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BİLİM EĞİTİMİ VE GEORGES CHARPAK ÖZEL SAYISI



AkademilerArası Tıp Paneli “İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı” Bildirisi Yayımladı 

Düşük Karbon Ekonomisi Hem Sağlık Hem İklim İçin Faydalıdır

Akademimizin üyesi olduğu AkademilerArası Tıp Paneli'nin (IAMP), aralarında TÜBA'nın da bulunduğu 42 
üyesinin imzasıyla bir basın bildirisi yayımladı. Düşük karbon ekonomisinin hem sağlık ve hem de iklim için 
önemine dikkat çekilen bildirinin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.

(Önde gelen bilim insanları tarafından 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihlerinde Cancun/Meksika'da yapılan 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda açıklanan basın duyurusu.)

Dünya tıp akademilerinin küresel ağı olan AkademilerArası Tıp Paneli'ne (IAMP) göre, sera gazı 
emisyonlarını indirerek iklim değişikliğini azaltan bazı önlemler insan sağlığını da olumlu yönde doğrudan 
etkileyebilir. Bu sağlık yararları iklim değişikliği ile uğraşmanın maliyetini dengeleyebilir ve iklim değişikliğini 
önleme politikalarının sosyal ve ekonomik olarak yüksek maliyetli olacağı inancını tartışmaya açar. Bildirinin 
İngilizcesi'ne aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://tinyurl.com/iampHBCCM

IAMP dünyanın küresel siyasi liderlerine, Cancun/Meksika'daki toplantı öncesi, bunun gibi önleme 
stratejilerinin sağlık yararlarını dikkate alma çağrısında bulunur.   

Sera gazı emisyonlarını azaltma stratejilerinin iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin ortaya çıkması zaman 
alır ve dünya yüzeyinde geniş bir dağılım gösterirken, sağlık yararları daha doğrudan ve hızlı bir şekilde 
görülebilir. Bildiride emisyonu azaltan önlemlerin aynı zamanda sağlık konusunda yöresel iyileştirmelere yol 
açacağına dair, yayınlanmış araştırmalardan alınmış örnekler yer alır. Bu örnekler şunlardır:

Hindistan'da 150 milyon düşük emisyonlu kuzine dağıtılması, evde kirletici maddelere maruz kalmaktan 
kaynaklanan 2 milyon erken ölümün önlenmesini ve sera gazı kirleticilerinin azalmasını sağlayabilir;

Şehirlerde özel arabaların kullanımının azaltılması, bisikletle ve yürüyerek ulaşımın desteklenmesi, sera gazı 
emisyonunu ve kronik hastalıkların yükünü azaltabilir.

IAMP eş-başkanı Prof. Looi Lai Meng'e (Malezya Bilimler Akademisi) göre, “Çoğu kişi iklim değişikliğini 
sürdürülebilirliğe ve çevreye karşı bir tehdit olarak görüyor ama ilgili sağlık konularında daha az bilinçliler. 
Ayrıca, sera gazı emisyonlarından en az sorumlu olan yoksul ülkelerin gördükleri zarar çok fazla ve onlar en 
büyük tehlikelere maruz kalıyor. Sera gazı emisyonlarınının azaltılmasının sağlık üzerinde olumlu katkıları vardır 
ve bu da emisyonları indirmeyi teşvik etmektedir.

IAMP Yönetim Kurulu üyesi ve bildiriyi hazırlayan çalışma grubunun başkanı Prof. Detlev Ganten 
(Almanya): “Bildirinin çok sayıda akademi tarafından imzalanması, iklim değişikliği ile en iyi şekilde mücadele 
konusundaki küresel tartışmaya önemli katkıda bulunmaktadır. Sera gazı emisyonlarını azaltmanın kamu 
sağlığına yararlarının uluslararası görüşmelerde ve ulusal politikaların şekillenmesinde önem kazanması için 
güçlü bir argüman ileri sürülebilir.”

WHO'nun Kamu Sağlığı ve Çevre Direktörü Maria Neira “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzun zamandır 
'sağlığı iyileştirici' düşük karbon stratejilerinin birkaç yıl içinde politika yapanların sağlık ve servet üzerinde 
olumlu sonuçlar elde etmelerini ve bu arada uzun dönemde gezegene yıkıcı etkileri önlemeyi sağlayacağını ileri 
sürüyor” diyor ve ekliyor “Bu kritik konuda sağlık çevrelerinin ilgisini gösteren bu bildiriyi memnuniyetle 
karşılıyorum.”

Kapak Resmi: 
Quéré ve Prof. Georges Charpak görülmektedir. Fotoğraf, Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat tarafından 9 Ekim 2008'de Grenoble'de (Fransa) düzenlenen 
Science Education in the Europe of Knowledge konferansında çekilmiştir.

Fotoğrafta soldan itibaren Prof. Pierre Léna, Prof. Yves 
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 Sorumluluk
Günce'de yayımlanan yazıların
hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.

"Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir, fendir."

Bilim Eğitimi ve Georges Charpak
Bilim eğitimi, akademilerin 2000'li yıllardan sonra popülerize edip 

desteklediği önemli bir programdır. Programın oluşmasında önemli bir katkı, 
Fransız Bilimler Akademisi'nin üç öncü bilim insanına aittir. Bu bilim 
insanları kapak resminde de gördüğünüz gibi Georges Charpak, Pierre Lena 
ve Yvés Quéré'dir. Bu değerli idealist bilim insanları aynı idealle çalışan 
Nobel Ödüllü bir başka bilim insanını ziyaretle ondan tecrübelerini öğrenmiş 
ve bu tecrübelerin sonunda oluşan eğitim görüşünü, “yaparak öğrenmek” 
adına Fransız Eğitim Bakanlığı ve Bilim Akademisi'nin katkılarıyla Fransız 
eğitimine katmışlardır.

Grubun en kıdemli öğretim üyesi tabiki Georges Charpak'tır. Kendisi ne 
yazıkki 29 Eylül 2010 tarihinde vefat etmiştir. Türkiye Bilimler 
Akademisi'nin Başkanı ve Bilim Eğitimi Çalışma Grubu'nun sorumlusu 
olarak ben bu sayının Prof. Charpak'ın anısına ayrılmasını, bir kadirşinaslık 
örneği, onun ve değer verdiği ideallerinin yayılması adına görev 
saymaktayım.

Bu sayıyı görüşleriyle zenginleştiren yerli ve yabancı tüm 
akademisyenlere teşekkür ediyorum. Yvés Quéré ve Pierre Lena bize özgün 
yorumlarını gönderdiler. Bozkurt Güvenç hocamız bilim eğitimi ile ilgili 
“İnanç, Akıl ve Bilim Eğitimi” başlıklı yazısını takdim etti. İlhan Tekeli 
hocamız “Akademilerin Öncülük Ettiği Bilim Eğitimi Anlayışının Sosyal 
Bilimler Alanında Uygulanması Üzerine” başlıklı yazısıyla katkıda 
bulundular. Keza İstanbul'dan Tekin Dereli Hocamız, çağrımıza olumlu yanıt 
verip çok kısa sürede “Fen ve Matematik Eğitimi: Amaç, Fikri Hür, İrfanı Hür, 
Vicdanı Hür Bireyler Yetiştirmek” başlıklı makaleyi yazdılar. Kendi adıma 
ben de Türkiye'de bilim eğitimi tarihçesi olacak bir yazıyla katkıda 
bulunmaya çalıştım. 

Türkiye 2023'lü yıllarda Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde 
dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almayı kendince hedef koymuştur. Bu 
hedefe ulaşma yolunda eksik değer ve fazlalıklarımızı çok iyi tartmamız 
zorunludur. Türkiye'nin sayılamayacak kadar önemli üstünlükleri vardır. 
Ama Avrupa Birliği'nin kapılarını zorladığımız şu dönemde en önemli 
üstünlüğü genç nüfusudur. Bu genç nüfusun eğitimi kanımca Türkiye'nin 
gelecek planlarının en önemlisi ve en değerlisidir. Türkiye genç nüfusu ileri 
itmelidir. 

Eğitim kuşkusuz eğitimcilerin işidir ama kaliteli çağdaş eğitim her 
aydının üzerinde düşünmesi gereken bir sorumluluktur. İşte bilim 
akademilerinin bilim eğitimini bir misyon olarak benimsemesinin temel 
nedeni bu sorumluluk duygusudur. Sorumluluk duygusu gerçek anlamda 
ifadesini Fransız meslektaşlarımızın yaşama kattıkları “La Main à la Pate” 
ile bulmuştur. Bu olağanüstü organizasyon üç ünlü Fransız bilimcisinin 
eseridir.

Günce'nin özel sayısı bu eserin yaratıcılarından en önemlisi olan Georges 
Charpak'ın anısına adanmıştır

Saygılarımla,
Prof. Dr. Yücel Kanpolat
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İnanç, Akıl ve Bilim Eğitimi

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ
TÜBA Şeref Üyesi 

Kültür ya da medeniyet gibi “canlıüstü” (superorganic) 
varlık alanlarını (kültürleri) yaratan insan türü, bu varlık 
alanlarının sürekliliği, düzeni ve gelişmesi için gerekli 
bilgileri üretir ve örgütleri kurar. Kimi eksiklerini dışardan 
alır ve katar. “Ne demiş atalarımız?” diye sorar ve dilimize 
pelesenk olmuş yanıtı kolayca bulur, örnekleriz. Yeri 
geldikçe hatırlar, kuşaktan kuşağa aktarır, değiştirir ve 
yaşatırız. Günlük hayatta kısaca ve toptan “eğitim” adını 
verdiğimiz süreç budur. Son yüzyıllarda, bir bilgi üretme 
türü olan ve sosyal- kültürel değişime yetişmeye çalışan 
bilim ve bilim eğitimi öncelik kazandı. Bilim ve bilim 
eğitimi, hava tahminlerine benzetilebilir. Hemen herkes 
Mark Twain'in dediği gibi havadan söz eder ama onu 
etkilemek, değiştirmek hiç kolay değildir. Bu yazıda yaşanan 
güçlüklerin bir özet yorumunu sunmaya çalışıyorum. 

 
Tarihi Çerçeve

Avcı-toplayıcı toplumlarda bu süreç yeterliydi, topluluğu 
ayakta tutuyor, yaşamın düzenini sağlıyordu. Çevre 
koşullarının değişmesi ya da karşılaştıkları, savaştıkları 
yabancı göçebeler “töre” dediğimiz bilgilere yenilerini 
e k l i y o r d u .  M a s a l l a r,  d e s t a n l a r  b u  t ö r e l e r i n  
değişimini/gelişimini simgeleyen mitolojik veri 
kaynaklarıdır. Bu dönemde yaygın olan şamanlık bir doğa 
dinidir. İnsanlar göklerden indirdikleri tanrılara istek ve 
dileklerini söylerdi. Şaman bu ilişkiyi kuran kişiydi.

Günümüzden 10-12 bin yıl önceleri, göçebelerin yerleşik 
hayata geçmesiyle bilgi üretme süreci yavaşlamış, kadın-
erkek ve yöneten-yönetilen farklılaşması hızlanmıştır. 
Toplumlar bilgi boşluğunu doğa-üstü kaynaklarda, hareketli 
yıldızlarda (gezegenlerde) aramaya başlamış; insanlara 
benzeyen tanrılar yaratmış; gereksindikleri bilgileri onlara 
sipariş etmişler ve bilgi eksikliğini bir ölçüde böyle 
karşılamışlardır. Neden? Çünkü susamış ya da acıkmış, 
öfkeli tanrılar böyle istiyordu. Onları yatıştırmak 
gerekiyordu. Göçebe toplumdaki törenin tartışılmaz  gücü, 
şamanın görevi böylece tanrılara aktarılmış oluyordu.  

Tanrı Apollon mabedinin girişinde şöyle bir uyarı varmış: 
“Sen, Bilge Tanrı Apollon'dan daha mı iyi bileceksin? 
Haddini bil, kendine gel!” Tanrıları sakın öfkelendirme, 
gazaba gelirlerse  ceza çok ağır olabilir. İnsanlar, Olimpos 
dağlarında yaşayan tanrılar ailesini kendileri yaratmış, 
onlara tapmış ve adaklar adamıştır. Dünyayı kuşkusuz, 
tanrılar yönetiyordu ama acaba onları kim yaratmıştı?  

bguvenc@superonline.com

Giriş

Birbirini çağrıştıran bilim, bilgi ve bilişim, eğitim 
sürecinin ürünüdür. İnsanı insan yapan eğitim süreci... 
Sanayi devriminde bilim önemliydi. Günümüzde, bilimle 
birlikte  bilişim de öncelik kazanıyor.

Acaba biz çağdaşlar da kendi yarattığımız  tanrılara mı 
inanıyoruz ? 

Kutsal kitaplar bu tür sorulara yer ve izin vermez. 
Soranları “zındık” diye dışlar ve cezalandırır. “Kendi yaratır 
kendi tapar” diyen şair cezasını bulur. Ya da “Tanrıyı biz 
yarattık” diyen hukukçunun namazı kılınmaz ve bu ceza 
inanmayanlara ders olur. Yıllar önce tek tanrılı üç büyük 
dinin üst düzey temsilcilerinin yemekli bir tolantısında 
bulumuştum. İsrailli Hahambaşı, Vatikan Kardinaline şöyle 
takıldı: “Sizinki nasıl bir tek tanrıcılık, hiç anlamıyorum? 
'Tek Tanrı' diyorsunuz, Oğul'a, Ana'sına, Kutsal Ruh'a 
tapıyorsunuz?” Ev sahibi durumunda ve sanki Museviliğe 
daha yakın görünen Diyanet temsilcimiz tartışmaya 
katılmadı.

Kitaplı din devletlerinin kurulmasıyla, “kutsal yetkinin 
nihai kaynağı” sorunsalı tam açıklığa kavuşamadı. Kilisenin 
kurucu babalarından Aziz Augustinius, Dünya Devleti ile 
Tanrı Devleti arasındaki öncelik/egemenlik ikilemini şöyle 
çözmüş: “Er geç bütün dünya ve insanlık, Tanrı Devleti'nin 
kulları olacaktır.”

Bir tanrı din-devleti olarak kurulan İslam, bu tarihi 
ikilemi yaşamadı. Devletin örfi [dünyevi] yasaları Kur'an'a 
ve şeriata karşı olamaz, akıl ve hikmet imana ters düşemezdi. 
İmam Gazali böyle buyurmuş ve İslam dünyası bu fetvaya 
uymuştu. “En'el hak” (Ben Tanrı’yım) diyenlerin ya da 
Tanrı'ya ortak (şirk) koşanların ve [Tüm Tanrıcı] 
Panteistler'in başlarına gelenleri biliriz. Müminleri ibadete 
çağıran ezan, gün boyunca hatırlatır “Tanrı'dan başka Tanrı 
yoktur”. Arap dili, Batı'dan gelen çoğulcu “laiklik” 
kavramının tam karşılığını bulamamış; “La dini” (din dışı) 
deyip çıkmış ama  sorunu çözememiştir. Ya biri ya da öteki, 
ülkemizde hâlâ yankılanan ilke: Hem Müslüman hem laik 
olamazsın. Tek Tanrı, tek peygamber, tek din ve tek devlet. 

