE ONERtLER

tlkögretim okulları ile ilkokul ve ortaokul programlarında uyum ve bütünlük
saglanabilecegi (MEB, 1983, s. 34), böylece ögrencilerin üst ögrenime ve hayata
daha iyi hazırlanabilecegi düşünülmektedir.Ancak, programlararasındakikopukluk-
lar bunun gerçekleşmesini güçleştirmektedir.O halde iIkögretimikinci kademe prog-
ramlarınıniçerikleri yeniden düzenlenmelidir.Bu düzenleme ile ilkögretim birinci ve
ikinci devre programlarındauyum ve ~ütünlüksaglanabilecegi gibi verim de artabi-
lir.

Ögrencilerin karnelerinde genelde Fen Bilgisi ve Matematik derslerinin zayıf ya da

notlarının düşük olması ve liselerde de bu durumun gözlenmesinde, ögretimde ilgili

derslerin konularında gerekli bagıntının kurularnamasının rolü var mıdır?
Araştırmacılar bu soruya cevap aramalıdırlar.
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