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ıkinci dünya savaşından bu yana sanayileşmiş ülkelerin inanılmaz bir hızla
gelişmeleri ve büyük güçlerin arasında süregelen rekabet gitgide artmaktadır.Bu hız
azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha yavaş olmakla birlikte, gelişmişlik
eşigini bir an önce aşabilme istegi bu tip ülkelerde de önemli degişikliklere yol
açmaktadır. Gelişmiş ülkeler arasındavar olabilQ1esavaşını veren az gelişmiş ülkeler
için uluslararasıplanda olup bitenleri anında izleyebilmek ve yeni yöntem ile teknik-
leri alıp uygulayabilmek bir zorunluluk haline gelmiştİr. Bu kalkınma ugraşı içinde
en önemli yeri egitimin işgal ettigi tartışmagötürmez bir olgudur.

Yüzyılımız önce yavaş yavaş sonra çok yaygın ve hızlı bir biçimde var oluveren,
klasik kültürün dışında oluşan ayrı bir kültüre şahit olmuştur. Özellikle gelişmiş
ülkelerde; edebiyat, resim, müzik, basın ve reklam biçiminde ortaya çıkan bu kültür,
kitle iletişim araçlan il~yayılan, yıgınları kısa bir anda ardından sürükleyen bir olgu
olarak var olmaktadır.

Klasik ve geniş anlamı ile kültür: "Doga'nın yarattıklarına karşılık, insa-
noglunun yarattıgı her şeydir" diye tanımlanır. (Marx'ın kültür tanımı için bakınız:
Zvorikine, 1967 ya da Bozkurt GÜVENÇ, Kültür Kuramında Bütünlük Sorunu
Üzerine Bir deneme, Ankara, Hacettepe Basımevi, 1970).

VolLaire'in kültürü de "aklın (zihnin ve, ruhun) bazı fakültelerinin -(yetenek bi-
rimlerinin) amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir. bu an-
lamda kültür, düşünme, seçme gücümüzün geliştirilmesini saglayan bilgi ve bilinci-
mizin bir bütünü ve bileşkesi olarak egitim kavramına yaklaşmaktadır." (bakınız:
Bozkurt GÜVENÇ, ınsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, ıstanbul, 1984).

Eski çaglarda kültürlenme ancak iki yabancı toplumun yakın dostluk, komşuluk
ya da savaş ilişkileriyle, dışa yönelik göç olaylarıyla, uzun süreli gezilerle
gerçekleşiyordu; çagımızda kitle iletİşim araçları, gazeteler, dergiler, kitaplar, radyo!

(x) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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televizyon programları, videolar, sinema filmleri, turizm, tiyatro, müzik ve sanat
festivalieri, göçmen işçi kitleleri, ulusal kültürlerin yayılmasında etkili oldukları
kadar, toplumlar arasındaki kültür alışverişierinin boyutlarını da genişleterek
kültürleşmenin etkinliğini artırmaktadır.

KİTLE KÜLTÜRÜ

Değişen kültürlenme içinde iletişim kavramı köklü değişime uğramıştır, çünkü
aruk kültür bir anlamda yeni tekniklerle üretilip dağıulmaya başlanmış ve yeni
çehreli bir kültür sanayisi doğmuştur.Bu gelişme içinde kendisine yer ~an yeni kav-
ram: kitle kültürü olmaktadır. Yeni teknolojinin toplumda yer etmeğe başlaması ile
kitle araçlarının aşırı gücüne inanma eğilimi ortaya çıkar. Öte yandan teknolojik
gelişmenin sürekliliği de bu eğilimi güçlendirmektedir.

Kitle kültürü aynı zamanda, hem bir kültürel içeriği hem de kitle iletişim
araçlarının etkenlik kazandığı bir ortamdaki kültürel üretim, dağıum ve tüketimi
kapsamaktadır. Bu çerçeve içinde kitle kültürü,Edgar MORIN'e göre "sınai üretimin
kitlesel kurallarına göre üretilen, kitlesel dağıum teknikleriyle dağıulan ve 'toplum-
sal kitleye seslenen bir kültürdür. (Edgar MORIN, L'esprit du temps, Grasset, Paris,
1975).

Bunların dışında artık kabul edilmelidir ki çağımız görsel kültür çağıdır. Bunun
böyle olması, çağdaş iletişim sisteminde görsel araçların ağır basmasından ileri gel-
mektedir. Görsel iletişim araçları insana kendi ritmini zorla kabul ettirir ve
sözcüklere değil, görüntüye dayanan yapısı ile düşünceyi çalıştırmaktan çok dramati-
zasyona yol açarlar.

MARSHALL MC LUHAN

Kitle iletişiminin en tartışmalı düşünürü Marshall Mc. LUHAN'dır. Mc.
LUHAN toplumların gelişmesini açıklayan bir kuram geliştirmeyeçalış~ışur. Ve
özellikle bilginin iletilme biçimine yönelik çalışma ve açıklamalar yapmıştır.
Düşünür, öncelikle aynı mesajın kendisini yayan tekniğe göre birey üzerinde değişik
etkiler bırakabileceğini söylemiştir, aynı haber gazete sayfalarında, radyo, televizyon,
veya sınıfta bir öğretmenin sözelolarak verişinegöre birey üzerinde değişik duyarlık
özellikleri ortay çıkarırdemektedir.

Bu. yalnızca yorum farklılığından kaynaklanan bir şey değildir. Asıl farklılık bu
iki aracın sahip olduklan özelliklerden' gelmektedir. Mc. LUHAN'a göre kitle
iletişim araçlarının tümü insanın eylem gücünü artırıcı unsurlardır. Dogal olarak bu
noktada konu insan ve buluşlar arasındaki ilişkiye gelmektedir. Mc. LUHAN'a göre
alet ya da iletişim aracı yalmzca kendinden beklenen hizmetleri sağlamakta kalmaz
aynı zamanda insan üzerinde de etkili olur onun duyarlılığını, toplumda yaşama
biçimini hatta değerler sistemini değiştirir.
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Mc. LURAN'a göre "mesaj aracın kendisidir". Bir iletişim eyleminde belirleyici
olan şey iletil~ek istenen mesajın içerigi degil, bu mesajı iletmek için kullanılan
aracın kendisidir. araçlar, üzerine ne konulursa onu taşıyan ve bu özelligi ile de
iletişim sürecinindışında kalan unsurlardegildir. Tam tersine mesaja anlamını veren,
duyma, düşünme ve davranış üzerindeetkili olan bir ögedir. (Marshall Mc. LURAN,
Pour comprendre les media, tr. Kitle lletişim araçlarını anlamak için, Paris, Ed du
Seuil, Ed. Mame, 1964).

Mc. LUHAN, bir küıtürün iletilme biçimi ve tekniginin o kültürün içerigini et-
kiledigini söylemektedir. Ve hattaonu belirleyici rol oynadıgını da ileri sürmektedir.
Mc. LURAN, kitle iletişim araçlarını degişik bir biçimde sınıflar:

_ soguk araçlar: söz, ideografık yazı (çivi yazısı gibi), çizgi film, telefon, te-
levizyon...

_ sıcakaraçlar : alfabeüzerinekuruluhertüryazı, basılıyapıtlar,radyo,si-
nema (çizgi film dışında) ve fotograf...