15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans'ta sanatçı ve yaratıcı 
olarak yeniden doğan akıl, 17. yüzyılda özgürlükle, 18. 
yüzyılda bilimle aydınlandı ve 19. yüzyıl Alman filozofu 
Nietzsche itiraf etmekten çekinmedi “Tanrı öldü” çünkü biz 
artık “O'na inanmıyoruz!” 1870'ler bilimsel bilgilerin 
patlamasıyla çakışan önemli bir dönüm ve kırılma 
noktasıydı. Nietzsche yalnız değildi. Ortaçağ kalelerini teker 
teker yıkan devrimci Marx'lar, Darwin'ler, Durkheim'ler, 
Freud'ler aynı on yıllarda toplanmışlardı. Tanrı, 
göklerde/dağlarda değil, insanların yüreklerinde ve 
inançlarında yaşıyordu.

Oysa binyıllara kök salmış inançlar, savaş alanını 
terketmeye niyetli görünmüyordu. İnanan-inanmayan 
ikilemi böyle doğdu, günümüze değin sürdü geldi. 
Uzlaşmayı sağlamak görevi sosyal bilimlerin kraliçesi 
sosyolojiye verildi. Ünlü Durkheim “Dini hayatın ilkel  
biçimleri” eserinde, insan ve doğa-üstü kutsal varlıklardan 
geldiğine inanılan töre ve emirlerin, özünde, toplumun kendi 
değer ve inançları olduğu gerçeğini bulmuş ve yazmıştı. Yani 
“totem” simgeleri, toplumun “maske takmış” kendisiydi. 
Toplum yavaş da olsa değiştikçe totem simgesinin üzerine 
yenileri ekleniyordu. Durkheim'ın pek sık anılmayan bu 
araştırması, yayımından ancak 100 yıl sonra Türkçe'ye 
çevrilmiştir. Sanıyorum ki, semavi-kitabi dinlerin tek 

Bilim Eğitimi
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tanrısına inanan toplumların varlık bilinci, Durkheim'in 
araştırmasından haklı olarak ve ziyadesiyle rahatsız olmuştu. 
İlkel kültür ve toplumların töresini kendinden gizleyen 
maskelerini günümüzde kimler/nasıl kullanıyordu? 
Dawkins'in dinleri “by-pas” eden Tanrı yanılgısı her ülkede, 
her dilde en çok satan kitap oldu ama yanıtsız kalmadı. 

Günümüzde Londra otobüslerine asılan “Tanrı belki de 
yoktur” posterlerine  gösterilen tepkiler, iki İngiliz 
gazetecinin “Tanrı Döndü” araştırmasını, dini inançların  
nice dirençli ve canlı olduğunu belgeliyor. Modern sonrası 
çağda hızla yayılıp gelişen bu akıma “Dinlerin  yeniden 
canlanması” (Religious Revival) adı veriliyor. Demek ki 
inançlar zamanla değişiyor ama tümüyle yok olmuyor. 
Yeniden canlanma olayı son iki yüzyılda, hemen her büyük 
savaştan sonra en az 2-3 kez yaşandı.

Halen ülkemizdeki kimlik sorunuyla ilgili tartışmaların 
da kimlik/vatandaşlık seçimiyle ilgili olduğu söylenebilir. 
Hangi devletin vatandaşısınız? İslam mı, Türkiye  
Cumhuriyeti mi? Ortadoğu'da, Mısır'da yaşanan rejim veya 
yönetim sorunlarının  çözümünde Türkiye modelinin neden 
örnek alınamayacağı açık değil mi? Allah'ın partisinden 
olduğuna inanan dinciler ikinci, rakip bir partiye izin 
verebilir mi? 

İslamiyet, demokrasi ile uzlaşıp barış içinde yaşayabilir 
mi? On yıl kadar önce laik Türkiye, İslam aleminde bunu 
başarabilen tek ülke olarak örnek gösteriliyordu. Bu övgüyü 
dile getiren Batılı tarihçiler, bugün bir “eksen kayması”ndan 
kaygı duyduklarını açıklıyor. Kuşkusuz bir kayma var ama 
acaba hangi yönde?

Bilim ve İnanç İkilemi  

Kuşkusuz inanç da bilim gibi bir tür bilgidir ama her bilgi 
adı ilim (ilm) olsa da bilim ya da bilimsel olmayabilir. 
Bilimsel bilgi ile inanca dayalı bilgi arasında önemli bir 
üretim/yöntem farkı vardır. İnanca dayalı bilgiler toplumda, 
ortaklaşa (anonim)  oluştuğu/üretildiği halde, bilimsel 
bilgiler, araştırmaya dayalı, yaşanan sorunlara çözüm, 
değişim sürecine tepki olarak, özgün bir yöntemle çok daha 
hızlı üretilir. Her bilimsel bilgi (görüş, varsayım, kuram) 
tartışmaya, sorgulamaya, yanlışlanmaya açıktır. Bilimin iki 
temel saiki (sürücüsü /güdücüsü) merak ve şüphedir. 
Şüpheye yer vermeyen bilim eğer varsa donar, bir tür 
postmodern inanca dönüşür. Bilimin ilk ve evrensel yöntemi, 
sorgulama, deneme ve yanılmadır. Sordukça araştırıp 
yanıtlamaya çabalar; yanıldıkça geri döner, düzeltir ve 
gelişir. 

Oysa inancın varlık (varolma, var kalma) stratejisi soru ve 
sorgulamaya izin vermez. “İnanıp inanmamakta hürsün” 
der; ama sorup sorgulayamazsın? Neden? Çünkü, sorup 
sorgulama merakın ve şüphenin dışa vurması, hayata 
geçirilmesidir. Çünkü “senin aklın ermez”. İmam Gazali'nin 
Tehafüt el Felasefe (Filozofların Yanılgısı) fetvasına göre, 
“akıl, imana ters düşemez”. Düşerse dirlik bölünür, düzen 
bozulur, devlet yıkılır. Osmanlı'nın “Devlet Ebed” inancı, 
Medrese'de hikmete (ilme) izin vermedi ama yine de yıkıldı? 
Neden? Sultanların hasta, çocuk, deli ya da keyif düşkünü, 

savaşa (gazaya) çıkmaktan korkanlar olması ya da 
haremdeki cariyelerin sayısı ile açıklanabilir mi? Tarih 
kitaplarında yer almayan bazı gerçekler ekrana yansıdığında 
toplumca neden bu kadar  tepki gösteriyoruz? Bu da benim 
açık uçlu sorum olsun.

Asıl sorun geçmişte değil belki günümüzde. Osmanlı 
düzeni, bilimi Medrese'nin ve eğitimin dışında tutmuştu. 
Çünkü “Akl-ı hikmet” ile iman bir türlü uzlaşamıyordu. 
Doğru ya da yanlış, Osmanlı bu çelişkiyi kabul etmişti. 
Şüphe ile iman bir arada olmadı, olamadı. Laik 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişiyle çelişkiyi ve 
çözümü birlikte göstermeye  çalışmıştı. En hakiki mürşit 
(yol gösterici), çünkü başka yol göstericiler, akıl ve bilimin 
güçlü ve soylu rakipleri vardı.

Milli Eğitimin geleneksel sorunu şöyle özetlenebilir: En 
hakiki bilim ile olmayan öteki yol göstericilere okullarda ne 
kadar/nasıl yer verelim? Bu uzlaşmaz ikizleri nasıl 
bağdaştıralım?

Akıl ve bilim kuşkusuz hakiki ama iman da çok güçlü. 
Saygın bilim tarihçimiz Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın Hayatta 
En Hakiki Mürşit eserinde gösterdiği gibi, akıl ve bilim en 
gerçek yol gösterici ama etkili bir yaptırımı (müeyyidesi) 
yok. İzlemezsen,  inanmazsan ne yapar?

Oysa imanın/inancın çok daha güçlü bir müeyyidesi 
(cezası) var: İnananlara mutlaka cenneti vaat etmiyor ama 
inanmayanların cehennemde yanacağı kesin. Bu bir bilgi 
veya kuram değil, kutsal emirdir. Tanrı buyruğunu yerine 
getirmeyen sonucuna katlanır. Sayılı'ya göre bilimin böyle 
bir gücü, yetkisi olmadığı gibi, soru soran akılları, güçlülerin 
ve zalimlerin adaleti karşısında yalnız bırakıyor, 
savunmuyor. “Sadece, bilimi yapmayan, yapamayan 
toplumlar ve çağ dışı kalan geri kalır; gelecekte bunun 
olumsuz sonuçlarına katlanır” diyor.  

Mısır'daki Müslüman kardeşlerimiz, baskıcı yönetimin 
sona ermesini ve adalet istedi;  dünya güçlüleri, “haklısın 
ama adil bir düzene geçiş, yavaş yavaş, kurulu dengeleri 
bozmadan, benim çıkarlarıma ve güvencelerime zarar 
vermeden, barışçı ve düzenli olsun” dedi. Mubarek gitti ama 
varisleri ve vesayeti kaldı. Türkiye'de korkulan ordu, 
Mısır'da düzeni koruyan güç oldu. Bu bilimin değil, onu 
kullanan ülkelerin çelişkisidir. 

Şimdi gelelim, “Milli Eğitim'in temel sorunu 'din 
eğitimi'dir.” diyen Diyanet Vakfı'nın alternatif eğitim 
politikasına. Fiilen uygulanmakta olduğu görülen bu 
alternatif planın eğitim şûralarına ve medya kanallarına 
yansıyan yorumuna göre, bilimle din (akıl ile iman) 
aslında/özünde çelişmez. Çünkü iman da bizim cüzi 
aklımızın ermediği “Akl-ı külliye” ya da  “İrade-i milli”ye 
dayanır. Öyleyse evrim kuramı ile yaradılış kuramı bir arada 
ve aynı zamanda okutulmalıdır. 

Peki ama Yaradılış inancı bilimsel bir kuram mı? Evrim 
kuramını didik didik eden dinciler -müminler demiyorum- 
bunun yanıtlanmasına değil sorulmasına bile izin vermezler. 
Yoksa siz hâlâ laik (yani dinsiz) misiniz?

Bilim Eğitimi
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Ara Sonuç

Geçen yıllarda açıklandı: Türk toplumunun dörtte biri 
Evrim kuramına yani bilime inanıyor, dörtte biri kuşkulu ve 
yarısı inanmıyor (bkz. Evrim Kuramına İnanç Tablosu). 
Evr im kuramın ı  öğre tmekle  görev l i  b iyo lo j i  
öğretmenlerimiz de yaklaşık olarak bu oranlarda görünüyor.

Türkiye, bu bilim-inanç profili ile katılmaya aday olduğu 
AB ülkeleri arasında sonuncu. Ne gam! Büyük Ortadoğu 
Projesi ortağımız ABD, hemen bir basamak üstümüzde sanki 
bizi teselli ediyor. Yani, “Evrim kuramına inanmamak dünya 
gücü olmaya engel değil elbette” sonucu çıkarılabilir. 
Kuşkusuz evet! Ne var ki süper güç ABD'de akıl ve bilim, 
Bush'tan sonra Obama'yı getirebiliyor.   

Bilim eğitimimizin bütün bu çabalara karşın nerede 
bulunduğunu anlamaya çalıştım. Bu sayıya katkıda bulunan 
değerli arkadaşlarımın çözüm/çıkış yollarını bulup 
göstereceğini umuyorum. 

Metinde geçen kaynaklar
• Dawkins, R. (2007) Tanrı Yanılgısı, Kuzey Yayınları, İstanbul.
• Diyanet Vakfı (1986) Milli Eğitimde Alternatif Perspektif, 

Ankara.
• Durkheim, E. (2005) Dini Hayatın İlkel Biçimleri. 

Fransızca'dan çeviren: Fuat Aydın, Ataç Yayınları, İstanbul.
• Genç, R. (2005) Türkiye'yi Laikleştiren Yasalar/ 3 Mart 1924 

tarihli Meclis müzakereleri ve kararları. Atatürk Araştırma 
Merkezi, Ankara.

• Güvenç, B. (2008) Nasıl Bir Eğitim Reformu? (Kendi yay.)
• İmam Gazali (1975) Tehafüt el-Felasefe (Filozofların Yanılgısı).  
• Mickelwait, J. & Wooldridge, W. (2009)  God is Back/How the 

Global Rise of Faith is Changing. Alan Lane, London.
• Sayılı, A. (1989) Hayatta En Hakiki Mürşit Bilimdir (2. Baskı) 

Gündoğan Yayınları, İstanbul.
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Georges Charpak (1924-2010)
Çocuklar İçin Bilim Eğitimi Yenileyicisi 

Prof. Yves QUÉRÉ
Fransa Bilim Akademisi Üyesi
Uluslararası İlişkiler Eski Delegesi

Polonya'nın bir parçası olan ve şu an Ukrayna olarak 
bilinen ülkede doğan Georges Charpak, yedi yaşında, 
ailesiyle birlikte 1931 Paris Dünya Fuarı'nı ziyaret etmek 
amacıyla Fransa'ya geldi ve burada kalmaya karar verdiler. 
Tek kelime Fransızca bilmeden Paris'in kuzey 
bölümündeki bir okula başlayan Charpak, her şeyi 
öğrenme isteği sayesinde kısa sürede sınıfının en iyi 
öğrencisi oldu. Tüm hayatı boyunca oldukça faydalandığı 
okul sistemine karşı kendisini borçlu bildi. Bu duygu daha 
sonra 1995 yılında Fransız okullarında fen eğitiminin 
yenilenmesi konusunda kendisini tam zamanlı olarak 
adamasına sebep oldu. 

Daha sonra, fen öğrencisi olarak, Almanya işgaline 
karşı Fransız direnişine katıldı, tutuklandı ve 1945'te çok 
kötü bir sağlık durumuyla Paris'e geri geldi ve Dachau 
kampına gönderildi. Daha sonra Ecole des Mines'te 
bilimsel eğitimini tamamlayabildi ve 1935 Kimya Nobel 
Ödülü sahibi Fréderic Joliot-Curie'nin laboratuvarında, 
daha sonra 1939 yılında zincir reaksiyonu yoluyla nükleer 
reaktör prensibini bulacak olan Irène Curie'yle birlikte suni 
radyoaktivite keşfi için araştırma kariyerine başladı. 
Oradan, Cenova'da yeni kurulmuş olan CERN'e (Centre 
Européen de Recherche Nucéaire) geçti ve burada büyük 
bir istek ve zekâyla çalışarak ünlü, çok kablolu parça 
detektörünü detaylı olarak yapmayı başardı ve daha sonra 
kullanılmayan balon odacığını evrensel olarak adapte etti. 
Bu müthiş aleti tasarladığı için 1992'de Nobel Fizik 
Ödülü'nü kazandı. 

1993'te Paris'e geri dönmesiyle, bir başka tutku, 
çocukların eğitimi tutkusu kendisini teslim aldı. Kısa 
sürede Bilim Akademisi'ne katıldı, Milli Eğitim 
Bakanlığı'na ilkokul ve okul öncesi için bu dersle ilgili 
adını La main à la pâte koyduğu (tam olarak, “Eller 
Hamurda” demektir) pedagoji reformunu sundu. Bu öyle 
bir fikirdi ki, çocukların fen dersini kitaptan veya tahtadan 
okuyarak değil, yaşayarak öğrenmelerini sağlamayı 
içeriyordu. (Dersin merkezinde, çocukların kendilerinin 
farkına varacakları bir deney bulunmaktadır.) 

Akademi, 1996'da oybirliğiyle fikirlerini destekleme 
kararı aldı. Asıl fikri, çocukların zihinsel gelişimi için 
bilimi bir araç olarak kullanmaktı. Bu daha sonra büyük bir 
öğretmen katılımıyla (şu an toplamda %40) Fransa'ya 
adapte edildi. Latin Amerika, Çin, Malezya, Fas gibi 
ülkelerde de kullanılarak, Fransa sınırlarını aşmış oldu. 
Türk dostumuz TÜBA ile bu çalışma alanında gelecek 
vadeden bağlantılar kurulmuştur. 

Hayata, müziğe, edebiyata ve kültüre aşık olan Georges 
Charpak cömertliği, gençliği ve tutkusuyla kendisine 
yaklaşan herkeste kalıcı iz bırakmıştır. 
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modern fiziği; izafiyet, kuantum mekaniği, istatiksel fizik 
ve neredeyse Fransız yüksek eğitiminde bulunmayan tüm 
konuları keşfetti. Frederic Joliot-Curie laboratuvarına, 
radyasyon detektörleriyle oynayan kıdemsiz araştırmacı 
olarak girdi. Ancak kısa zamanda nükleer fiziğin sevdiği 
konu olmadığının farkına vardı. Gizemin daha 
derinliklerine kendi başına girmek, yani temel 
parçacıkların ardında gizli olanları keşfetmek istedi. Bir 
konferans sırasında, gelecekteki Nobel Ödülü sahibi ve 
daha sonra Cenova'da bulunan CERN'in başkanı olacak 
olan Leon Lederman, Georges'tan etkilendi ve kendisini 
yeni başlayacak “Eldorado” adlı bir araştırma için 
CERN'de işe aldı. Fizik kariyerini CERN’de 
gerçekleştiren Georges'ın ileri zekâsı, parçacıkları 
saptayacak olan çok kablolu odacığı (multi-wires 
chamber) geliştirdi. Charpak'ın detektörü, yakın 
zamanda, her yerde kullanılmakta olan kabarcık odasının 
yerini aldı ve 1992 yılında Georges Charpak Stokholm'de 
Nobel Ödülü için seçilene kadar, bu detektörü kullanarak 
parçacık fiziğinde önemli keşifler yapan bilim insanlarına 
birkaç Nobel Ödülü verildi. 

1994'te Paris'e döndüğünde, okulunda aldığı eğitimin 
karşılığını vermek için yeni bir maceraya atıldı. Ancak, 
henüz bilimsel enstrümantasyondan vazgeçmemişti. Bir 
diğer Nobel Ödüllü fizikçi Piere-Gilles de Gennes'e 
'École Supérieure de Physique et Chimie de Paris' 
(ESPCI) katıldı ve burada X-ray'e maruz kalma sırasında, 
etkilenme zamanını iki büyüklük sırasına göre azaltacak 
olan ve makinenin endüstriyel sürekliliğini organize eden 
yeni bir X-ray görüntüleme detektörü tasarladı.  

Georges'un La main à la pâte (Eller Hamurda) 
macerası 1995'te, daha önce Leon Lederman'ın şiddet ve 
okul başarısızlıklarının yoğun olduğu siyahların 
bulunduğu gettodaki ilkokullarda kurduğu projeyi ziyaret 
etmek ve gözlemlemek üzere, o dönemde Fransız Milli 
Eğitim Müdürü olan François Bayrou'yu, Şikago'ya bir 
araştırma ekibi göndermesi için ikna etmesiyle başladı 
[3]. Bu makalenin her iki yazarı da, on sene sonra milli 
eğitim müdürü olacak Xavier Darcos'la birlikte ekibin 
birer üyesiydi. 

Fransa'ya dönmeleriyle Palais de la Découverte'in 
kurucuları Célestin Freinet ve Jean Perrin'in bağışlarıyla, 
bilim eğitiminin pratikte yok olmaya başladığı Fransız 
ilkokulları için geniş kapsamlı aktif bir pedagojinin 
planlandığı geniş kapsamlı ve iddialı bir proje ortaya çıktı. 
İlkokul öğretmenleriyle çalışılarak, temele dayalı bir 
hareket başlatıldı. Bakanlıktan geniş bir işbirliği desteği 
alınarak sürekli olarak bilim toplumu ve kamuoyundaki 
bilinç artırılmaya çalışıldı. 1996 Temmuzu'nda Fransa 
Bilim Akademisi oybirliğiyle projeyi destekleme kararı 
aldı ve sonraki on beş yıl boyunca, Fransızca'da artık 
bilinen bir deyiş olan ve uygulamalı pedagoji anlamına 
gelen, prensiplerinin aşağıda sunulanın ötesine geçtiği La 

Georges Charpak ve Bilim Eğitimi
(1924-2010)

Prof. Pierre LÉNA 
Fransa Bilim Akademisi Üyesi
Fransa Bilim Akademisi Eğitim ve Öğretim Delegesi 
(2005-2011)

Prof. Yves QUÉRÉ
Fransa Bilim Akademisi Üyesi
Uluslararası İlişkiler Eski Delegesi

Georges Charpak, 2010 Eylül ayında Paris'te 86 
yaşında vefat etti. 1 Mart 2011 tarihinde Paris'te Bilim 
Akademisi'nde (Académie des Sciences) kendisi için bir 
anma töreni düzenlendi. 1992 Fizik Nobel Ödülü sahibi 
Georges Charpak büyük bir fizikçidir ve son on beş 
senesini ilkokul seviyesinde bilim eğitiminin 
yenilenmesine katkıda bulunarak geçirmiştir. Bu katkı 
önce Fransa çapında gerçekleşmiş, daha sonra birçok 
ülkeye ilham vermiştir. Bu sunumda, Charpak'ın 
hayatının önemli aşamalarını açıklayacağız, daha sonra 
her yerde La main à la pâte olarak bilinen bilim eğitimine 
olan özel katkısıyla devam edeceğiz. Makalenin I ve II. 
bölümleri,  yakın zamanda yayınlanmış olan 
çalışmalardan elde edilen alıntılardır. 

1I. Georges Charpak 'ın Hayatı

Polonya'nın bir parçası olan ve şu an Ukrayna olarak 
bilinen ülkeden gelen Maurice ve Anna Charpak, 1931 
yılında, Afrika ve Güney Doğu Asya'da Fransa'nın koloni 
başarılarını kutlamak üzere düzenlenmiş olan Exposition 
Coloniale adlı sergiyi ziyaret etmek üzere Paris'e vardılar 
ve burada kalmaya karar verdiler. Küçük Georges yedi 
yaşındaydı ve bir kelime bile Fransızca bilmiyordu. 
İlkokula gitti ve burada Fransızca'yı kısa zamanda 
(ailesinin de empoze etmesiyle) özümsedi. Fransızca, 
Matematik, Fen, Tarih gibi derslere karşı oldukça 
tutkuluydu ve daha sonra okuluna, kendisine çok şey 
kazandırdığı için borçlu olduğunu dile getirecekti. 1942 
yılında, “Ecole des Mines de Paris” okulunun zorlu giriş 
sınavında başarılı oldu, ancak aynı zamanda Almanya'nın 
Fransa'yı işgaline karşı gelmek üzere direnişçilere (The 
Resistance) katıldı. Kendi orijinal Yahudi ismini gizledi  
ve Charpentier takma adlı nüfus kâğıdıyla tutuklanarak  
hapse girdi, bu sayede Auschwitz yerine Dachau kampına 
gönderildi. 

1945 yılında, Paris'e kötü fiziksel bir durumda geri 
dönerek, Ecole des Mines girdi ve büyük bir tutkuyla 

Bilim Eğitimi

1Bölüm I, aynı yazarlar tarafından Bulletin de l'Union des Physiciens'de 
(2010) Fransızca olarak yayımlanan çalışmanın tercümesidir.

Sayfa 5



main à la pâte'yi (Eller Hamurda) desteklendi. Tüm 
strateji, çocukların (5-12 yaşlarında) çevrelerindeki 
dünya merak ve ilgi duymalarını sağlamak üzere 
kurulmuştu. Georges tüm zamanını, ününü, yazılarını, 
halkın karşısına çıktığında erken ve aktif  bilim eğitiminin 
önemini anlatmaya adadı ve içlerinde bu makalenin 
yazarlarının ve Akademi'nin de bulunduğu bir destek 
takımı oluştu. Kısa zamanda, Avrupa'da [4], [7] 
uluslararası alanda yayıldı. Georges önce Fransa eski 
başbakanı Michel Rocard'ı, daha sonra Avrupa 
Parlamentosu'nu, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose 
Barroso'yu ikna ederek, La main à la pâte'nin 
kaynaklarını, geniş kapsamda felsefe ve pedagojiyi de 
kullanarak Avrupa'da “Bilgi Toplumu” oluşturmayı 
önerdi. Georges'un aile bağlantılarıyla, La main à la pâte 
Avrupa sınırlarını aşarak, Güney Amerika'da bulunan 
Kolombiya'ya kadar uzandı. Yürütülen yararlı 
diyalogların sonucunda proje Çin'de de uygulanmaya 
başlandı. Çin'in ardından, aralarında Türkiye'nin de 
bulunduğu birçok ülkede uygulandı. Georges, tüm dünya 
çocuklarının bilimin güzelliğini ve hayalini paylaşmasını 
istiyordu ancak bu hayal, okulda kolay anlaşılabilir 
eğitimin projeye eşlik etmesiyle gerçekleşebilirdi [6]. 

Georges Charpak, tutkulu, hayatı, edebiyatı, müziği ve 
bilimi seven, inançlarla dolu bir kişiydi. İnsanlığın 
geleceği için önem kazandığında, nükleer yayılmaya ve 
nükleer enerjinin gelişigüzel kullanımına karşı savaş 
açmıştı. Kendisine yakın olma şansını yakalamış insanlar 
üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Bir ilkokul öğretmeni 
şunları yazmıştır: “İlkokul öğretmenleri, çocukların bir 
fenomeni incelerken 'Neden?' sorusunu sormaları için 
onları yönlendirmek ve buna izin vermek kuralı koyduğu 
için Bay Charpak'a sonsuza dek borçludurlar”. Bir başka 
mesajda şöyle yazılmıştır: “Bazı insanlar yalnızca 
başkalarının iyiliği için büyük bir açıklıkla ve yalnızca 
sevgiyle hareket ederler”. Georges bunların hepsiydi, 
tutku, akıl, cömertlik, genç ruh hali ve hayatı boyunca 
kendisine verilen armağanı başkalarına yöneltme 
karalılığı. Onun mirasını devam ettirmek zorundayız.  

2II. Fransa'da İlkokul Bilim Eğitimi ve La main à la pâte

İlkokullar İçin Oluşturulan Fransız Konteksti 

Eğitim Yapısı 

Fransız eğitim sisteminin şu anki yapısı (ilköğretim 
okulları, kolejler ve liseler) 1960 ve 1970'lerde aşama 
aşama yerine oturan bileşik bir sistemdir. İlköğretim 

okulları, 6 yaştan 11 yaşa, kolejler 11'den 15 yaşa ve 
liseler 15'ten 18 yaşa kadar hizmet vermektedir. Fransa'da 
6 ile 16 yaş arasında okula giden çocuk sayısı yaklaşık 13 
milyondur. 1970'lerden beri Fransa 3 ile 5 yaş arasındaki 
çocukların okul öncesi eğitiminin gelişmesinde önemli bir 
rekora sahiptir. Okul öncesi eğitim mecburi değildir ancak 
çocukların %95'i okul öncesine  devam etmektedir.  

Okul 6. yaştan itibaren zorunludur. Fransa'da ilk 5 
yıllık örgün eğitim için 6.5 milyon çocuğa hizmet veren 
60.000 okul bulunmaktadır (örgün eğitimin ilk üç senesi 
temel becerileri kapsamaktadır). Daha sonraki aşama, 
çocukları 11 yaşına kadar ilköğretim eğitiminin sonuna 
taşımaktadır. Devlet ya da özel olsun, okullar Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın himayesi altında yönetilmektedir. Özel 
sektör, ilköğretim öğrencilerinin yaklaşık %15'ini 
(yaklaşık 1 milyon öğrenci) eğitmektedir ve bu oran 
geçtiğimiz 10 yıl içinde aynı kalmıştır. Özel okulların 
çoğunluğu Katoliktir ve devletle anlaşmalı bir şekilde 
idare edilmektedir (bu anlaşmanın maddelerinden biri 
personel ücretlerini kendilerinin ödemesidir). Özel okula 
giden 50.000 civarındaki çocuk, bu anlaşmanın dışında 
olan okullara gitmektedir ve aileleri çocuklarının eğitimi 
için yüksek ücretler ödemektedir. 

Devlet Kontrolü ve Politikalar 

Özerk yönetim artsa da, 20 yılı aşkın bir süredir 
monolitik eğitim sistemine çeşitlilik ve esneklik getiren 
bir organizasyon uygulanmaktadır, eğitim politikası ve 
milli eğitim müfredatının belirlenmesi ve uygulamasında 
halen merkezi yönetimin önemli bir gücü bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen oldukça küçük bir paya sahip 
özel sektör hariç tutulduğunda, Fransız ilköğretim eğitimi 
ulusal seviyede ve oldukça merkezi bir şekilde 
yürütülmektedir. Müfredat tüm okullar için aynıdır ve 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen, 
b a k a n ı n  o n a y l a d ı ğ ı  k o m i t e l e r  t a r a f ı n d a n  
geliştirilmektedir. Ulusal müfredatın ötesinde, bakanlık 
farklı önerileri yerel seviyelerde göndermektedir 
(Inspecteurs d'Académie IA, okul müfettişleri IEN ve 
yazının devamına bakınız).  

Kaynak Yaratma

Devlet, öğretmenlere ödenek sağladığı ve farklı mali 
yardımlara ödemeler yaptığı için toplam kaynağın üçte 
ikisini eğitim sistemine ayırmaktadır. 1982 ve 1983 Özerk 
Yönetim Hareketleri, seçilmiş yerel yönetimlerin, yani 
kendi maddi bütçelerine sahip olan bölgesel, bölümsel ve 
toplumsal meclislerin rolünü artırmıştır. Günümüzde bu 
yönetimler, toplam eğitim masrafının %20'sini 
karşılamaktadır. Yerel yönetimin her bir bölümü, eğitimin 
her bir seviyesinden sorumludur. İlçeler ilköğretim, kreş 
bina inşasından, materyallerinden, bakımından ve 
öğretmen olmayan personelin maaşlarından sorumludur.