Sıcak araç tamamlanmış mesajlar iletir. Başka bir deyişle bu araçların taşıdıgı

mesajlar alıcı düzeyinde herhangi bir katılma gercgi dogurmaz. Buna karşılık soguk

araçlar tamamlanmış mesajlar iletir ve bunları tamamlama işi alıcıya kalır. Başka bir
deyişle alıcı mesajı yenideninşa eder.

KtTLE tLETtŞtM ARAÇLARı

Mc. LUHAN'a göre kitle iletişim araçları, çagımız insanında oluşan bunalımın
temel nedeni olarak görülmemelidirler. Yazı teknolojisinin ayırdıgı kaf ave kalbi ye-
niden bir araya getiren yeni teknolojinin (televizyon, bilgisayar...) yaratugı artık
"birey" degil "bireyler" olmaktadır. Bu açıdan bakıldıgında sadece teknoloji suçlu
görülmek yerine teknolojiyi seçen ve bilinçsizce kullanılmayakalkişam "insan" da
suçlu sayılmalıdır.

!letişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmenin gerçek bir özgürlüge
yönelebilmesi için her şeyden önce yalnızlaşmaya alışmış insanın sorunlarına yanıt
verecek bir sistem oluşturulmalıdır.

Rerbert MARCUSSE'e göre kitlelerin yararına benimsenecek tutum, her şeyden
önce insanı içine düştügü yalnızlıktan, edilgenlikten kurtaracak iletişim ve küıtür
politikalarıyla mümkündür. Temel hedef toplumda iletişim bilincini yaratmak
olmalıdır. lletişim bilinci, hem bu araçları kullanan, hem de bu araçlardanyararlanan
insanların kullandıkları teknolojiterinne oldugunu anlamalaq anlamına gelmektedir.
Özerk bilinci gerçekleştirebilecek mekanizmaları geliştirebilmekte insanın kendi
elindedir (Ertugrul.ÖZKÖK, Kitlelerin Çözülüşü, Ankara, Tan Yayın, 1985).
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TÜRKtVE'DEKt DURUM

Degişen kültür karmaşası içinde Türkiye ne durumdadıracaba? Bunca gelişmiş
kitle kültürünün ve onu yayan kitle iletişim araçlarının etkileri ne, şekilde ortaya
çıkmaktadır? Batı ile gelenekselkültürün her aşamada ÇarplŞtıglyurdumuzda kültür
degerleri, yazarlar, düşünürler, besteciler, klasik veya popüler müzik yapımcıları,
oyuncular v.s... tarafından ortaya konulan eserlerde açıkça sergilenmektedirler. Bir
diger deyişle, geleneksel ve modem kültür degerleri arasında sıkışmış kalmış bir
kültür karmaşası hüküm sürmektedir ülkemizde. (oguz ATAY, Tutunamayanlar,
İstanbul, 1letişim Yayınları, 1984).

çagımızda bilim ve sanatta üstünıügünbatı dünyasında olması, bizim insanımızı
da uzun süre kopuk yaşadıgı batının kültürel degerleriyle karşı karşıya getirmiştir.
Tanzimatta başlayan batıya açılma hareketinden sonra, batıdan ithal edilen degerler
özümlenmeden benimsenip, yüceltilmiştir. Toplumumuzun bir kesiminin baştan
beri karŞı çıktıgı batıya ait kültürel degerler, diger kesim tarafından uzun süre
anlaşılmadan kopye edilmiş, yerel degerlerle bir senteze getirilmeksizin varlıgını
sürdürmüştür.Tüm bunlarabir de hızla gelişen teknoloji ve ürettigi araçların etkileri
de katılınca Türk insanınınsorunlarıbatı insanınagöre bir misli daha-artmaktadır.

Türkiye'deki kültür karmaşasına olan tepki ve suçlu arama yükü daha baştan
çocugu bu şartlara alıştıramadıgı için önce aileye sonra egitim sistemine yüklenir.
Yurdumuzda egitim kurumları, gerek dış yapı, gerekse egitimsel içerik ve egitici
figürlerle olan ilişkiler açısından dış dünya ile içiçe yaşayan insana yabancılaşmış
itici bir ortam oluşturmakla suçlanırlar.

oguz ATA Y'm Tutunarnayanlar adlı romanında bu tutum çok açıkça görünür.
Roman kahramanlanndan Turgut şöyle anlatır okulu ve okula başladıgında eline
aldıgı kitabı: (...) okul çirkin sınıfları, zevksiz binalan, ve ezbercilige dayalı egitim
sistemiyle hiç ilgimi çekmemişti, elime verdikleri kitapta, bizim kılıgımıza pek
benzemez bir biçimde giydirilmiş çocuklar, boyuna birbirlerine top atıyorlardı.
Hangi mahallede oturduklarınıbilmedigim bu çocuklar kumbaralarında-bizim evde
böyle bir kutu yoktu- para biriktiriyorlar: babaları da onlara, çatana denen kayıklar
alıyorlardı."

TUTUNAMAYAN BİR SİS1EM "OKUL"

Ülkemizdeki okuma lembelligi, bir açıdan çagdaş teknolojiye ait kitle iletişim
araçlarını getirdigi olanakların yol açtıgı sônuçlarından birisi, bir başka açıdan da
kendini yenilemeyen okul ve okulda kullanılan araçların dogurdugu sonuçtur. 0-
halde okul, kitap ve deftere dayalı. bir egitimi degiştirmedigi geleneksel tutumu
içinde ne kadarsürdürebilecektir?

Hem batıdan gelen aynen kopye edilen kitle iletişim. araçları ve bunların
dogurdugu alıŞık olunmayan bir kiLlekültürühem de geleneksel degerlerde kalmakta
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inat eden bir egitim sistemi ve egitim araçları. Bu iki degerler sistemi çauşmasından
en fazla zararlı çıkacak:olamn okul olacagı açıkttr.

Bu bakımdan içinde bulundugu sosyo-kültürel durumdayerine pek tutunaroadıgı
gözlenen okul sisteminin incelenmesi; egitimin üç temel unsuru olan araçl ögrenci/. \

ögretmen üzerinde yapılabilecek bir araşurma ile mümkündür. Ancak ondan sonra
sorunlaraçözüm aramak ve önerilersunmakdogru olacakttr.

Bu araştırma,bu açıdan bakıldıgında ögretmen ve ögrencinin gerçek yaşanttlarım
tanıyıp, sorunları üzerinde incelemeler yapmakla hem egitimin daha iyiye gitmesi
için veri toplamış olacak hem de ögretmen/ ögrenci arasındabir iletişim köprüsünün
temellerini atarak onları birbirine yaklaşttrabilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

PROBLEM DURUMU VE PROBLEMİN TANıMı:

Birinci bölüm edek anlauldıgı şekilde biçimlenen problem durumu üç ana prob-
lem ile tammlanabilecektir._ OkuVaraçlar-kitle küıtürü i kitle iletişim araçları; Okul çok eski zamandan
beri bilinen ve güvenilen bir ku.!.umdur.Kitle küıtürü, kitle iletişim araçlarının hızı
nedeniyle yeni oluşmuş ve artık kurumsallaşmışönemli birelkendir. İnsan hayaunda
bunca önemli yeri olan, elki gücü büyük iki kurumun ayrı ayrı kutuplara çekilmesi
halinde en çok zararı kim çekecektir; kitle iletişim araçlarıl kitle kültürü mü? Okul
ve yerleşik sistem mi? Yoksa insanogıu mu? Bu iki kurumun birlikteliği acaba
düşünülemezve saglanamazmı?_Ögretmen -kitle kültürü çattşması; geleneksel tutum içinde ögretmen sakindir,
kapalı sistem içinde otorite olarak var olan, sistemin belirli kuralları ile korudugu
bir kişidir. Fakataktardıgı mesaj ve bilgiler geleneksel yöntem ve tekniklerle ne de-
recede geçmekte ve sürekliligi ne kadar olmaktadır? Ayrıca kitle kültürünün
ögretmendeki uzanttlan ve elkileri nasıl olmaktadır? Kendi kültürünü ögrencisinde
var olan kitle kültürüile ne derecede bagdaşttrabilmektedir?_Ögtenci -kitle kültürü etkisi; ögrenci okul dışında kitle kültüründen en çok et-

kilenen unsurdur. Nedir ögrenci kitlesinin begenileri, istek ve beklentileri? Madem
ki benemsenen ögretim yöntemi batıdan alınan ögrenci merkezli yöntemdir, o halde
kimdir ögrenci? Öğrenci kitlesi kültürü ile ögretmen kitlesi kültürü ne derecede
çalışmaktadır.

DEN~NCELER (HİPOTEZLER):

Okul kapalı bir sistem olarak kalmak yerine kitle kültürüne ve kitle iletişim
araçlarına açık bir sistem haline gelmeli, tanımı açıkça yapılamayan geleneksel bir
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sistem yerine, iyi idare edilen bir birim haline getirilmeli ve ileriye yönelik yenilik-
lere sürekli açık halde geliştirilmelidir.

Ögretmen ve ögrenci daha yakından tanındıkça her ikisi arasında kurulacak
köprüden mesajlar dahabilimsel, akılcı, daha çözümleyici ve saghklı geçeceklerdir.

Ögretmenin kitle kültüründenne derece etkilenebildigini bulmak, onu formasyo-
nu ile ilgilenen kurumlar ilginç bir kaynak oluşturacak ve ögretimi daha iyiye
götürecektir.

Ögrencisi ile daha saglıkh bir iletişime girebilmek için ögretmenin ögrencisini
yakından tanımaya ihtiyacı vardır. Ögrencisinin ilgi ve beklentileri dogrultusunda
sürekli yeniliklere açık bir tutum içine girmesi, ögretmenin ögretiminin kalitesini
artıracaktır.

Oluşan kitle kültürünüve onu yayan kitle iletişim araçlarını en iyi kontrol edebi-
lecek güce sahip kurum okuldur. Daha saglıklı bir gelecege dogru, insanoglunu
ürettigi araçlar etkisinde degil, onları bilinçli bir biçimde kullanma yollarını bilir bir
biçimde egitecek okullar ve bilinçli bir egitim, ileriye güvenli, saglıklı ve barışçı
bakabilmek demek olacaktır.

SA YIL TILAR

Geniş sınırları içinde üç ayrı başlıklı araştırmayı içeren bu araştırma ile ilgili
sayıluların hemen hepsini kültür, kitle kültürü, iletişim ve kitle iletişim araçları adı
altında giriş bölümünde anlatmıştık. Dogrolugundan şüphe edilmeden var kabul edi-
len teoriler için kaynakça bölümündeayrı bir bölüm açılacaktır.

TANıMLAR

Araştırma: (alm. Forshung), (Ft. Rccherche), (Ing. Research) (es.t. Tetkik, teteb-
bu): Bir gerçegiortayaçıkarmakbirsorunuçözümlernekve eldekiverlleriartırmak

.

için bilimsel yöntem ve tekniklerdenyararlanılarakyapılan düzenli çalışmadır.

Araştırma yöntemi: (alm. Forshungs methodc), (Fr. Mcthode de rccherche), (Ing.
Research method): Bir araştırmaiçin benimsenenve izlenen yoldur.

Betimsel Araştırma: (Alm. Deskriptive Forshune), (Fr. Recherche descriptive),
(Ing. Descriptive research), (es.t. Tasviri araştırma): Karşılaştırmalardan ve neden-
sonuç ilişkilerinden hareket edilerek belli bir sorunun ya da durumun saptanması,
çözümlenmesi ve yorumu amacıyla yapılan araşltırmalaraverilen genel ad.

çagdaş egitim: (Alm. Moderne Erziehung), (Fr. Education moderne), (Ing. Mo-
dern education), (es.t Asri terbiye): Felsefesi, ilkeleri, kapsamı ve yöntemi ile çaga
uygun egitim. '
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Çagdaş okul: (Alm. Moderne Schule), (Fr. Ecole moderne), (Ing. Modern
School), (es.t. Asri mektep): Çagın ve günün egitim amaç ve ilkelerine uygun prog-
ramların, yöntem ve tekniklerin uygulandıgı okuL.

Deger: (Alm. Wert), (Fr. Valeur), (Ing. Value), (es.t. kıymet): Bir varlıgın ruh-
sal, toplumsal, ahlaksal ya da güzelduyusal yönden taşıdıgı düşünülen yüksek ya da
yararlı nitelik.

Egitim: (Alm. Bildung, Erziehung), (Fr. Education), (Ing. Education), (es.t Ter-
biye): Kasıtlı küttürlemedir. İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.
Önceden hazırlananp~ogramlarçerçevesinde planlı olarak yapılır ve ögretim yoluyle
gerçekleştirilir.

Güdü: (Alm. Motiv), (Fr. motif), (Ing. Motive), (es.t. Saik): Genel anlamda
gerek bilinçli, gerek bilinçsiz olarak davranışı doguran, dcvamını saglayan ve ona
yön veten herhangi bir içtepi, iti ve tutum.

Kitle iletişim araçları: (Alm. Massenmedien), (Fr. Moyen de communication de
masse, mass media), (Ing. mass mediums, mass media): Belli bir ögrenci ya da
ögrenci toplulugu yerine geniş bir halk kitlesine seslenen radyo, tclevizyon, sinema
filmi, basın gibi görüntütü, sözlü ve yazılı iletişim araçlarına verilen genel ad.

Okul: (Alm. Schule), (Fr. Ecole), (Ing. School), (eu. mektep): Ögrenci,
ögretmen ve yöneticilerdc11oluşan egitim toplulugu.

.

Ögrenci: (Alm. Schüter, Student), (Fr. Etudiant, etudiante, eleve), (Ing. Student,
pupil, leamer), (eu. talebe, şakirt): - Ögrenim görmek amacıyla herhangi bir
ögretim kurumundaokuyan kimse.

_ Bir ögretmenin gözetimi ve yol göstericiligi altında belli bir konu üzerinde
çalışan kimse.

Ögretim: (Alm. Unterrich), (Fr. Instruction, enseignement), (Ing. Insltruction,
teaching), (es.t. Tedris, tedrisat): Belli bir amaca göre gereken şöyleri ögretme işi,
bir egitim kurumunda bir küme ögrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme,
ögrenmeyi kolaşlaştlracak etkinlikteki düzenleme, gereçleri saglama ve kılavuzluk
eylemi.