2II. Bölüm, şu makaleden alınmıştır: Kamu Politikasının K-12 fen eğitimdeki 
rolü, DeBoer GE ed., AAAS Project 2061, say.147-172, Information Age 
Publ., Charlotte, N.C. USA. Sarmant JP, Saltiel E, Léna (2010) “La main à la 
pâte. Fransa'da fen eğitimi reformu için plan uygulaması”. Yazarlar çalışma 
arkadaşlarına, editöre ve yayımcıya minnettarlıklarını sunmaktadır.
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Yerel Seviye 

1990'lardan beri, Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında 
bulunan bölgesel ve diğer yerel yönetimlere daha fazla 
yetki verilmiştir. Her sene 30 eğitim bölgesinden sorumlu 
olan Rektörler Akademisi (recteurs d'académie- Birleşik 
Krallık'ta bulunan Eğitim Memurları Amiri veya 
ABD'deki Eğitim Müdürü gibi), Paris'ten maaşların, 
harcamaların da dahil olduğu az miktarda bir ödenek 
almaktadır ve bu miktar çeşitli eğitimsel kuruluşa pay 
edilmektedir. 1999'dan beri öğretmenlerin kariyer 
yönetiminin özerkliği, rektörlere, yeni öğretmenlerin 
görevlendirilmesi, öğretmenlerin teşvik edilmesi ve kendi 
akademileri içinde öğretmelerin okullar arası tayin 
edilmeleri gibi önemli ve yeni sorumluluklar getirmiştir. 
Her bir Akademi 3 ila 6 bölümü kapsamaktadır. 
İlköğretim okullarında bir bölümün eğitim sistemi 
uygulaması Akademi Müfettişi (Inspecteur d'Académie -
IA) tarafından yürütülmektedir.  

Okul Müfettişleri 

Okul Müfettişleri (Inspecteurs de l'Education 
Nationale - IEN) organizasyonel sorunlar için kendi yerel 
Akademi Müfettişi otoritesi altında, pedagoji ve müfredat 
söz konusu olduğunda Milli Eğitim Müfettişleri'nin 
(Inspection Générale de l'Education Nationale - IGEN) 
yönetimi altında çalışmaktadır. Her bir Okul Müfettişi 
yaklaşık 300 öğretmenden sorumludur. Her bir öğretmen 
kendi müfettişi tarafından 3 ila 5 senede bir teftiş görür. 
Müfettiş tavsiyelerde bulur ve öğretimin müfredata uygun 
bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder, 
bakanlıktan gelen tavsiyeleri iletir. Üstün kalitede başarı 
gösterdiği saptanan öğretmenlerin maaşı mütevazi 
miktarda arttırılır. 

Öğretmenler

Yaklaşık 364.000 ilköğretim öğretmeni (devlet ve özel 
okul) bulunmaktadır ve her bir öğretmen, tüm derslerin 
öğretimini sağlamakla yükümlüdür. Öğretmenler çok 
yönlü yetkinliklere sahiptir. Örneğin, bilimde 
uzmanlaşmış öğretmenler bulunmamaktadır. Sınıflar 
ortalama olarak, kreşlerde 26, ilköğretim okullarında 23 
kişiliktir. 

Öğretmen alımından, eğitimlerinden ve maaşlarından 
merkezi hükümet sorumludur, bu öğretmenlerin büyük 
bir çoğunluğu Instituts universitaires de formation des 
maîtres (IUFM)'da eğitim görmüş memurlardır. 1991'de 
kurulan bu enstitüler, ilköğretim ve ortaöğretim 
öğretmenlerine mesleki eğitim sağlamaktadır. 2009'dan 
beri öğretmen eğitim enstitüleri üniversitelerle birleşmiş, 
tüm öğretmen eğitimi, memur olarak işe alınmadan önce 
üniversitede beş yıl okumaları ve eğitim görmeleri 
doğrultusunda yenilenmiştir.  

2009 yılına kadar öğretmenler bir sınavla 
seçilmekteydi ve öğretmen eğitim programına kabul 
edilenlerin 7'si öğretmen olmak istiyordu. Seçme sınavı 
zaten üniversitede “bakalorya”dan sonra genellikle dört 
sene (veya daha fazla), resmi olarak üç sene (Bolonya 
seviyesi L) okumuş öğrencilere yönelik olarak yapılırdı.  

Öğretmenler işe alındıktan sonra her sene, her biri dört 
saatlik üç seanstan oluşan hizmet içi eğitimlerine katılmak 
zorundadır. Konular ulusal seviyede önceliğe göre, yerel 
okul müfettişleri tarafından seçilmektedir. Öğretmenlere 
sunulan başka hizmet içi eğitimler bulunmaktadır ancak 
bunlar zorunlu değildir. 

Öğretmenlerin inisiyatifine dayalı bu hizmet içi 
eğitimler, bilim eğitiminin gelişimi için büyük bir engel 
oluşturmaktadır. Fen dersi için ulusal düzeyde bir 
programın tasarlanmış olması yeterli değildir, 
öğretmenler bu dersin düzgün olarak uygulanabilmesi 
için özendirilmelidir. Pratikte bakanlığın tavsiyeleriyle 
günlük sınıf uygulamaları arasında büyük bir uçurum 
bulunmaktadır. Bu durum mantığa aykırı gelebilir ancak 
öğretmenler merkezi bir sistemde kendi öğretim 
uygulamalarında özgür olmaktan hoşnuttur. Bakanlık 
ulusal ders kitapları göndermemektedir. Ders kitapları 
özel işletmeler tarafından yayımlanır ve öğretmenler 
istedikleri ders kitabını seçebilir. 

Testler ve Sınavlar 

CE2 (5. sınıf) öğrencilerin tümü için sadece Fransızca 
ve matematikteki (fen dersi için mevcut değildir) gelişimi 
ölçen testler bulunmaktadır. Öğrencilerin 16 yaşına kadar 
okumak zorunda oldukları kolejler için sınav yoktur. 

Fransız İlköğretim Okullarında Karşılaşılan Başlıca 
Zorluklar 

1997 yılında kolejin ilk yılında okuyan çocuklar 
arasında yapılan detaylı bir araştırmada zorluklar şöyle 
vurgulanmıştır: Öğrencilerin %15'i okuma güçlüğü 
çekmektedir ve neredeyse %4'ü cahil durumdadır. O 
dönemde uygulanan ulusal sınavlar, özellikle okulda 
problem yaşayan çocuklar için tasarlanmıştır.  

Bu zorluklar dikkate alınarak, bilim öğretimi; 
konuşma, okuma ve yazma becerilerine odaklanabilmek 
için göz ardı edilmiştir. 

Fransız eğitim sistemi hakkında daha detaylı bilgi için 
bkz.: http://www.discoverfrance.net/France/Education/

DF_education.shtml. 

Değişim İhtiyacı 

1990'ların ortalarına doğru, Fransız eğitim sisteminin 
ilköğretim okullarındaki fen bilgisi öğretiminde kriz 
aşamasına geldiği ilan edildi. Bu öğretim tam olarak göz 
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ardı edilmediği zaman, yani ulusal standartlarda gerekli 
olan ders saati tam olarak ve gerektiği gibi kullanıldığı 
taktirde (ki, 1995'te bu uygulama öğretmenlerin 
%3'ünden fazlası tarafından yerine getirilmiyordu), 
yapılan öğretim de kitapla sınırlı kalıyordu. Bilimsel 
deneyler sınıfta nadiren ve çoğunlukla öğretmenler 
tarafından yapılıyordu. Öğretim daha çok konuşma, 
okuma, yazma ve sayı sayma gibi temel becerilere 
yönelikti. Diğer dersler gibi, fen dersi için, “karşıdan” ve 
“dikey” öğretim tekniği kullanılmaktaydı, yani bilimsel 
gerçekler öğretmen tarafından açıklanıyordu. Doğal 
fenomenler için araştırma yapılmıyor ve 

 kabul edilip, kaydediliyordu, hatta ezber 
eğitimi söz konusuydu. Dahası, öğretmenlerle bilim 
topluluğu arasında hiçbir bağ yoktu. 

1980'lerden itibaren, farklı araştırmalar her seviyede 
fen dersine olan ilginin azaldığını göstermekteydi ve aynı 
durum nüfusun genelinde de görülmekteydi. Özellikle, 
Çocuk ve Bilim (L'Enfant et la science) [8] adlı kitaptaki 
1992 yılına ait bir çalışma, öğrencilerin ortaokulun 
sonuna doğru kendilerini fen dersinden “bıkmış” olarak 
nitelendirdiğini göstermektedir. 1995 yılında yapılan bir 
araştırma, 13 yaşındaki Fransızların, matematik dersiyle 
karşılaştırıldığında, doğal bilimler konusundaki bilgi ve 
becerilerinin az olduğunu ortaya koymaktadır. Bilimle 
ilgili okuryazarlıktaki düşüş ve gelecek bilim insanlarının 
ve mühendislerin sayısındaki azalma, ülkenin uzun 
vadede ekonomik refahı hakkında endişelere yol 
açmaktaydı. Bilim eğitiminin gelişmeye ihtiyacı olduğu 
yönünde genel bir kanı vardı ve dramatik bir değişikliğin 
yapılabilmesi için istek oluşmalıydı. Şu ana kadar ulusal 
seviyede yapılan hiçbir çalışma başarılı olamamıştı. Fen 
eğitimine yönelik yeni bir yaklaşımın sunulması için 
zamanlama çok uygundu ve bu yaklaşım La main à la pâte 
projesiydi.

La main à la pâte Programı Hakkında 

İlköğretim okullarında sorgulamaya dayalı fen dersi 
eğitiminin uluslararası gelişimi, bilim topluluğunun 
çabası sayesinde olmuştur. Nobel Fizik Ödüllü Leon 
Lederman, Şikago'nun fakir mahallelerine aktif fen 
hareketini uygulayan kişiydi. 1992 Nobel Fizik Ödüllü 
Fransız fizikçi Georges Charpak, Pierre Léna ve Yves 
Quéré'yle birlikte bu okulları ziyaret etti ve aktif 
yaklaşımın çocukların fen dersine yönelik hevesini nasıl 
körüklediğini kendi gözleriyle gördüler.  

Üç fizikçinin Fransa'ya dönmelerinden sonra, Bilim 
Akademisi'nin tüm üyeleri La main à la pâte'e 
sorgulamaya dayalı fen öğretimini kendi versiyonlarıyla 
yerleştirme kararı aldı. Bu hareketten önce, ABD'de 
birkaç araştırmacı grup, sorgulamaya dayalı fen müfredatı 
hakkında yoğun araştırma, geliştirme programları ve 

bilimle ilgili 
bilgiler ayrıca

testler yürüttüler (Boston Eğitimsel Gelişme 
Merkezi'nden Karen Worth, Kaliforniya Teknoloji 
Enstitüsü'nden Jerry Pine). Fransa'dan ilk öğretmen 
misyonu, Caltech'i ziyaret etti. İlk deneysel müfredat, 
Karen Worth tarafından geliştirilen Kavrama'nın 
(Insights) çevirisinden hazırlandı. Sorgulama konsepti 
geniş ölçüde Ulusal Bilim Akademisi (Washington, D.C.) 
tarafından 1990'ların ortalarında sunulmuştur. 

Fransız ilköğretim okullarında fen öğretimini 
canlandırmayı hedefleyen La main à la pâte, 1996'dan 
beri Fransa Bilim Akademisi tarafından büyük destek 
görmüştür ve bu destek halen devam etmektedir. 

1996 yılında ayrıca Bilim Akademisi'nin yanı sıra 
kamu, özel ve eğitim bilimsel organizasyonlarından gelen 
çeşitli desteklerle Milli Eğitim Bakanlığı, La main à la 
pâte'e 344 ilköğretim öğretmeni ve 90 Fransız yönetim alt 
birimlerine (bölümler) deneysel olarak başlattı. Yeni 
müfredat, öğretmen eğitimde fen dersine yoğunlaşma, 
pedagojik ve bilimsel ekipman alımı, öğretmenlere araç 
temini gibi konuları kapsamıştır ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı ilgili okulların müfettişlerine özel 
eğitim düzenleyen Okul Eğitimi Bölümü (Direction de 
l'enseignement scolaire) tarafından da desteklenmiştir.  

Öğretim Stratejisi Olarak La main à la pâte. La main à 
la pâte'in genel görüşü, çocukları, doğrudan gözlem ve 
deney yoluyla doğal objelerin ve fenomenlerin keşfine 
katılmalarını cesaretlendirmek, onların hayallerini 
güdülemek, fikirlerini genişletmek ve dile hâkimiyetlerini 
geliştirmektir. 1998'de Bilim Akademisi tarafından “La 
main à la pâte'nin on prensibi” yayımlanmış ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır:  

1. Öğrenciler gerçekte var olan ve etraflarındaki 
a l g ı l a n a b i l i r  b i r  o b j e y i  v e y a  f e n o m e n i  
gözlemleyecekler ve bunun deneyini yapacaklar. 

2. Araştırmaları sırasında, tartışıp mantık yürütecekler, 
fikirlerini ve sonuçlarını bir araya getirerek 
tartışacaklar ve kendi bilgilerini inşa edecekler. 
Manüel aktivite yeterli değildir.

3. Öğretmen tarafından önerilen aktiviteler öğrenme 
aşamalarına göre sıralandırılarak organize edilecek. 
Program aktiviteleri kapsayacak ancak öğrenci 
özerkliği için geniş bir süre bırakılacak. 

4. Aynı fen konusuna birkaç hafta boyunca minimum iki 
ders saati ayrılacak. Aktivitelerin devamlılığı ve 
öğretme metotları tüm okul süresine yayılacak. 

5. Öğrencilerin kendi ifadelerini kullanarak not 
tuttukları bir fen defteri olacaktır. 

6. En önemli amaç, bilimsel konseptlerin, yazılı ve sözlü 
anlatım becerilerinin öğrenciler tarafından aşamalı 
olarak kazanılmasıdır.  
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7. Öğrenciler tarafından sınıfta yapılan çalışmalar              
      hakkında aileler ve toplumun görüşleri alınacak. 

8. Yerel seviyede, bilimsel ortaklar (üniversite vb.) sınıf 
içi çalışmalarını, öğrenci ve öğretmene yönelik kendi 
bilimsel becerilerini ve bilgilerini kullanarak 
destekleyecek. 

9. Civar bölgelerdeki öğretim kolejleri öğretmenlerin 
faydalanabilmesi için kendi deneyimlerini paylaşacak. 

10.Öğretmenler, öğretme modüllerini, aktiviteler 
hakkında düşünceleri ve soruların yanıtlarını internet 
yoluyla edinebilecek. Ayrıca çalışma arkadaşlarıyla, 
eğitim memurlarıyla ve bilim insanlarıyla internet 
üzerinden diyalog kurabilecek. 

Basılı olarak da ulaşılabilen ve www.lamap.fr web 
sayfasında yayınlanarak desteklenen prensipler, ulusal 
seviyede programın gelişmesinde ve uygulanmasında 
kılavuzluk etmiştir. 1999'a kadar, Fransız okullarının 
%3'ü La main à la pâte'yi okullarına uyarlamışlardır, 
ancak programın başarısı bu rakamın ötesine geçmiştir. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir araştırma, 
La main à la pâte'nin çocuklarda fen dersi bilgisini 
oluşturma, dil gelişimleri, bilişsel ve sosyal becerileri 
üzerindeki pozitif etki yaptığını ortaya çıkarmıştır. 
( R a p p o r t S a r m a n t , 1 9 9 9  w w w. c n d p . f r / e c o l e /  
sciences/rapigen0799.htm). La main à la pâte prensipleri 
ayrıca öğretmen uygulamaları ile çocukların duyularını 
ve zekâlarını kullanarak derse katılmaya yardımcı olan 
ders hazırlıkları konularında bilgi vermekte ve bu sayede 
öğrencilerin bilimle ilgili eğitimlerini devam ettirirken 
dersten zevk almalarını da sağlamaktadır. 

Tipik bir La main à la pâte dersinde, öğretmenler 
ellerindeki topu yuvarlayarak öğrencilere, “eylemsiz 
objeler (kaya, su, gökyüzü gibi), yaşayan varlıklar 
(böcekler, insan vücudu ve bitkiler) ve doğal fenomenler 
(rüzgârlar,  gelgit ler  ve iklim) hakkında ne 
düşünüyorsun?” diye sorar. Böylece öğrencilere kendi 
hipotezlerini geliştirme fırsatı sunulur. En basit hipotez 
bile değerli olarak kabul edilir. Bir sonraki aşama 
araştırmadır. Bu, genellikle dört veya beş çocuğun küçük 
bir grup içinde çalışmasını kapsamaktadır. Çocuklar 
hangisinin en iyi hipotez olduğuna karar verir ve 
kendilerine yöneltilen soruyu yanıtlar. Dersi toparlamak 
için, öğrenciler, ders boyunca yaşadıkları pratik ve 
düşünsel serüvenlerini kendi kelimelerini kullanarak fen 
bilgisi defterlerine not eder. Bu alıştırmanın, öğrencinin 
hayal dünyasını ve gözlemleme becerilerini ne kadar 
geliştirdiğini anlamak hiç zor değildir. Öğrenciler kanıta 
dayalı  mantık yürütme kavramını anlamaya 
başladıklarında, başkaları tarafından ifade edilen veya 
kendi önyargılarına yerleşmiş peşin hükümleri 
sorgulamayı öğrenir. Böylece, öğrenciler bilimsel 
prensiplerin ve bilimin mantığının açıklayıcı gücü ve 

 Denemeden Ulusal Programa 
La main à la pâte hakkındaki olumlu bilgilerden ve 

daha önce bahsi geçen 1999 raporundan dolayı, Temmuz 
2000'de Milli Eğitim Bakanı, Fransa'daki tüm çocukların 
bu programdan yararlanmaları gerektiğini düşündü. La 
main à la pâte stratejisini kullanarak, ilköğretim 
okullarında bilim ve teknoloji öğretiminin yeniden 
canlandırılması konusunda ulusal bir program başlatıldı. 
Program, ilköğretim okullarının son üç yılında (9-11 
yaşlarındaki öğrenciler için) okul öncesi dönem de dahil 
olmak üzere tüm ilköğretime yayılması amacıyla 
uygulamaya konuldu. Programa şunlar dahil edildi: 
• La main à la pâte'den modellendirilmiş ilköğretim 

sınıfları için yeni bir müfredat oluşturmak; 
• Öğretmenlerin eğitiminde Bilim eğitiminin önemini 

artırmak; 
• Okulların pedagojik ve bilimsel ekipman alımı için fon 

oluşturmak (ilk sene için yaklaşık 10 milyon dolar); 
• Öğretmenlere, yeni müfredatı uygulayabilmeleri, araç 

gereç temini ve gelişimleri için yardım etmek. 

Bilim Eğitimi

faydasının farkındalığını edinmeye başlarlar. Bunun yanı 
sıra, çocukların dil hâkimiyeti gelişir, bilimin kesin 
olmayan kelimelerle veya asılsız iddialarla uğraşacak 
vakti yoktur ve bu şekilde çocuklar takım çalışmasının 
etkisini keşfeder, bir deneyin hazırlanması ve yürütülmesi 
için gerekli olan becerileri edinir. 

Öğretme Stratejisinin Bir Örneği

Bu ders “ritim” kavramı hakkında öğrencilerin 
merakından faydalanmak için hazırlanmıştır. 
Çocuklar bir ipe bağlı ağırlıklardan basit sarkaçlar 
yaptı. Sarkaçları öne ve arkaya doğru sallayarak 
hareketin (salınım) periyodik düzenini ölçtüler ve 
sarkacın neden farklı hızlarda hareket ettiğini 
bulmaya çalıştılar. Her bir çocuk (9-11 yaşlarında) 
o kadar ikna olmuştu ki ve sevinçlerini 
gizleyemiyorlardı  hepsi kendi hipotezinin “doğru” 
olduğunu düşünüyordu. Gerçek ortaya çıkmadan 
önce, farklı parametrelerin ayrılması biraz zaman 
aldı ve sabretmek gerekti: Sarkacın öne arkaya 
doğru gidip tam bir daire oluşturma zamanı, 
ağırlığına, ipin kalınlığına, ilk baştaki itici gücüne 
ya da düğümün nasıl atıldığına bağlı değildir (tüm 
bu hipotezler çocuklar tarafından yürütülmüştür), 
ancak yalnızca sarkacın uzunluğuna bağlıdır. Bu, 
çocukların fizik dünyasındaki basit bir ilişkiden 
daha fazlasını öğrendiği muhteşem bir ders oldu. 
Derste ayrıca dikkatli gözlemlemeyi, ölçmeyi ve 
bir iddiayı ortaya atmadan önce deneysel 
doğrulama yapmayı öğrendiler.
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İlköğretim Okullarında Bilim Eğitimi adlı kitabı 
yayımlamanın yanı sıra, Lamap geliştiricilerinin de 
diğer işbirlikçi çabaları bulunmaktaydı. Örneğin, 
Ulusal Pedagojik Araştırma Enstitüsü ile çalışan Bilim 
Akademisi, La main à la pâte programıyla çalışan 
öğretmenlerin araştırma dünyası ile iletişimde 
kalabilmeleri için Fransız okullarına internet 
bağlantısı kurulmuştur. Web sayfası genişletilmiştir ve 
2010'da halen aktiftir. (www.lamap.inrp.fr) adlı adres 
şu konu ve materyallerden oluşmaktadır: 

• Öğretmenlerin, bölgesel olarak üretilmiş pedagojik ve 

Eğitim yöneticileri, müfettişler, öğretmen eğiten 
enstitüler ve bilim enstitülerinin [9] etkinliklerini 
koordine etmeye yönelik olarak ulusal ve bölgesel 
seviyede bir program hazırlandı, bazı ulusal çalıştaylar 
düzenlendi. 

İşbirliği için Plan

Milli Eğitim Bakanı, Ağustos 2000'de, Yenilenen 
Bilim ve Teknoloji Öğretimi Programı için ulusal bir 
komite görevlendirdi. Bu komitenin görevi, ulusal 
düzeyde programı koordine etmekti. Komitenin 20 üyesi, 
programa dahil olan sosyal çevreleri temsil ediyordu: 
Okul eğitimi müdürü, Bilim Akademisi üyeleri, ulusal ve 
bölgesel düzeyde müfettişler, öğretmen eğitim 
merkezlerinin müdürleri, öğretmen eğitmenleri ve 
öğretmenler. 

Eylül 2000'de Milli Eğitim Bakanlığı Okul Eğitimi 
Bölümü, Bilim Akademisi ve daha sonra Yenilenen Bilim 
ve Teknoloji Öğretimi Programı Başkanı olacak olan J.-P. 
Sarmant tarafından imzalanan resmi bir dokümanda şu 
ifadelere yer verildi:  

“La main à la pâte, Bilim Akademisi ve Pedagojik 
Araştırma Ulusal Enstitüsü tarafından yeni bir 
b a ğ l a m d a  d e v a m  e t t i r i l m e k t e d i r.  K e n d i  
organizasyonuna sahiptir, ayrıca bilimsel ortaklık gibi 
bazı özel program özelliklerine sahiptir. Bu arada 
planın içeriğinde bilimsel ortaklığın istendiği ancak 
zorunlu olmadığı belirtilmelidir: Bilim ve teknoloji 
her yerde öğretilmelidir ve yeni stratejiye göre bu 
öğret im,  ülkenin  bi l imsel  or takl ıklar ının  
yapılamayacağı yerlerde bile olmalıdır. 

Yenilenmiş öğretim için olan tüm programın bir 
parçası olarak La main à la pâte etkinliği, yenilik ve 
beceri dağılımı için bir merkez oluşturmaktadır. Şu 
anki asıl amaç, programın %3 olan mevcut uygulama 
oranının %100'e çıkartılması ve tüm Fransa okullarına 
ulaşması için geliştirilmesidir.”

Eğitimsel Araçlar. Bilim  ve teknoloji eğitimini yenileme 
programı için La main à la pâte ile Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından oluşturulan işbirliğinin en önemli örneği, 
İlköğretim Okullarında Bilim Eğitimi (Enseigner les 
sciences à l'école, Milli Eğitim Bakanlığı, 2002) adlı 
kitabın basımıdır. Bu kitap, öğretmenlere La main à la 
pâte sınıflarında başarıyla kullanılan stratejileri adapte 
etmelerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Lamap-
Bakanlık grubunun ortak yazarlık yaptığı kitap, kamu 
fonuyla üretilmiş ve 500.000 adet kopya öğretmenlere 
ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 2003'ten bu yana, fen 
öğretiminin yenilenmesinde ulusal programın uygulanma 
aşamasında önemli rol oynamıştır. Bu girişimcilik Fransız 
eğitim konteksinde orijinal ve çok önemlidir. Genellikle, 
bakanlık ders kitabı basmamaktadır. 

Bilim Eğitimi

İlköğretim Okullarında Bilim Eğitimi kitabının 
girişinden alıntılar 

Yenileme planının ve yeni planların uygulaması 
olarak bu kitap, öğretmenlere sorgulamaya dayalı 
öğretimlerini geliştirmelerinde ve öğrencilerin 
deneyleri kendilerinin yapmalarına yardımcı 
olmak için hazırlanmıştır. 

Bu kitap, öğretmenlere hem eğitimsel metot, 
hem de bilimsel bilgi için gerekli olan elemanlara 
bakış açısıyla bilim ve teknolojiyi daha gelişmiş bir 
yöntemle öğretmelerinde yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. 

Kitap ilköğretim okullarında fen öğretimi için 
kullanılacak bir kılavuz değildir. Konuları 
programdan alınarak hazırlanan ve açıklanan 
modüller, kendini derse adamış öğretmenlere fen 
öğretimini yenilemeleri yolunda bir araçtır. 
Öğretmenin modüllerin işlenişi sırasında, kendi 
yaklaşımını pekiştireceği düşünülmektedir. Var 
olan ve gelecekte temin edilecek araçların 
yardımıyla artan bir şekilde ilerlemeye devam 
edebilecektir. 

Öğrencilerin kendilerini hem sözlü, hem de 
yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmeleri 
ele alındığında, bu durum bilim ve teknoloji 
programı tarafından desteklenen öğrenmenin 
merkezinde bulunmaktadır. Aşağıda sunulan 
“Sınıfta Bilim ve Dil” bölümü farklı tavsiyeler 
sunmaktadır. Fransızca söz konusu olduğunda, bu 
özellik, bu belgede açıklanan modüller aracılığıyla 
gelişmektedir. 

Bilimsel aktivitenin vazgeçilmez bir parçası 
olan dil çalışması, sınıfta çalışılan yabancı veya 
bölgesel dillere kadar yayılabilir. “Paris'te, 
Sydney'de veya Pekin'de saat kaç?” adlı modül 
buna örnek teşkil etmektedir ve içerdiği ifadeler, 
söz dizimi yapıları  program süresince 
öğrenilmelidir.
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Bilim Eğitimi

yazılması açısından uygulanan metodun önemli 
parçalarından biridir. 

Bilim, öncelikle doğayı anlama yollarından 
biridir; objelere ve fenomenlere adlarını verir ve 
bizim, dünyanın şimdiki ve gelecekteki hali hakkında 
tartışmamızı sağlar. 

Madde, canlı veya cansız olsun, kesin yasalarla 
tanımlanmaktadır; eğer kendisi kesin, mantığa dayalı 
ve yasalar kesin değilse, tartışma da doğru olmaz. 
Bilimsel terimleri kullanarak konuşmak, hem doğru 
sözcüksel seçim (bilimsel terminoloji) hem de 
yapılandırılmış açık söz dizimi gerektirir.  

Birçok öğretmen, deneysel bilimle uğraşan, 
bilimsel deneyimleri hakkında konuşup yazan (kendi 
“ d e n e y  d e f t e r l e r i n e ” )  ç o c u k l a r ı n ,  d i l  
hâkimiyetlerindeki gelişmeyi fark etmişlerdir. 
Söyledikleri ve yazdıkları şeyler arasında mantıksal 
sıralama eşleşmesi olması ihtiyacı (deneysel 
protokol) ve sınırlandırılmış düşünce (mantık 
yürütmenin gerçekler tarafından k ı s ı t l a n m a s ı ) ,  
çocukları dili doğru bir şekilde kullanmaya 
zorlamaktadır. Düşünce, yazma becerisiyle 
yapılanmaktadır. Yazma becerisi iki uç arasında 
farklılık göstermektedir (birbirlerini dışlamaları 
gerekmez): 

•“Bir kişi” için yazma, bir kişinin kendi 
yaklaşımına ve bir kişinin kendi mantık 
yürütmesine kılavuzluk eder;

• Çoğu kez tekrardan yapılandırılan “Başkaları 
için” yazmanın rolü iletişimseldir. E-posta 
yoluyla iletişim kurmak, bilginin diğer 
sınıflarla birlikte bir araya getirilmesini sağlar. 
Yazmanın bu farklı şekilleri, bilgiyle farklı 
statüde ilişki içindedir. Kişisel yazma, 
çocuğun kendisine verilen zaman içinde 
bilgisini temsil etmesidir. Karşılaştırmadan 
sonra meydana gelen yazma başkalarıyla 
paylaşılır. Sınıfla birlikte (öğretmen de dâhil) 
yapılan karşılaştırmadan sonraki yazmanın bilgi 
statüsü vardır. Yazmanın her bir şekli, 
çocukların bilginin daha iyi halini bulmalarına 
ve edinmelerine yardımcı olmaktadır.

Çocuklar farklı iletişim metotlarını ve 
temsilcilerini (tablolar, çizimler, diyagramlar, 
grafikler, metin) kullanır. Yazılım kullanımı (kelime 
işletimi veya tablolama) çocuklar tarafından yapılan 
işin gelişmesine yardımcı olur. Bilgi ve iletişim 
tekniklerini gerçek teknikler de dâhil olmak üzere 
(yerine değil) mantıksal tarza sokar. Nerede olursa 
olsun, belgesel araştırma metotlarını dışarıda 
bırakmayan yedeklerinin (kâğıt dokümanlar, 
fotoğraflar, vb.) yerine gerçek objeler kullanılmalıdır. 

Fen ve teknoloji okulda nasıl öğretilmeli? 

Okulda bilim ve teknoloji öğretimi, çocukların 
kendi bilgilerini oluşturmalarına izin vermelidir. 