Ögretmen: (alm. Lehrer, lehrerin), (Fr. Enseignant, maitre, maitresse, instituteur,
institutrice, professeur), (es.t. Muallim, muallime): Resmi ya da özel bir egitim ku-
rumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen ögrenme yaşantıların ka-
zanmalarınakılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse.
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ıKıNCı BÖLÜM

YÖNTEM

Degişen ve hareket içindeki dış dünya ile hareketsiz kalan okul arasında bir
yakınlaşma mümkün müdür? Ögreneıı merkezli ögretimde ögrenci kimdir, ne iste-
mektedir. beklentileri neleJdit'l Ölreımen dış dünya ile okul arasında çalışırken ne tip
güçlüklerle karşılaşmakta ve bu~e içinde iletişimsizlik sorunuçekmekte midir?
Ögretmenin rakibi televizyon, basın, reklam gibi kitle iletişim araçları hangi
özellikleri ile ögrenciyi kendilerineçekmektedirIer'?

Bütün bu sorulara yanıt araken, mevcut araştırmayı yürütmek için kullanılmak
üzere betimlerne yönteminden yararlanılmıştır. Çünkü araştırma sonunda elde edil-
mek istenen, ögretmen! ögrencil okul (öntem) üçlüsününmevcut durumlarının,zaaf-
larını ve özelliklerini oldugu gibi ortaya koyarak aralarındaki iletişim sürecini
saglıklı bir raya oturtmakiçin öneriler getirmeye çalışmaktır.

Olayları, objeleri, varlıkları, kurumları ve grupları iyi anlayabilme, gruplayabil-
me ve aralarındaki ilişkileri saptayabilme araştırmanınamaçları arasında bulunmak-
tadır. Betimleme yönteminin seçilmesinin bir nedeni de araştırmanıniçinde bulunu-
lan zamana ait olması geregidiroŞimdiki zamanda keşfedilecek özeııikler,_ilişkiler
dogal olarak gelecegi aydınlatmayayaracaktır.

Araştırma genelolarak tarama tipi bir araştırma şeklinde gerçekleştirilmiş ve ge-
nellikle anket ve görüşme teknikleri kullanılmıştır.

EVREN, ÖRNEKLEM VE SINIRLAMALAR:

tlk olarak araştırmanın evrenini saptamakla işe başlamak gerektigi düşünülerek
genel evrenin saptanması yapılmış ve ögretmenler ile ögrenciler, evrenin temel iki
elemanı olarak kabul edilmişlerdir.

Yalnız bu iki önemli unsurdan önce, ögretim ortamının içinde gerçekleştigi ve
bir bütün halinde ele alındılInda çok daha geniş kapsamlı araştırmalarkaynak teşkil
edebilecekOkuVYöntemüzerindedurmakgerekmektedir.

.

Bu araştırmanınevrenini TUrlciye'dekiokulları türkögretmenleriı türkögrencileri
teşkil etmektedir.

Kitle iletişim araçlarının etkinligini her geçen gün arttırdıgı bu dış dünya
karşısında Okull Yöntem, bu degişiklige ayak uydurabHip etkinligini
sürdürebilmektemidir'?

Okul dışındaki dünyada görsellik, hareket, renk, ses, göze ve kulaga aynı anda
sesleniş önemli bir yer. tutmaktadır. Görsel uyarıların her açıdan diger uyarılara,
özellikle de kulala seslenen uyarılardan daha etkileyici oldu~ artık herkesçe kabul
edilen bir gerçektir.
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Çagımız insanı, özellikle de genç bireyi, kendisine sunulanmesajda tanıdık gelen
şeyleri seçiyor ve benimsiyor, tanımadıklarını da dikkate almayıp unutuyor. Bu
seçiciligi belirleyen faktörler de yaş, cinsiyet, zekat egitim düzeyi ve Y~ alanına

göre degişiyor.

Okul kitaplarının ögrenciye sundugu ortam ile ögrencinin okul dışındaki kendi
gerçek dünyası arasında çelişki bulunması halinde. okul programlarının kitap
aracılıgıyla iletmek istediği mesaj öğrenciye ulaşmamaktadır.

Oysa. kitle iletişim araçlarınınmesaj iletmedeki başarılarının en önemli unsuru.
bu araçların. mesajlarının kitlenin gerçek yaşamda içinde bulundugu ortama uyar-
lanmış biçimde sunmalarıdır.

Neticede. okul programlarındakibu dış dünya ile kopukluk, sadece mesaj iletme-
de başarısız olmakla kalmayıp. aynı zamaI!da gençleri kitle iletişim araçlarının ya-
rattıgı dünyaya dogru itmektedir.

Dolayısıyla7kitle kültürü karşısında okul kültürü. genç kuşagı destekleyememek-
te ve bir alternatif oluşturamamaktadır.

Gözlenen davranışın dinlenilen sözden daha etkili oldugununen güzel kanıtı tele-
vizyondur. Televizyon genç bireylerde taklit yoluyla çeşitli becerileri kazanma yolu-
nu açmaktadır.Ve insanınaynı biçimde davr;ınmayakarşı gösterdiği direnmeyi ve de-
netimi zayıflatmaktadır. Evde aileden biri sayılan ve dış dünyayı olduğu gibi gözler
önüne seren etkisi gözardı edilemeyecek denli büyük olan televizyon aygıtı günde or-
talama on saat açık tutulmaktadır. Bu bakımdan televizyon kitle iletişim araçları
içinde okulun (yöntemin) en büyük rakibi sayılmaktadır.

Aslında incelenirse televizyonun içeriğinin saglık1ı bir biçimde algılanması için
konuşmayı. yazmayı. okumayı ögrenmek gibi insanın görsel imajları çözümlerneyi
de ögrenmesi gerekmektedir. Aksi takdirdebilinçsizce gelişen bir etki ve istenmedik
ögrenmelere yol açan bir iletişim aracı olarak televizyon, bir sorun haline gelecektir.

Okulun (yöntemin) bu etki karşısında yaptığı bir hareket "okul televizyonu"
programı geliştirmek olmuştur. Klasik tutumundanvazgeçmeden bu tür bir yanım.
ya okula sokup belirli merkezlerde hazırlanmışprogramlarınıkapalı devre biçiminde
göstermiş. ya da kamu televizyonunda belirli saatlerde yayınlamakla yetinmiştir.

Bu yayınların en büyük sorunları yine mesajın geçmemesi ve can sıkıcılıgı

olmuştur. Çünkü okul (yöntem). yeni bilgi alanı keşfetmek yerine, geleneksel
öğretirnin konularını görsel işitsel biçime dönüştürmekle sınırlı kalmıştır. aracı
bilinçler kullanmamış. mesajı oldugundandaha da zor anlaşılır hale sokmuştur.

Bu programların hazırlayıcıları görsel işetsel mesajın özgünlüğünü kavraya-
mamışlardır. Bu belki de geleneksel eğitim sisteminin değişime direnmesine
bağlanabilir: Yeni teknikler girse bile sistemdeki degişim yüzeyde kalmakta ve gele-
neksel anlayışlar degişmemektcdirler.
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Okulun (yöntemin) tutucu gücü, çagdaş dünyayı, kendi geleneksel degerlerine
feda ederek yok saymaktadır. Dolayısıyla, gençler için kötü bir televizyon dizisi, iyi
bir okul televizyonu programından daha çekici olmaktadır. Halbuki okul (yöntem),
televizyonun tehlikeli ama aynı ölçüde güzel ve çekici oldugunu unutmamalıve onu
herhangi bir araç gibi kullanmak yerine onu tanımaya yönelmeli televizyon ile ken-
disi arasındabir bag kurmaya çalışmalıdır.