Okulda bilim ve teknoloji öğretimi, öğrencilerin 
kendi bilgilerini oluşturmalarında yer almalarına izin 
vermeli ve meraklarının yanı sıra bundan 
yararlanmalarında tatminkâr olmalıdır. Öğretme 
metotları öğrencilerin araştırma yapmalarını ve aktif 
katılımlarının sorgulamaya dayalı olmasını 
sağlamalıdır. Bu - bilim eğitiminde çok da önemli 
olmayan - öğretmenin kılavuzluğunda hızlı bir şekilde 
yapılmalıdır. 

Bilim öğretimi için sunulan metot, temel 
öğrenmeyle (konuşma, okuma, yazma ve s a y m a )  
bütünleştirilmelidir ve basit araçlarla devamı 
sağlanabilir. Bu, Temmuz 2000'de çıkarılan (Milli 
Eğitim Bakanlığı, 2000) “Okulda Bilim ve Teknoloji 
Öğretimi Yenileme Planı”yla uyumludur. 

Araştırmaya yönelik deneysel yaklaşımlar

Yaklaşım bütünlük ve çeşitlilik prensiplerine 
adapte edilmelidir. 

Bütünlük:

Bu metot çocukların çevrelerindeki canlı ya da 
cansız doğal veya insan yapımı gerçek dünya 
fenomenleri veya objelerini, sorgulamalarına göre 
yapılandırılmıştır. Sorgulama, öğretmenin eşliğinde 
öğrencilerin yaptıkları araştırmalar sonucunda, bilgi 
ve nasıl olduğunu bilmek ediniminin yolunu 
açmaktadır. 

Çeşitlilik:

Çocuklar tarafından yapılan araştırmalar için, 
aşağıda aynı derste yapılanları da içeren farklı metotlar 
bulunmaktadır: 

• Doğrudan deneme (mümkün olduğu zaman seçme 
hakkı verilmeli);

• Bir şeyler yapmak (teknik çözüm aramak 
için);

• Doğrudan veya araç yardımıyla, ölçümleme ya da 
ölçümlemesiz gözlem;

• Doküman araştırması;

• Röportaj yapmak ve anket kullanmak.

Bilgi edinmek için kullanılan bu metotlar, 
çalışılan konuya bağlı olarak dengeli oranlarda 
kullanılmalıdır.

Bilim ve Dil

Dil edinimi, sorgulama ve bilgi alışverişinin 
sonunda elde edilen bilgiyle sonuçların karşılaştırılıp 

2002 Ulusal Bilim Müfredatından Alıntılar 
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ve detaylı açıklanmış bazı eğitim prensiplerine 
dayanmaktadır. Programı geliştirenler, başlangıçtan beri 
neyi başarmaya çalıştıklarıyla ilgili sezgilere ve mantığa 
sahipti. Bu durum Akademi'ye, Milli Eğitim Bakanlığı'na, 
öğretmenlere ve halka tutarlı mesajlar vermelerinde 
kolaylık sağladı. Ayrıca bu gruplara mesajlarını iletmek 
için gerekli olan zamanı yaratmalarında da yardımcı oldu. 
Kendileri pedagoji uzmanı olmamalarına rağmen, 
Lamap'ı geliştirenler, bilim eğitimindeki 19. yüzyıldan 
başlayan derslerden (leçon de choses) ve daha sonra 
Célestin Freinet (1896-1966) tarafından yapılan 
araştırmayı, Jean Piaget (1896-1980) ve Vygostsky'i 
kapsayan zengin Fransız geleneğinin farkındaydı. Bunun 
yanı sıra, geliştiricilerden biri Ulusal Pedagojik Araştırma 
Enstitüsü'nün de başkanlığını yapmıştı. Bu durum, 
işlerinde pedagojik prensipleri kullanma çabalarında ve 
bunları açık bir şekilde ifade etmelerinde yardımcı 
olmuştur.  

Bilimsel toplumdan büyük destek. Programın başarılı 
olmasında diğer önemli faktör, La main à la pâte'in 
başlangıcından beri Bilim Akademisi'nden oybirliğiyle 
alınan destektir. Bu destek, programın kurucularının 
saygınlığından ileri gelmekteydi. Hepsi saygın bilim 
insanları, bakanlık üyeleri ve Fransız toplumu tarafından 
saygıyla karşılanan kişilerdi. Dahası programı 
geliştirenlerden biri, Nobel Ödüllü Georges Charpak'tı. 

Bakanlıktan gelen destek ise, programa inanılmaz bir 
süreklilik kazandırmıştır. Şu anki yönetmelik “Fransa'da 
bilim eğitimi kalitesini sürekli kılmak” görevini de 
içermektedir. Milli Eğitim Bakanı birçok kez değişmesine 
rağmen (1996'dan 2007'ye kadar 7 bakan), Akademi'nin 
istikrarlı varlığı ve isteği sayesinde La main à la pâte, 
bakanlıkla olan işbirliği çerçevesinde gelişmesini düzenli 
bir şekilde devam ettirmektedir. 

Akademi'nin desteğinin ötesinde, La main à la pâte, 
bilim eğitiminin kötü durumundan endişe duyan bilim 
toplumunun büyük desteğini almıştır ve programın temel 
fikirlerinin yarattığı yankı, bilim insanlarının 
çalışmalarının ve eğitim öğretimle ilgili inançlarının 
devam etmesine neden olmuştur. 

2004 yılında bilimsel ortaklık ve işbirliği için ulusal bir 
komite kurulmuştur. Bu komite, bilim insanları ve 
bakanlıktan gelen memurlarından oluşmaktadır. İngilizce 
[10] versiyonu da olan bir kılavuz, bilim insanları ve 
ilköğretim öğretmenleri arasındaki farklı işbirliklerini 
ortaya koymaktadır. 

Farklı ortaklar arasındaki işbirliği. Projenin başarısı 
için Bilim Akademisi'nin desteği çok önemliydi ve 
Akademi, hedeflenenleri gerçekleştirebilmek için, ortak 
kuruluşların temsilcilerinden ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan oluşan, 15 kişilik tam zamanlı bir destek 

Bilim Eğitimi

bilimsel kaynaklar ile genel bilgileri bulabileceği 
ulusal ve bölüme ait bir La main à la pâte ağı; 

• Öğretmenler tarafından sorulan fen sorularına cevap 
verecek bilimsel danışman ağı;  

• Eğitim ve öğretimle ilgili sorunların cevaplandırıldığı 
eğitmen memurlar/eğitmen uzmanları ağı.  

Öğretmenlerin kendilerini yetiştirmelerinde yardımcı 
olacak bir diğer araç Okulda Bilim ve Teknolojiyi Öğrenmek 
(Apprendre la science et la technologie à l'école) adlı bir 
DVD'dir (2009). Bu DVD, Bilim Akademisi ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Fransa'daki tüm okullara 
dağıtılmak üzere hazırlanmıştır. 

2000 yılından beri Bilim Akademisi, bakanlığın 
işbirliğiyle 15 pilot merkezde çalışmalarını sürdürmektedir. 
Merkezler kaynak yaratımıyla sorgulamaya dayalı fen 
eğitimini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu alanlar öğretmen 
eğitimi, değerlendirme ve kaynak geliştirme konularının 
araştırılıp uygulandığı inovasyon ve test merkezleri olarak 
kullanılmaktadır. Böylece Lamap bölgesel ve ulusal 
düzeyde yüksek kalitede ürünleri ve geçerli uygulamaları 
yayabilmektedir. 

Bilim ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Müfredat. Bilim 
eğitimini geliştirmek için oluşturulan Ulusal Plan, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ulusal müfredatın 
da yolunu açmıştır. Bazı görüşmelerin ardından, bakanlık 
düzeyinde hem fen dersi için hem de teknoloji öğretimi 
için araştırma yaklaşımının adapte edilmesine karar 
verilmiştir. Böylece bilim ve teknoloji öğretimi için 
birleştirilmiş bir müfredatın oluşturulması kararı 
alınmıştır. Müfredatın fen öğretimi yaklaşımı, La main à 
la pâte prensipleriyle oldukça uyumludur. Öğretilecek 
konu başlıklarına odaklanan geleneksel Fransız bilim ve 
teknoloji müfredatının tersine, yeni doküman, 
öğrenilecek bilim ve teknoloji içeriğine ve öğretme 
stratejilerine eşit şekilde odaklanmaktadır. Aşağıda 
alıntılarının bulunduğu resmi müfredat, La main à la pâte 
tarafından sunulan fen becerileri ve öğretme stratejileriyle 
uyumludur. Doküman, ulusal müfredatın Lamap'ın 
prensipleriyle ne kadar uyumlu olduğunu gösterme 
amacıyla oldukça detaylı şekilde hazırlanmıştır. 

Lamap'ın Fransız ilköğretim okullarında bilim 
eğitimde bir model olarak kullanılmasının sebebi 
neydi?

2010 yılında Fransız ilköğretim okullarında bilim 
eğitiminin durumu yeterli olmasa da, La main à la pâte'nin 
ortaya çıkması ve yayılması etkileyici bir çabanın 
sonucudur ve iyi bir fikrin nasıl tutulup yayılacağına 
örnek teşkil etmektedir. Bu bölümde, programın başarılı 
olmasını sağlayan başlıca faktörler üzerinde duracağız. 

İyi açıklanmış, tutarlı bir fikir. La main à la pâte tutarlı 
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Medyadaki bu haberler, programın daha çok tanınmasına, 
destekçilerin artmasına neden olmuş, başkalarını da ikna 
eden yeni ortaklıkların katılmasına katkı sağlamıştır. 

İyi zamanlama. Yeni fikirlerin başarılı uygulamalarında 
olduğu gibi, zamanlama da çok doğrudur. Karşılanması 
gereken açık ve farkına varılmış bir ihtiyaç söz konusudur. 
Aslında, Lamap'ı başlatmadan önce, Ulusal Pedagojik 
Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı bir raporun  (Larcher, 
1995) yayımlanması, ülke genelinde bilim eğitimiyle 
ilgili endişeleri dile getirerek yeni bir programın 
başlatılması açısından olumlu bir etki yaratmıştır. Lamap'ı 
geliştirenler programın geniş ölçekte ve hızlı bir şekilde 
uygulanmaması konusunda oldukça dikkatliydi. 
Uygulamanın başlarında, programın geniş ölçekteki 
uygulamasının başarılı olacağı kesin olduğu halde ve 
bakanlığın Okul Eğitimi Bölümü 1997 yılı gibi erken bir 
dönemde programın ulusal boyutta uygulanmasını teklif 
etmiş olsa da, kurucular isabetli bir şekilde bu teklifi geri 
çevirmişlerdir. Kendileri, programın uzun vadede deneme 
sürecinden geçerek güç kazanması gerektiği 
inancındaydı. Dört senelik denemeden sonra, 2000 
yılında program, ulusal boyuta yayılmaya hazırdı. 

Fransa'da Günümüzde Bilim Eğitimi  

2000 yılında, eğitimini tekrar canlandırma 
planını başlatan memurlar, yeni yayımlanacak 
yönetmeliklerin sınıf çalışmalarını hemen ve her yerde 
değiştiremeyeceğini biliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
daha önceki reformlarından edinilen tecrübe, ulusal 
büyüklükte gerçek bir değişikliğin tam olarak 
uygulanabilmesi için birkaç seneye ihtiyaç olduğu 
yönündeydi. Şu an yenilenmiş öğretim için oluşturulan 
planın üstünden sekiz sene geçtikten sonra, ne kadar 
ilerleme kaydedildi? 

Ortak bilgi ve beceri tabanı. Lamap'ın, hükümet 
çalışanlarının bilim eğitimi hakkındaki düşünceleri 
üstündeki etkisi çok açıktır. Örneğin, 2006 yılında, “ortak 
bilgi ve beceri tabanı” (socle commun de connaissances et 
de compétences) Fransız kanunlarına ve eğitim 
yönetmeliklerine dâhil edilmiştir. Doküman hem bilgi, 
hem de sosyal ve yurttaşlık beceri gereksinimlerini 
kapsamaktadır. Bilim söz konusu olduğunda, ortak bilgi 
ve beceri tabanı, Lamap'ta tavsiye edilen sorgulamaya 
dayalı fen eğitimini öngörmektedir. Yine, ortak bilgi ve 
beceri tabanının Lamap prensiplerini ne kadar yansıttığını 
göstermek amacıyla, bu dokümandan alıntıları 
sunuyoruz. 

bilim 

grubunu (Lamap), Bilim Konseyi'ni kurdu. Konseyin 
rolü, yeni fikirler üretmek ve Akademi'nin çalışmalarına 
kılavuzluk edecek mali destek sağlamaktı.

Öğretmenlerden gelen destek. Lamap'ın bir başka 
kuvvetli yanı, öğretmenlerin desteğini kazanabilmek ve 
öğretmenlerin fen eğitimine karşı tutuk olmalarının 
sebeplerini ortaya çıkarmak için özel çabanın gerektiğinin 
farkında olunmasıdır: Öğretmenlerin büyük çoğunluğu 
(%85'i) özel bilim eğitimi almamıştır ve bilim konusunda 
az bilgiye sahip olmalarından endişe edilmiştir. 
Kurucular, öğretmenlere yardım etmeleri gerektiğini 
anlamışlar ve Lamap grubunu, yukarıda bahsedilen destek 
araçlarını oluşturmaları için yönlendirmişlerdir. 
Hepsinden önemlisi, web sayfasının açılması, 
öğretmenleri bu programın, desteklenmeye ve katılıma 
değer bir program olduğu konusunda ikna etmiştir.  

Temel dil becerilerini geliştirmek için bilimin 
kullanılması. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Lamap 
programını ulusal düzeyde uygulamaya karar vermesinin 
önemli nedenlerinden biri, öğrencilerin dil becerilerini 
oluşturmalarında yardımcı olmasıdır. Lamap'ın On 
Prensip'inde açıklandığı gibi, öğrenciler kendi bilimsel 
araştırmalarını yaparken “…tartışıp mantık yürütecek, 
fikirlerini tartışarak bir araya getirecek,…. her öğrencinin 
kendi kelimelerini kullanarak not tuttuğu bir deney defteri 
olacaktır.” Ulusal Eğitim Müfettişliği'nin (Inspection 
Générale de l'Education Nationale), (Sarmant, 1999) 
hazırladığı bir raporda, Lamap'ın bu özelliğinin önemi 
dile getirilmiştir: 

“Okulda bilim eğitimi çoğunlukla azalmıştır çünkü 
insanlar bilim eğitimiyle harcanan zamanın 'temel 
beceriler' (konuşma, okuma, yazma ve sayma) olarak 
adlandırılan becerilerin zamanından alındığı 
düşünmektedirler. La main à la pâte, temel becerilerin 
edinimini de kapsayan bilim eğitiminin stratejilerini 
sunarak bu çelişkiyi ortadan kaldırmıştır.”

Etkili halkla ilişkiler. Başlangıçtan beri, La main à la 
pâte'nin kurucuları kitle iletişim araçlarını etkili bir 
şekilde kullanmıştır. Bu çabalara, kitap yayımlamak, Milli 
Eğitim Bakanı'nın kendisi tarafından her sene bir düzine 
sınıfa takdim edilen ödüller, toplantı ve sempozyumlar, 
hükümet ve Akademi memurları tarafından sınıflara 
yapılan ziyaretler de dahildir. Her sene La main à la 
pâte'in dahil olduğu ve gazetelerde yayımlanan birkaç 
etkinlik bulunmaktadır ve bunlarla ilgili olarak radyo ya 
da televizyonda röportaj yapılması sağlanmaktadır. 