Televizyonun gençlere sundugu kahramanlar, okulda gördüklerinin tersine,
tanıdık çehreli, zaman içinde kendini yenileyen ve ilginç görüntülerdir.Bu yüzden te-
levizyon, gelccege dönük, yaratıcılıgı kışkırtan, güncelligi gözler önüne seren ve
açıklayıcı mesajlarla insariıetkilemektedir.

Bunun karşısında okul (Yöntem), tanımadık, geçmişte kalmış, statik ve gelenek-
sel bilgileri yüklemekle yetinmektedir.

Birbirinden bunca kopuk iki dünya arasında ögrenci dengesizlik içinde kalmakta
ve dogal olarak daha ilginç olanına yönelmektedir. Bu sonuçtan zararlı Çıkan her
zaman okul (Yöntem) olmakta ve bu sonucun'sorumlulugunu ögrencilere ve onları
tembellige, ilgisizlige iten kitle iletişim araçlarına yüklemektedir.

Bu alanda bazı sonuçlara ulaşmak, belirli karanlık kalan noktaları aydınlatmak
için on soruluk bir anket hazırlanmış ve yüz kadar ögrenci üzerinde uygulanmıştır.
Televizyondan etkilenen en önemli yaş dilimi olarak ortaokul çagı kabul edilmiş ve
tesadüfiolarak, oldukça degişik çevrelerdeki okullardanseçilen ögrencilere, hazırlanan
sorular yöneltilmiştir. Her sosyo-ekonomik kesimin temsil edilmiş olmasına çaba
gösterilerek, ömeklem sınırlı tutulmaya çalışılmıştır.

~nket soruları televiziyon- okul (Yöntem) farkılılıgı üzerinde
yogunlaştırılmıştır. Anketin geçerliligi için başvurulan kaynak Pierre
BOURD1EU'nün yaptıgı anketler olmuş ve karşılaştırmalar, Yavuz
ÇETİNKAY A'mn Sanat Olayı dergisinde çıkan tClevizyon ve okul adlı makalesinde-
ki sonuçlar ile yapılmıştır. Sonuçların güvenirliligi için aynı anket üç yıl arka ar-
kaya uygulanmış ve degerlendirmelerde hemen hemen hep aynı sonuçlara rast-
lanmıştır.

Anket sonucunda (Anket metni ve sonuçların degerlendirilmeleri için Ekler No:
1'e bakınız), gençlerin Türkiye'deki biçimiyle okulu (Yöntemi) çagın gerisinde
gördükleri ortaya çıkmıştır. Bilgilenmelerinde en etkili araç olarak televizyonu seçen
çocuklar hemen onun arkasından okulu işaretlemişlerdir. Bu anlamlı bir sonuçtur.
Okul (Yöntem), tutumunu degiştirdigi takdirde en önemli bilgi saynagı olarak
ögrenciyeilgınçgelebilecektir. .

Gençler en çoktelevizyon ve arkadaşlarınındüşündüklerindenetkilenmekteolduk-
larını belirtmişler ve okulun etkisindenpek söz etmemişlerdir. Bu da, okulun bundan
önceki bölümlerdeortaya konandurumunudogrulamaktadır.
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Ö~etmenleriniz televizyon programlarını izlemenizi öneriyorlar mı? sorusuna
büyük bir ço~unlukla "Hayır" demişler ve okuldaki televizyona olan karşıt tutumun
süregeldi~inido~lamışlardır.

Sonuç olarak gençler. okulu ça~ın gerisinde. ciddi ve sıkıcı bulmakta. buna
karşın televizyonu modem. ilginç ve yine ciddi bulmaktadırlar.

Bu sonuçlardan sonra akla gelen bir soru da: "Okuldaki derslerin can sıkıcılı~ı,
so~uklu~uve renksizli~igençleri daha fazla mı televizyona itmektedir?" olmaktadır.

Okul (Yöntem) kendini yeniledi~i, görsel. işitsel olanaklardanyararlanmasınıbil-
gidi, ezbercili~e karşı çıkan bir sistem geliştirdi~i, uygulamalı bir e~itim verdi~i
ölçüde ilginç olabilecektir. Böylelikle bilgi kayna~ı olarak gördü~ü okula gelen
genç, okulda dış dünyaya benzer gerçek ortamlarve gerçek yaşam kesitleriyle, isteye-
rek ö~enmeye ve bilinçlenmeye başlıyacaktır.

Kitle iletişim araçlarıyla arasında bir balt kurabilen okul (Yöntem), ö~encilere
kitle iletişim araçlarını nasıl kullanmaları gerekti~i konusunda da bilgiler vererek,
kitle iletişim araçlarının bir amaç olarak de~ilde bir araç niteliginde. insanın hizme-
tinde olmasına katkı sa~layabilecektir.

Okul, kitle iletişim araçları birbirlerini tamamlar şekilde düşünülüpokulun prog-
ramı ve kitaplan üzerindevakit geçirilmeden güncelleştirme çabalarına girişilmelidir.
Böylelikle rekabet ortamı yerine, paylaşılarak gerçekleştirilen bir çalışma ortamı
oluşturulabilecektir. Bu şekilde gelecek nesillerin sa~lıklı bir biçimde okul- kitle
kültürü ile biçimlenmesi, gençlerin teknolojik gelişmelerden maksimum yararı.
sa~laması için gerekli ortamınhazırlanmasındaönemli bir adım aulabilecektir.

Araştırma evreninin. ikinci bölümünü ö~reneiler oluşturmaktadır. Degişen ve
yeni kuramsal bilgilerle geliştirilen ö~etim durumlarıbugün, sadece dinlemekle ye-
tinmeyip derse kaulan ö~encilere gereksinim .duymakta ve sistem içinde başarı
ancak bu şartlaralunda sa~lanabilmektedir.Ö~etim, ö~reneimerkezli oldu~unagöre
e~itim, ö~encinin beklentileri ve ihtiyaçları do~ltusunda geliştirilmelidir. Böyle
bir yaklaşım da ö~reneiyi yakından tanımayı zorunlu kılar. Türk ö~eneisini
yakından tanımak amacıyla ömeklem olarak ortaokul- lise çagı ö~eı:1eilerin seçip
Ankara'ya ba~lı çeşitli ortaokul ve liselerde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Anket çalışmalarını yapmadan önce bir ön-anket ile esas anket sorularına zemin
hazırlanmış açık- yanıtlı sorular sorulmuştur. Onu izleyen esas ankette ise çoktan
seçmeli kapalı yanıtlı sorular sorulmuştur.Seksen yedi ö~rencininkırk tanesi kişisel
olarak. digerleri de yedi veya on kişilik gruplar halinde alınarak uygulanmıştır. Yaş
kriteri esas alınmış diger kriterler serbest bırakılmışur.

Anketten elde edilen ilgi çeken konu listeleri ve ögreneilerin beki;;ı1tilerini
<?luşturanö~etim ortamları onların günlük yaşamıanndan öltrenilmeye ve belirlen-
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meye çalışılmış ve bu konuda çok fazla dagılmamak için sınırlı sayıda soru sorul-
muştur.