Bilim Eğitimi
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Bilimsel ve teknolojik bilgi 
Deneysel bilim ve teknoloji, gerçek dünyayı, doğayı, 

insan yapımı dünyayı ve insan aktiviteleri sonucu ortaya 
çıkan değişiklikleri açıklama ve anlama arayışı içindedir. 
Bu konuları çalışmak, öğrencilerin bir yandan 
kanıtlanabilir gerçeklerle hipotezler arasındaki, diğer 
yandan da fikirler ve inançlar arasındaki farklılıkları 
anlayabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu amaçlara 
ulaşabilmek için, aynı erken yaşta bilim ve teknolojiye 
merak uyandırmaya yarayan “Aktif” çalışmada olduğu 
gibi gözlemleme, sorgulama, yönlendirme ve deneme 
önemlidir.  

Yetenekler 
Deneysel bilimler değişik şekillerde tümevarım ve 

tümdengelim becerileri oluşturur. Çocuk aşağıda 
verilenleri yapabilmelidir: 
• Bilimsel yaklaşımı kullanmak,  
• Nasıl gözlem yapacağını, sorgulayacağını, formüle 

edeceğini ve hipotezleri nasıl geçerli kılacağını 
bilmek, temel modeller oluşturup, tartışabilmek, 

• Doğal fenomenle bunları açıklamaya ve uygulamaya 
yarayan matematik dil i  arasındaki i l işkiyi  
anlayabilmek, 

• Objelerin özelliklerini test ederek denemek ve 
yönlendirmek, 

• İlgili materyalleri ve BT materyallerini kullanarak bir 
protokolün tasarlanması ve uygulanmasına yardımcı 
olabilmek,

• El becerilerini geliştirip, belirli el aletlerini tanımak,
• Gerçekle benzeşim arasındaki farklılığı algılamak,
• Bir etkinin birkaç olaya neden olabileceğini ve 

görülmeyen, bilinmeyen sonuçların doğabileceğini 
anlamak, 

• Bir ölçümün veya araştırmanın sonuçlarını 

kullanabilmek ve ifade edebilmek, bunu                       
   yapabilmek için: 
– Yazılı ve sözlü bilim dilini kullanabilmek,
– Temel ölçü birimlerine hâkim olmak ve bunların 

karşılığındaki oranlarla nasıl ilişkilendireceğini 
bilmek, 

– Belirsizliğin her ölçümde karşısına çıkabileceğini 
anlamak, 

– Doğal ve istatistiksel sonuçların geçerliliğini 
anlayabilmek, 

• Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi  anlayabilmek, 
• Birinin bilgisini pratik durumlara uygulayabilmek. 

Örneğin, vücudun nasıl çalıştığını, beslenmenin 
etkisini anlamak, mesleki kazalara veya ev 
kazalarına karşı dikkatli olmak,

• Engellerin üstesinden gelmek için teknik bilgileri 
ve teknolojileri kullanmak. 

Tutumlar
Rasyonel anlayış aşağıdaki tutumları geliştirir: 

• Gözlemleme becerileri,
• Doğal fenomenlerin sebeplerini keşfetmek için 

gerekli merakın uyanması, mantıklı hayal gücü, 
açık fikirlilik, 

• Eleştirel akıl: Kanıtlanmış, olası ve belirsiz 
olanların arasındaki farkı görebilmek, tahmin 
yürütmek, öngörmek, bir sonucu veya bilgiyi 
b i l i m s e l  v e  t e k n i k  s ü r e ç  k a v r a m ı n d a  
konumlandırmak,

• Bu değişikliklerin etik çıkarımlarının farkına 
varmak, 

• Biyoloji ,  kimya alanlarında ve elektrik 
kullanımında temel güvenlik kurallarına uymak 

• Çevreye, yaşayan dünyaya ve sağlığa karşı saygı 
duymak. 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2006)

Bilim Eğitimi

Değerlendirme

Maalesef tüm sürecin küresel ve ulusal düzeyde 
detaylı olarak yapılmış bir değerlendirmesi mevcut 
değildir. Elde bulunanlar şunlardır: 

- İçinde bazı istatistiksel verilerin bulunduğu ve 
yukarıda bahsi geçen Sarmant raporu, 

- Lamap pilot merkezlerindeki öğrencilerden daha iyi 
ulusal sınav başarıları elde edilmiştir (maalesef fen 
dersi şu ana kadar test edilmediği için, veri yalnızca 
Fransızca ve Matematik dersleriyle ilgilidir). 

Geri kalanların çoğu yerine getirilecektir. Yeni durum 
gelecek için umut vermektedir: 

- Daha önce yalnızca bilgi test edilirdi. 2009'dan 
itibaren ortak bilgi ve beceri tabanına göre öğrenciler 
pratik beceriler ve sosyal davranışlar konularında da 
test edilecektir;  

- İlköğretim okulunun son senesi için her öğrenciye özet 
okul karnesi verilecek ve öğretmenler tarafından 
hazırlanacaktır. Bu karnede, öğretmenler bilim dersi 
bilgisi ve becerileri hakkında birkaç madde 
dolduracaktır. 

Dahası, 2007'den beri, Lamap kendi kendine bazı 
araştırmaları devam ettirmektedir: Pilot merkezlerde 
verilen eğitimi açıklamak ve kalitesini artırmak için 
gözlemleme kılavuzu hazırlanmış ve geniş ölçüde 
uygulanmıştır (2010'da 200 sınıf incelenmiştir). Sonuçlar, 
b i l g i l e n d i r i c i  d e ğ e r l e n d i r m e  a r a c ı  o l a r a k  
kullanılmaktadır. Gelecekte, bir başka amaç, pilot 
merkezlerdeki öğrencilerin ilköğretim eğitimleri 
süres ince  tüm yapmış  o lduklar ı  ça l ı şmalar  
değerlendirilecektir.

Ortak bilgi ve beceri tabanından alıntılar 
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Gelecek İçin Beklentiler

Lamap'ı ortaokul seviyesine yaymak. Ortaokul 
seviyesinde (6. ve 7. sınıflar), aynı pedagojiyle devam 
ettirilen bir deneme mevcuttur ve bu deneme Bilim 
Akademisi tarafından sunulup, Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından desteklenmektedir. Deneysel yaklaşım ortaokul 
seviyesinde aynı standartlar ve hece diziniyle 
kullanılamayacağından, bu deneme için yeni standartlar 
geliştirilmektedir. Bu seviyede, Fransa'da tipik bir durum 
olan bir dersin üç farklı öğretmen tarafından verilmesi 
yerine, deneme planıyla Fizik, Kimya, Biyoloji-Jeoloji ve 
Teknoloji olarak aynı öğretmen tarafından verilmesi, diğer 
disiplinler ve çalışma arkadaşlarıyla öğretmenin 
koordinasyon içinde çalışmasını sağlayacaktır. Lamap'ın 
özelliklerini ortaya koyan araştırmacı yaklaşımın yanı sıra 
bu deneme, fen dersinin birleştirilmiş sunumunun önemini 
vurgulamaktadır. Bu deneye yönelik birkaç değerlendirme 
oluşturulmaktadır.  

Uluslararası Çıkarımlar. Avrupa Birliği'nin (AB) kural 
ve yönetmelikleri, ilkokul ve ortaokulları kendi üye 
ülkelerinin yönetimlerine bıraksa da, sorgulamaya dayalı 
bilim eğitimi (IBSE) prensipleri ve bilimsel araştırmaya 
yönelik güçlü Avrupa işbirliği, bilim eğitiminde ortak 
çabayı savunmaktadır [11]. Fransız Akademisi 2003 
yılında bu yönde inisiyatif kullanmış ve La main à la 
pâte'in kurulmasından bu yana birkaç AB projesi 
gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Scienceduc 2004- 2006, 
Pollen 2006- 2009 (“Uluslararası Faaliyet” 2007, s. 82-84) 
ve 2008 yılında daha fazla proje hazırlığı yapılmıştır. AB 
içerisinde IBSE'nin yönlendirmeleriyle ortak hareket etme 
doğrultusunda fikir birliğine varılarak gereken fon da 
artırılmıştır. 

La main à la pâte ayrıca on iki Avrupa ülkesinin Pollen 
[12] projesinde çalışmalarını koordine etmektedir. Pollen, 
2006 yılı Ocak ayında başlatılmış ve üç buçuk sene içinde 
geliştirilmiştir. Sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin esas 
olarak alındığı projede Avrupa Birliği çapında 12 Tohum 
Şehir oluşturulmuştur. Tohum Şehir bir eğitim bölgesidir 
ve ilköğretimde bilim eğitimini tüm toplumun katılımıyla 
desteklemektedir. Pollen'in başlıca amaçları şunlardır: (1) 
Tüm toplumun katılımıyla, yerel düzeyde bilim eğitimi 
reformunun yapılmasında deneysel örnekleme sağlamak, 
(2) Paydaşlara ve ulusal eğitim otoritelerine Tohum Şehir 
yaklaşımının sürdürülebildiğini ve etkinliğini göstermek 
ve (3) etkisini daha geniş bir şekilde geliştirmek. Pollen her 
bir Tohum Şehre, yerel müfredatın çerçevesiyle uyumlu 
materyal, metodolojik ve pedagojik destek sağlamıştır. 
Ocak 2010'da, Pollen Fibonacci adı altında yeni bir proje 
olarak 36 aylığına devam ettirilecektir. Bu yeni proje, 21 
Avrupa ülkesinde 25 organizasyonu içermektedir ve 
Fransa'daki Ecole Normale Supérieure ve La main à la 
pâte önderliğinde yapılacaktır. Pollen ve diğer girişimlerle 
Avrupa Birliği, bilim eğitimi konusuna daha fazla ilgi 
gösterip, önlem alma yoluna gitmektedir [7, 11, 12].

Bilim eğitimine yönelik yaklaşımı kaç öğretmen 
kullanmaktadır? Fransa'daki reformların ve La main à la 
pâte'nin etkisinin bir başka başarı ölçütü, bu yaklaşımı 
kullanan öğretmenlerin sayısıdır. Fransız eğitim sistemi 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın otoritesi altında oldukça 
merkezi bir hal alsa da, yeni yaklaşımın geniş boyutu, 
bilim eğitiminde kaç öğretmenin bunu kullandığını 
hesaplamayı zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, soruyu 
cevaplandırmak o kadar da kolay değildir. 2004'ten bu 
yana, öğretmenlere yeni müfredatı takip edip etmedikleri 
sorulsa, tam olarak takip etmediklerini itiraf edemeseler 
bile verecekleri cevap “evet” olur. Ancak daha önemli soru 
şu olmalıdır: Öğretmenler La main à la pâte tarafından 
sunulan yeni araştırmacı yaklaşımını kullanıyor mu? 
Cevap sadece “evet” veya “hayır” olamaz ve 
öğretmenlerin kendilerine sorularak da tam olarak bir 
yorum yapılamaz. Harici bir değerlendirme formuna 
ihtiyaç vardır. Bu, sınıfları düzenli olarak ziyaret eden 
yerel müfettişlerin görevidir, ancak müfettişler tüm 
müfredattan sorumludur ve maalesef dikkatleri bilim 
eğitimini değerlendirmeye pek fazla yoğunlaşmamaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı, ulusal düzeyde sayı tespit 
etmekte zorluk yaşamaktayız. Yine de, yerel sorgulamanın 
tahmini elde edilebilir. Sorgulamalardan, 2007 yılında 
ilköğretim sınıflarının %30 ila 40'ında bilim eğitimi 
verildiğini tahmin edebiliriz. Bu yüzde, yavaş ancak 
düzenli bir şekilde yükselmektedir. Sınıflarda, sınıf 
uygulamalarında süreklilik söz konusudur. Bilim 
Akademisi çabalarının devam etmesi gerektiğinin 
farkındadır. Bilim Akademisi 2007 yılında, sorgulamaya 
dayalı bilim eğitimini desteklemek amacıyla 
üniversitelerde kullanılmak üzere hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitimler hakkında bazı önerileri adapte ederek 
yayımlamıştır. Bu öneriler, özellikle Fransa'da, şu an 
oldukça zayıf olan hizmet içi eğitim ihtiyacına yönelik 
olarak düzenlenmiştir. Fransa'da sorgulamaya dayalı bilim 
eğitiminin yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan en önemli 
stratejik konu öğretmen eğitimidir.

Standartların değerlendirilmesinin devamı. 1996'da La 
main à la pâte'nin sunulmasından beri oldukça ilerleme 
kaydedilmesine rağmen, yalnızca bilim eğitiminin 
gelişmesiyle ilgili değil, aynı zamanda elde edilenlerin 
sürekliliğinin sağlanması için daha fazla işin yapılması 
gerekmektedir. Örneğin, 2008 yılında bakanlık, ilköğretim 
okulları için yeni standartlar getirmiştir. Standartları revize 
etmek için gerekli olan motivasyon, yalnızca fen dersi için 
değil diğer dersler için de sunulmuştur. Standartların yeni 
versiyonu, bir kez daha “temel beceriler” diye adlandırılan 
konuşma, okuma, yazma ve sayma becerilerine 
odaklanmaktadır. Bilim dersi söz konusu olduğunda, 
öğretilmesi gereken konu başlıkları azaltılmış, ancak La 
main à la pâte'le oluşturulan sorgulamaya dayalı öğretme 
tekniği, ortak bilgi ve beceri tabanında önerildiği gibi 
resmi doktrin içinde varlığını sürdürmüştür.  

Bilim Eğitimi
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AB dışında fakir veya zengin birçok ülkede de bilim 
eğitimiyle ilgili, kendi sistemlerini canlandırma ihtiyacı 
söz konusudur. Fransız Bilim Akademisi bu konuyla ilgili 
olarak artan bir şekilde, çok sayıda işbirliği içindedir 
çünkü uluslararası konularla ilgilenen ve uluslararası 
bilim akademileri federasyonu olan AkademilerArası 
Panel'in (IAP) önceliklerinden biri bilim eğitiminin 
geliştirilmesidir. Bu işbirliklerinin içinde bahsedilmesi 
uygun olanlar Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, İsrail, Fas, 
Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam 
bulunmaktadır. Büyüyen ilginin sebeplerinden biri, La 
main à la pâte'in [13] Arapça, Çince, Portekizce ve 
Vietnamca'ya çevrilmiş ve Çocuk ve Bilim (L'enfant et la 
science) ve La main à la pâte macerası [8] adlı kitapların 
da İspanyolca'ya çevrilecek olmasıdır. La main à la 
pâte 'nin dünya çapındaki şu anki durumuna 
http://Lamap.inrp.fr/index.php? Page Id=1179

web sayfası adresinden ulaşılabilir. 