Verilerin geçerligi konusunda başvurulan kaynak ProLDr. Robert GALIS-
SON'nun psiko-sosyal konulu anketi olmuş ve güvenirliligi anketin iki kez aynı
gruba farklı yıllarda sorularak saglanmıştır. (Anket soruları ve sonuçları için Ekler
No: 21yebakınız.)

Sonuçta ögrencilerin en çok ilgilerini çeken konuların "aşk", "kız erkek arka-
daşlıgı", "spor", "moda", "güncel yaşantı" ve "fıkralar" oldugu görülmüştür.
Ögrenciler bu tip metinleri birbirini izleyen konular halinde yani bir süreklilik içinde
ve "begenrnek", "aşık olmak", "karşılaşıp tanışmak", "~üncel sorunları ve gönül
problemlerini arkadaşlarla tartışmak", "yıldız fallarını okumak", "yalnızlık ve
kıskançlık çekmek" v~s. tipi durumlarda görmek istemektedirler. Çünkü onların
günlük yaşantılarını bunlar oluşturmaktadır. Kendi yaşantılarında ayrıca "şimdiki
zaman" ile "gelecege dönük zamana" yer verdiklerini belirtmekte ve sohbetlerinipas-
tabaneler,okul kantinleri,arkadaşpartilerindeyapmaktadırlar.

Gençler kendi dünyalarında, kız erkek arkadaşlıgını yogun bir biçimde duygusal
bir boyutta yaşamaktadırlar. Evlerinde birçok problemleri olan gençler için ev
dışındaki arkadaşlık ortamındakendileri ile aynı dünyayı paylaşanlarla yapılan soh-
betleri tercih etmektedirler.

Bu sonuçtan hareketle ayrı olarak bir de dökümantasyon araştırması yapılmış ve
biri fransız dili ögretimindedigeri ortaokullariçin Fransa'da'kullanılan yurttaşlıkders
kitabı üzerinde içerik çözümlemesi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu iki kitap ilginç
yaklaşımları, yeni yöntemleri ve neşeli gö~nüşleri nedeniyle seçilmişlerdir.

Sonunda her iki araçta gençlerin güncel yaşantılarınaçok yakın bulunmuş ve ko-
nuları, işleniş biçimi, kullandıgı yöntem ve teknikler ve ilginç sayfa düzenlemeleri
ile öneri kaynagı olabilecekleri sonucuna varılmıştır. (Çözümleme sonuçları için
ekler No: 3 ve 4'e bakınız.)

Araştırma evreninin bu son aşamasını da ögretirninen önemli unsurukabul edi-
len ögretmenler oluşturmaktadırlar.Ömeklem ortaokul ve lise ögrencileri arasından
seçilerek oluşturulmuştur.

Örneklernin seçilmesinde roloynayan ilk kriter yaygınlık ve çeşitlilik olmuştur.
Üç yıl üst üste yapılan hizmet içi programlarına katılan Yabancı dil ögretmenleri
Türkiye'nin çok çeşitli yerlerindengeldiklerindenömeklem olarak alınmışlardır.ikin-
ci önemli faktör ise yabancı dil ögretmenlerinin mesleklerinde en fazla kitleiletişim
araçlarına ihtiyaç duyan ve kitle kültüründenen çok etkilenmeye açık kişiler olarak
kabul edilmeleridir.

Bir yabancı kültürün ögretilmesi güç bir görevdir ve kitle kültürünü zorunlu
kılar. Bu branşın ögretmenleri, kitle kültüründen haberdar olmalı ve araç gereçleri
sınıflarına vakit geçirmeden Bokmalıdırlar.Bu tafz hareket dış dünyaya açık olmak
demek.tir ve dış dünyaya kapalı bir biçimde dış dünyanın dili ögretilemez.
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ögretmenIere uygulanan ahket kitle kültüründenne derece etkilendiklerini görmek.
amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru kaynagı Pierre BOURDlEU'nün araştırmaları
olmuştur, geçerliligi bu kaynaktan saglanan anketler, güvenirlilikleri için üç yıl üst
üste hizmet içi programlan sırasında uygulanmışur. Kabul edilen kriterler ise aynı
baranştanolmaları, yaşadıkları yerler açısındançeşitlilikleri ve tecrübeli olmalarıdır.

Ögretmenlere yöneltilen anketlerde ençok üzerinde durulankonular kitle kültürü
içinde ne derece var olabildiklerinisaptamayayönelik olmaktadır.

Ankette sorulan sorular önce kişisel durumları ile ilgili tanıma soruları olmuş
sonrada evlerinde, okuldışındakiyaşamlarındakitle iletişim araçlarındanne derece et-
kilemiikteri saptanmaya çalışılmıştır. (Anket metin ve sonuçlan için Ekler No: 5'e
bakınız.)

Sonuçlara bakıldıgtnda ögretmenlerinbüyük çogunlugununevlerinde televizyon,
radyo ve teyplerinin oldugu, bir kısmının telefonu ve fotograf makinası oldugu ama
otomobil, video ve müzik setine sahip ögretmenlerin çok az sayıda bulundugu
görülmüştür; Dolayısıyla, ögretmenlerinkitle iletişim araçlarındanen çok televizyo-
nun etkisinde oldukları ve bu noktadaögrenciler ile ortak özellige sahip bulundukları
görülmüştür.

Ögretmenler, mesleki hayatları dışında kalan vakitlerini ev işleri yaparak, televi-
zyon seyrederek ve kitap okuyarak geçirmektedirier.Televizyon seyretme alışkanlıgı
açısından ögretmenlerle ögrenciler benzerlik 'gösterirken en önemli farklılık
ögretmenlerin kitap okumaya verdikleri önemde ortaya çıkmaktadır. Okul dışındaki
dünyaya pek açılamadıkları izlenen ögretmenlerin çevre ile olan ilişkilerinde en
önemli yeri arkadaş, aile ve akraba ziyaretleri tutmaktadır. Ögrenciler gibi
ögretmenlerin yaşamında da arkadaşlarıylaberaber olma önemli bir faktörolarak or-
taya çıkarken, aralarındaen çok gelecege yönelik sohbetlerinyapıldıgt, ülke sorunları
ile dünya ile ilgili genel sorunlar üzerinde tartışmalara yer verildigi görülmektedir.
Bu ilişkiler çerçevesinde kadın erkek farklılıgının en belirgin oldugu konunun erkek
ögretmenlerin sohbetlerinde spora verdikleri önem oldugu izlenmektedir, kadın
ögretmenler ise aralarındaspordanhiç söz etmemektedirler.Ögretmenlerinögrencileri
ile sohbetlerinde ise genelde notlar, sınavlar ve disiplin sorunları öncelik almakta,
konu okul dışı yaşama taşmamaktadır.

Ögretmenler kitap okumaya önem verirken klasik eserleri tercih etmektedirler.
Ayrıca duygusal konulara ve şiire olan egilimleri de ögretmenlerin ögrencileriyle bir
başka ortak noktalarını teşkil etmektedir. Böyle olmakla birlikte ögretmenler
ögrencileriyle duygusal konularda sohbet etmemekte, bu yaklaşım tarzı da onların
geleneksel düşünmelerindenkaynaklanmaktadır.

99



SONUÇ

Çagımızda yaşanan baş döndürücüteknolojik gelişmeyle birlikte meydana gelen
sosyal ve kültürel degişim, okul dışında, ayrı bir kültür egitimi-oluşturmaktadır.
Çok çeşitli kitle iletişim araçları ile yayılan bu yeni tarz egitim, egitim süreci içinde
hiç şüphe yok ki ögretmen ve ögrenciyi de etkisi aluna almakta, yeni çehreli sosyo-
lojik problemler ortaya koymaktadır.

Zamanla çagından kopan ve klasik bir yaklaşım içinde, yeni gelişmelere ayak uy-
duramayanOkul ise kitle kültürünüyok sayamadıgı gibi kontrol de edememektedir.

Bu durumkarşısında hızla, bir yol ayrımına dogru ilerleyen okul, nasıl bir yol iz-
leyecektir? Teknolojik gelişmenin ortaya çıkardıgı bu olguyu rakibi sayarak umutsuz
bir mücadeleye mi girecektir? Yoksa, belirli bir uzlaşma arayarak akılcı bir tutumla,
çagına ayak uydurarak, bu gelişmeden en iyi şekilde yararlanıp, bireyi kitle iletişim
araçlarına egemen kılabilecek bir yaklaşım tarzınımı benimseyecektir?

Bu çerçeve içinde okul- ögretmen- ögrenci zincirini dikkate aldıgımızda
yaptıgımız araşUrmaşu sonuçları ortaya koymaktadır.

Ögrenci, kendi yaşanUsına,kendi gerçek dünyasına uzak gördügü okul kültürünü
benimsemezken, iç içe yaşadıgı kitle iletişim araçlarından yansıyan kitle kültürünü
büyük ölçüde kendisine yakın bularak benimsemektedir. Bu noktadan hareketle o,
okul kültürü- kitle kültürü çauşmasını dahi yaşamamakta, kendi gerçekleriyle ortak
noktalar bulamadıgı, can sıkıcı, statik ve çagın gerisinde buldugu okul kültürünü
dogrudanreddetmektedir;dolayısıyla okul, yaşamdankopuk bir zorunlulukolmaktan
öteye gidememektedir. Bunun karşısında kitle kültürü, kendi dünyasına daha yakın
bir içerikle sunuldugundan, ilgi çekici olmasının yanı sıra, sürekli bir degişim ve
gelişme gösterdiginden ögrenci, kesin bir tercih yaparak, okulun kendisine bıraktıgı
zamanlarda büyük bir istekle kitle iletişim araçlarına yönelmektedir. Bu yönüyle
Okul, ögrencinin ilgisini çekemedigi gibi bir bakıma ögrenciyi kitle kültürüne dogru
itmektedir. Ögrenci ise neticede kitle kültürünü benimseyip, okul kültürünü yok
saymaktadır.

Ögretmen, ögrencinin tam tersine kitle kültürü- okul kültürü çauşmasını yogun
bir biçimde yaşamaktadır. Ögretmen de, kitle kültürü ile mesleginin dışında ilişki
içine girmekte ve ondan etkilenmekte, bu olgudankaçmak mümkün olmamaktadır.
Ögretmenin, ögrenciden farkı onun zaten mesleki bilgi ve kültür oluşumunda, okul
kültürünün var olmasıdır. Daha önceden benimsedigi ve edindigi okul kültürü onda
yer etmiş bulunmaktadır. Okul içinde güven ortamı, otoriter tutumu ve geleneksel
kararları ile rahattır. Bu yüzden dış dünyayı ve ondan önemli bir biçimde etkilenen
ögrcnciyi anlayamamaktadır.Bu durumda,belkiyorucu, zorlayıcı ve oldukça güç bir
çabanın içine 'girip ögrenciyi tanıyarak, kitle iletişim araçlarını kendi amacına
yönelik biçimde kullanmayı denemek yerine, onları kötüleyip, kitle kültürünü
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eleştİrmekte, okul kültürünü yüceltmektedir. Bu bir anlamda kendisinin geliştirdigi
bir savunma mekanizmasıdır. Ancak, mevcut sistem, yetişme tarzı ve içinde bulun-
duğu koşullar dikkate alındıgında, öğretmenden daha farklı bir tutum beklemek de
gerçekçi olmayacakur.

Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda bir öneride bulunabilmek
için, Okul (yöntem)- Öğretmen- Öğrenci zincirini, bir bütün olarak ve bir sistem
içerisindeberaberce dikkatealmak gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.

Öğrenci, eğitim seviyesi, yönelimleri, kültürü, içinde bulunduğu ortam açısından
çok iyi tanınmalı, hedef kitle çok iyi belirlenmelidir. Bu noktadan hareketle, amaca
uygun bir öğretim sistemi meydana getirebilmek için, öğretim programları, aynntılı
bir şekilde incelenmeli, içerik, sunuş ve işleniş açısından günümüz öğrencisinin ken-
disine yakın, dinamik ve ilginç bulacagı bir hale getirilmelidir. Bu işlev yerine geti-
rilirken de teknolojik gelişme ve kitle iletişim araçlan çok yakından izlenmeli, bu
araçlardan en fazla nasıl yararlanılabileceğinin yanı sıra, bireyin, bu araçların tutsağı
olmadan bu gelişmeyi en rasyoncl bir şekilde nasıl kontrol altına alabileceği ortaya
konmalıdır.

Bu şekildeki bir yöntem ve içerik çalışmasının arkasından,öğretmenlerin nitelik-
leri belirlenerek, öğretmen kitlesi iyice tanınarak!kendilerine gerekli eğitim ve araç
desteği verilmelidir.

Unutmamak ~erekirki böylesine bir uygulamanın içinde öğretmenin yükleneceği
rol, son derece önemlidir. uygulayıcı olarak sistemin başarıya ulaşma sorumlu-
luğunu üstlenenöğretmen, aynı zamanda sistemdeki aksaklıkları tespit edecek, uygu-
lamada ortaya çıkan sonuçlara bakarak öneriler geliştirecek, gÖzlemleri ile öğrenci
kitlesindeki gelişme ve değişmeleri ve izleyecektir. Bu yönüyle öğretmen sistemin
geliştirilmesi ve yeni durumlaraadapte olmasını sağlayacak en önemli unsurdur.

Ancak böyle bir sistemin işlerlik kazanabilmesi için, baştan beri üzerinde
durduğumuz Okul- Öğretmen- Öğrenci zincirinde tam anlamıyla bir koordinasyonun
sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Öğretmen Destekleme ve Hiz-
metiçine dönük bir merkezin oluşturularak, bu yaklaşımın kurumsallaştınlmasında
yarar görülmektedir.

Bu merkez, öğretimin özellikleri, uygulanan yöntemler, öğrenci kitlelerinin
özellikleri V.s. gibi mesleki spesifik bilgiyi hizmet içi programları ile mevcut
tecrübelere dayanarak veren, her türlü materyalolanağa sahip bir merkez olmalıdır.
Öğretmeni göreve başladığı andanitibarenizleyen, destekleyen ve öğretmenle sürekli
ilişki içinde olan bilgi alışverişini mümkün kılan bu merkez öğretmenin edineceği
tecrübelerdende yararlanmalıdır.

Bu merkezin görevleri arasında,değişik derslerde çeşitli seviyelerde mesleki bilgi
sunmak, öğretmenlere pedagojik, psikolojik, sosyolojik destek programları sunmak,
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ögretim alanında yeni yapılan araştırmaları izley~rek bir bilgi bankası oluşturmak,
ülkeçapında çeşitli branşögretmenlerininmerkezle ve kendi aralarındakoordinasyon-
larını saglamak, dış ülkelerle ilişki kurarak ögretmenlere her yeniligi anında aktar-

mak konuları yer almalıdır.

Kendi içinde bir bütünlük gösterecek ve gelişmelereaçık olacak olan bu merkez
Milli Egitim Bakanhgı içinde en saghkh yardımcı kuruluş haline gelmeyi
amaçlamalıdır.

Okul- Ögretmen- Ögtenci zincirinin birbiriyle koordineli bir bütün halinde dış
dünya ile ilişkiyi koparmadan ve kitle iletişim araçlarından bilinçli bir şekilde en
fazla yararı saglayarak dinamik bir işleyişe kavuşması bu araştırmanın amacını
oluşturmaktadır.

-Önerilen yaklaşım benimsendigi takdirde, Okulun dış dünyadankopukluguna bir
çözüm getirmek üzere, önemli bir adımın atılmış olacagı düşünülmektedir.
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EKLER:

Ek no: 1 Ögrenci anket metni ve sonuçları:

- Bilgilenmenizde en etkili araç aşagıdakilerdenhangisidir?
Okul %5 Anne ve babanız %5

Televizyon %80 Arkadaşlarınız
Gazeteler Kendi kendinize

- Sizin üzerinizdeaşagıdakilerdenhangisidahaçok etkilidir?
Okul Büyüklerin düşünceleri
Televizyon % 80 Arkadaşlanodüşünceleri% 15

Gazeteler % 5

- Ögretmenleriniz TV programlarınıizlemenizi öneriyorlarmı?
Evet % 5
Hayır % 85

Yanıt yok % 15

- Televizyonu izleyerek kültürUnüzüngelişecegine inanıyor musunuz?
Evet % 90
Hayır %10

, - TV'de Haberleri izliyor musunuz?

Düzenli olarak
zaman zaman

%10
%20

Sık sık

Hiçbir zaman
%60
%10

- Okul sizin için...
Modem mi?
Ciddi mi?
lIginç mi?

%55

çagın gerisinde mi?

Yüzeysel mi?
Sıkıcı mı?

%70

%70

- Televizyonsizin için...
Modem mi?

Ciddi mi?
lIginç mi?

%80
%60
%80

çagın gerisinde mi?

Yüzeysel mi?
Sıkıcı mı?

%40
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Ek no: 2: Ögreneilere uygulanan psiko-sosyal anketin metni ve sonuçları.

- Sizi en çok ilgilendiren konu hangisidir?
Ögeenim hayatınız kız erkek arkadaşlıgı

ögeetmen ögrenci ilişkisi

arkadaşlarınıziaolan ilişkiniz
%4

ülkenizdeki güncelolaylar
%5

.

geleccginiz

aile içindeki SOrunlarınız -
gazetelerdeki fıkralar

_ Kendi kendinizle olan en önemli sorununuz hangisidir?

duygusallıgım %5 fizigim
başansızlıgım akılsızlıgım

eiddiligim günlük yaşantım
karŞı einse olan çekingenligim % 15

_ Arkadaşlıkta aradlgınlZ ilk özellik nedİr?

güzellik % 10 yaşı
aklı % 10 zekası
başarısı duyarlı olması

olgunlugu % 60
.

- Ailenizle olan en önemli sorununuznedir?
saç biçimi giyim tarzı

.

arkadaşlıklar eve giriş çıkış saatleri
flörtler % 70 gelecek için düşünc~ler
evlilik tatil projeleri

_ Arkadaşlarınızia en çok nerelere gider, nasıl sohbet edersiniz?

ar1<adaşevinde % 40 pastanede
dersanede % 5 koridorlarda
kantinde % 15 yalnız başına
tartışarak % 80 gönül problemlerianlatarak
yıldız falına bakarak kıskançlık sahneleriyaratarak

- ------------

%85
sanat

mOOa

spor

%2

%80

%20

% 15
% 16

%30
%5
%5
%20
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Ek no: 3 Fransa'da basılan yabancılar için Fransızca ögretiminde kul-
lanılacak el kitabı

J.C. BEACCO

J.M. CARRE

"Parlez-lui d'Amour".(Ona aşktan söz edin)

Cle International

Paris

1988

Modem bir yaklaşım ile tek bir konu etrafında çok çeşitli sözcük ögretimini
öngören bu kitap ilgi çekici bulunmuştur.Ögrenciye kendi dünyasına (ana dilindeki
karşılıkları buldurmaşeklinde) gel-git çalışmaları yaptırarakögrenmeyi kolaylaştınp
ilgi çekmektedir. Alıştırınaları modern ve tartışmalar, sohbetler şeklinde sunulmak-
tadır. Edebi metinlerdençagdaş olanları ve tanınmışgüncel şarkı sözlerini okutmakta
çeşitli kişisel anketler şeklinde ders sürdürülmektedir.

Daha önceden olan bazı deneyimler hatırlatılmakta,ögrenenlerinkendilerini daha
iyi tanımalarına yardımcı olunmaktadır. Hayal kuradurma, heyecan duyurma, akıl
verdirme şeklinde çok degişik ve yeni alıştırmalaryaptınlmaktadır.

Hayat yaşandıgı biçimde, sadece ideal çizgileriyle degil, hayal kırıklıkları, acı
tatlı olayları ve tüm yönleriyle verilmektedir.

Kitapta güzel başlayan bir aşk hikayesi sonunda aynlıkla sonuçlanınakta fakat
gerçekten uzaklaşmadanve fazla duygusallıga kapılmadanbiten bir ilişkinin bir yeni-
sinin başlangıcı olacagı gösterilmektedir.

Konuları

Biraz:

- ilk bakışta aşık olmak

-peki siz, siz kimsiniz?

-mektup

s.IO

s. 18
s.23

-kimdir bu?

-ilk karşılaşma

-eskiden

5.19

s.20

s.25

Çok:

- tekrar~ılama
-ilanıaşk

- şefkat

s. 29 - tekrarlanansohbetler

s. 36 - peki fransızlar

s.44

s.32
s.40
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Delicesine":

-dünya ezgileri
-kalp ve duygular
-peki fransızlar. Çok severler mi?

Hiç te degn:

-ufak tefek sorunlar
-aynlma ve kopmalar
Biraz:

-gönül falı
-biraz itina
-yalmzlak ve toplum

s.83
s.96
s.1oo

Hayat toz pembe:

-cinslerlerilgili do~akanunlan s. 106
- kadınkahraman(ilksahne) s. III
-dalavere(üçüncüsahne) s. 121
-kıskançlıkP'eşinci sahne) s. 124

-ekspresroman s. 126

s. 47 - tutkuzamanı
s. 58 - delicesine
s.62

s.51
s.59

s. 65 - gönül sorunlan, gönül postası s. 68
s. 70 -boşanma s. 79

-birazdikkat s. 94
-protokalve uygulama s. 98
-hayalherzamankumlabilics. 102

-senaryo
-karşılaşma (ikinci sahne)

-zevk (dördüncü sahne)

-son

s. 108
s. 117
s.122
s.125

Sayfa düzeni:
Kitap: 128 sayfa

6 genel konu

Her konuda ortalama (örnek):

2 şarkı 6-7 resim / foto~raf
2 karikatür 2 diyalog
4 anket 1 şiir

3 edebi metin 1 tarihi bilgi şeklinde oluşmaktadır.

~--
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