Özet

Fransız Bilim Akademisi örneğinde olduğu gibi, ulusal 
hükümet dışında bulunan bir organizasyonun oldukça 
merkezi eğitim sistemi içinde olan ulusal bilim eğitim 
politikasını nasıl etkileyebildiğini gösterdik. Fransa'daki 
merkezileşmiş eğitim sistemi, ulusal düzeyde bazı 
avantajları beraberinde getirse de, eyalet, bölge ve yerel 
düzeyde uygulamalar açısından öğrenilmesi gereken 
dersler mevcuttur. Öncelikle, sunulan değişikliğe ihtiyaç 
duyulması gerektiğini fark ettik. Değişiklik için zaman 
büyük önem taşımaktadır. Eğer kimse değişiklik ihtiyacı 
düşüncesinde değilse, çok az yol kat edilebilir. Başarı, 
projeyle işbirliği yapabilecek farklı ortakların katılımına 
bağlıdır. Bu da, yeni fikir etrafında herkesin anlaşmasıyla 
mümkün olabilir. Eski tip, kitapla bilim eğitiminin, daha 
ilginç ve öğrencileri zorlayacak bir şeyle yer 
değiştirmesini gerektirmektedir. Belirttiğimiz gibi, AB 
ülkeleri arasında da bir fikir birliği söz konusudur ve bu 
fikir, bilim eğitimde öğrencinin aktif katılım ihtiyacını 
öngörmektedir.   

Bunun yanı sıra, Lamap'ı geliştirenler, sunulan politika 
değişikliğinin ilkokul sınıflarında konuşma, okuma, 
yazma ve sayma temel becerilerinin gelişimini kapsayan 
okul müfredatına uymak zorunda olması konusunda 
zorluklarla karşılamıştır. Açılım politikasını adapte etmeyi 
umanlar, yeni programın konunun içeriğiyle ve bunları 
uygulayan insanların inanç ve değerleriyle bağdaşması 
gerektiğinin farkında olmalıdır. Lamap'ı geliştirenler 
Akademi programının büyük bir kısmını bu temel 
becerilerin gelişmesine adayarak, hükümet çalışanlarını, 
programın bu alanlarda öğrencilerin beceri ve 
anlayışlarına katkıda bulunacağı doğrultusunda ikna 
etmişlerdir.  

Program hem Fransa'da hem de dünya çapında başarılı 
olsa da, öğrenilmesi gereken bir başka ders daha vardır: 
Oldukça merkezi sistemde bile, bahsi geçen çalışmada 

olduğu gibi politik açılımın başarılı veya başarısız 
o lmas ından  öğre tmenler  sorumludur.  Biz im 
programımızda, Fransa'daki ilkokul öğretmenlerinin 
yalnızca %40'ının 2009 yılında doğru dürüst bilim eğitimi 
yaptıklarını tahmin etmekteyiz ve daha da azı - bunların 
çeyreği- Lamap'ın araştırmacı metotlarını kullanmışlardır. 
Rakamın daha fazla olmasını umut etsek de, önceki 
yıllarda bu oranın %5'le sınırlı olduğu düşünülürse, sonuç 
umut verici bir çıkarımdır. Bu kayda değer değişim, 
öğretmenlerin daha etkili bilim eğitimi sunmak için daha 
iyi hazırlanmaları açısından ulusal düzeyde ek 
programların oluşturulmasını ve politik açılımları teşvik 
etmektedir.    

Fransa'daki bu reformların sürekliliği, ilkokul 
öğretmenlerinin hem sorgulama pedagojisi, hem de 
kavramsal anlayış konularında sürekli desteklenmelerine 
bağlıdır. 
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Akademilerin Öncülük Ettiği Bilim 
Eğitimi Anlayışının Sosyal Bilimler 
Alanında Uygulanması Üzerine

Prof. Dr. İlhan TEKELİ

TÜBA Şeref Üyesi

I. Giriş

İnsan kültürel bir varlık olduğu için eğitim ve öğretim 
onun varlığının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanı diğer 
canlılardan ayıran en önemli özelliklerinin başında, 
beyninin sembolleştirme kapasitesinin bulunması yani dil 
oluşturabilmesi gelmektedir. İnsan da var olduğu ilk 
dönemden beri, diğer canlılar gibi yaşamını 
sürdürebilmek için doğayla etkileşim içinde bulunmakta 
ve yaşamını sürdürebilmesi için çevresini öğrenmektedir. 
Bu noktada insanlar diğer canlılardan ayrılmaktadır. Dil 
geliştirebildikleri için bilgilerini sonraki nesillere 
nakledebilmektedir. Bu da kültürel birikimin doğmasının 
mekanizmasını oluşturmaktadır. Oysa diğer canlılar dile 
sahip olmadığı için böyle bir birikim ortaya 
çıkmamaktadır.

İnsanlığın çok erken dönemlerinden beri, insanın bilgi 
oluşturması ve genç nesillere aktarabilmesi, yaşamın akışı 
içinde doğal olarak gerçekleşmekteydi. Henüz, eğitim ve 
öğretim işlevinde uzmanlaşmış bir kişi yoktu. Bu yazının 
konusunu oluşturan sosyal bilim eğitiminden söz 
ettiğimizde, toplumda bu konuda uzmanlaşmış bir kişinin 
varlığından söz etmiş olmaktayız. Bunun ne anlama 
geldiğini kavramamız için, toplumda öğretme işlevini 
yerine getirmede uzmanlaşmış bir kişinin nasıl 
doğduğuna ilişkin kestirimde bulunmak yararlı olabilir. 
Uzmanlaşmış bir öğretenin doğuşu için kentin ve başka 
bir deyişle sınıflı toplumun doğmuş olması gerektiğini 
ileri sürebiliriz. Tarım devrimi ya da avcılığın farklı 
örgütlenme biçiminin gelişmesi gibi mekanizmalarla artı 
ürünün yaratılması sonucu, kentin ve sınıflı toplumun 
ortaya çıkışıyla, öğretimde uzmanlaşmış bir kişinin 
ortaya çıkmasının koşulları da yaratılmıştır denilebilir. Bu 
işlev toplumun üst sınıflarına yani çok az kişiye 
yönelmiştir. Çoğu kez sihir ve dinden farklılaşmamış bir 
şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve öğretimin 
etkinleştirilmesi, kolaylaştırılması gibi bir kaygı yoktur. 
Okur yazar hale gelmek âdeta bir sırra vakıf olmak gibi 
zahmetle elde edilen bir kapasitedir. Eğitim ve öğretim 
toplumun geniş kesimi için yine yaşamın akışı içinde 

1gerçekleşmektedir.

tekeli@metu.edu.tr

Eğitim ve öğretimin yaşam pratiğinden koparak, ayrı 
bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkışı, modernleşme, 
ulus-devletin oluşumu, sanayi devrimiyle yakından 
ilişkilidir. İnsanlık tarihinde yaşanan bu gelişmeler, 
eğitilmiş insan gücü talebini artırmış ve genişçe bir orta 
sınıfın oluşmasına yol açmıştır. Bu oluşum da eğitimin 
k i t lese l leşmesini  gerekt i rmiş t i r.  Bu ta lebin  
karşılanmasında eğitim ve öğretimin etkinleştirilmesi 
önem kazanmış ve uzmanlaşmış, meslek haline gelmiş 
öğretmenlik ortaya çıkmıştır.

Eğitim ve öğretim uzmanlaşınca öğretmen merkezli, 
büyük ölçüde sınıf içine hapsolmuş, pratik bilgilerden çok 
soyut bilgilere yönelen, öğrenmeyi öğretmenin aktardığı 
bilgilerin tekrarına indirgeyen, başka bir deyişle ezberci 
bir eğitim öğretim oluşmuştur. Yaptıkları üzerinde sürekli 
düşünen, değerlendiren modernist düşünce bu gelişmeden 
rahatsız olmuştur. Yaşamdan kopan, yabancılaşmış bu 
eğitim konusunda ortaya çıkan eleştiriler, yeni öğretim 
yollarının aranmasına yol açmıştır. Akademilerin doğa 
bilimleri eğitiminde yürüttüğü Bilim Eğitimi Projesi de bu 
arayışların bir parçasıdır. Yazımda bu arayışın sosyal 
bilimler alanına yaygınlaştırılmasının olanakları üzerinde 
durmaya çalışacağım.   

II. Alternatif Eğitim ve Öğretim Biçimleri Ortaya 
Çıkıyor

Yaşamdan kopan, normal akışı dışına çıkan öğrenme, 
gün geçtikçe yaşamın daha uzun bölümünü kapsıyor ve 
pahalı hale geliyor. Bu nedenle eğitim ve öğretimin 
etkinliğini artırmak için yeni pedagoji kuramları 
geliştirilmeye başlanmıştır. 19. yüzyılın sonlarında, 20. 
yüzyılın başlarında Almanya'da, Türkiye'de ve birçok 
ülkede yaşamdan kopan bu faaliyetin yaşamla ilişkisini 
yeniden kurmaya yönelik yaklaşımlar geliştirilmiştir. İş 
ile eğitim, elişiyle eğitim vb. yaklaşımlar önerilmiştir. Bu 
yazıda ayrıntılı bir eğitim tarihi anlatmak yerine, sadece 
gelişen seçenekler hakkında fikir verilmeye 
çalışılmaktadır. Geliştirilen seçeneklerden üzerinde en 
çok durulmuş olan John Dewey'in önerisini ele alacağım. 
Kendisi kabul etmese de John Dewey'in eğitim ve 
öğretime bakışı “pragmatist” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu çizgide bilginin sadece yaparak, eylemde bulunarak 
öğrenilebileceği savunulmaktadır. Tabii bu, eğitim ve 
öğretimin yaşamdan kopuşu konusunda güçlü bir karşı 
tavır alıştır. Ama Dewey'in eğitim ve öğretim 
konusundaki görüşlerini salt buna indirgemek haksızlık 

1Bu konuda bkz. Steven Mithen: Aklın Tarihöncesi, Dost Kitabevi, Ankara,1 
999.  Metin Özbek: Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi, Ankara, Temmuz 
2000.
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2olacaktır.  Onun için Dewey'in yaklaşımı konusunda bazı 
ek açıklamalar yapmaya çalışacağım.

Dewey'in eğitimle ilgili yazılarında demokrasi ve 
sosyal reform hep merkezi bir öneme sahip olmuştur. 
Dewey, eğitim ve öğrenimin sosyal ve etkileşimli bir 
süreç ve okulun da sosyal reformun geliştirileceği bir 
kurum olduğunu savunmaktadır. Eğitim ve öğretimin, 
bazı bilgi içeriklerinin nasıl aktarıldığı değil, nasıl 
yaşanacağının öğrenildiği bir süreç olduğu üzerinde 
durmaktadır. Bu süreç içinde toplumsal bilinç 
bölüşülürken, bireyin kendisini gerçekleştirirken, bu 
bilince nasıl uyum yapacağı da oluşturulmaktadır. Ona 
göre toplumun inşasının en doğru yolu budur.

Eğitim ve öğretime böyle yaklaşan Dewey, müfredata 
dayalı ve sadece öğrenciye neyin öğretileceği üzerinde 
yoğunlaşan bir eğitim pedagojisine karşı çıkmaktadır. 
Ona göre bu tür öğretimin temel sakıncası, öğrencinin 
pasif bir konuma itilmesidir. Çocuk, yetişmemiş ve 
yetiştirilecek bir kişi olarak görülmektedir. O ise eğitimin, 
öğrencinin yeni öğrendiklerini,  daha önceki 
deneyimleriyle bütünleştirerek derinleştirilmesine olanak 
verecek şekilde yapılmasını savunmaktadır. Bu durumda 
öğretmene, her şeyi bilen bir otorite konumundan 
çıkarılıp kolaylaştırıcı bir konum kazandırılmasını 
önermektedir.

Böyle bir bakış açısının, gerçek öğrenmenin ne olduğu 
konusunda bir iddia getirmesinin ötesine gittiği 
söylenebilir. Dewey felsefenin zihin-vücut ilişkisi 
konusunda René Descartes'ın zihni (mind) ve vücudu 
kesin olarak ayıran yaklaşımı konusunda da yeni bir 
yaklaşım getirmektedir. Descartes'in zihni inançları, 
istekleri, bilinci ve kendine ilişkin farkındalıkları, “fiziki 
olmayan bir töz” olarak gören, vücudu ise “fiziki olarak 
var olan ve düşünme kapasitesi bulunmayan” olarak 
tanımlayıp birbirinden ayıran dualist yaklaşımın ötesine 
geçerek zihin ve vücudun tek olduğunu kabul eden monist 
bir yaklaşıma vardığı düşünülebilir. İçselleştirilmiş 
gerçek bir öğrenmenin yapmaya bağlı olduğu ileri 
sürüldüğünde, öğrenmenin zihin ve vücut bütünlüğüne 
bağlı olduğuna da işaret edilmiş olmaktadır.

Yirminci yüzyılın ilk yarısında Dewey'in yaklaşımı 
çok ses getirmiş olmasına karşın, eğitim dünyasına 
1970'li yıllara kadar davranışsalcı kuramlar hakim 
bulunuyordu. Öğrenme yeni bilgiler, yeni davranışlar, 
yeni hünerler elde etme yolu olarak tanımlanıyordu. 
Davranışsalcılar geliştirilecek bu yeni davranışlarla 

zihnin iç süreçleri arasında bir ilişki kurmuyordu. Onlar 
davranışların betimlenmesiyle, bu türde davranma 
eğilimleriyle ve üçüncü kişilerin diğerlerinin davranışını 
tahmin edebilmesiyle ilgilidirler. Çoğu kez davranış 
değişmesinin değil düşünmeyle, öğrenmeyle de ilişkisi 
olmadığı bir tür şartlanmayla olduğu ileri sürülmüştür.

Günümüzde öğretim kuramları içinde davranışsalcılık 
geri plana itilerek yerini yapılanmacı kuramlara 
bırakmıştır. Bu yaklaşım temelde ezberci öğrenmeyi 
reddetmekte, zihnin düşünme gibi içsel süreçlerini ön 
plana almaktadır. Bu bilişsel bir öğrenim kuramıdır. Biliş, 
düşünme sürecinin teknik ifadesidir. Duyular, algılar, elde 
edilen enformasyonlar ve bunların işlenmesi, kavramların 
geliştirilmesi, uslamlamalar yoluyla geliştirilen 
düşünceler biliş sürecini oluştururlar.

Öğrenmeyi bilgi aktarımı olarak gören, ezberci süreç 
olarak görmeyi bir tarafa bırakarak bir “biliş süreci” 
olarak tanımladığınızda, öğrenmek, katlanılması gereken 
bir faaliyet olmaktan çıkarak, yaşam doyumunun önemli 
bir parçası haline gelir. Yapılanmacı eğitimde öğretmen ve 
sınıf merkezli aktarmacı eğitimin yerine öğrenci 
merkezli, öğrencilerin sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte 
sınıf dışındaki olanaklardan da yararlanarak birlikte bilgi 
üretmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda öğrenme, 
bu türdeki bir bilgi üretimiyle özdeşleşmektedir.

III. Günümüz Türkiyesinde Ezberci Eğitimden 
Kurtulmak İçin Neler Yapılıyor ?

Türkiye'nin bu konuda iki girişiminin olduğu 
söylenebilir. Bunlardan birincisi, son yıllarda Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, dünyaya göre belli bir gecikmeyle de olsa 
yapılanmacı eğitim ve öğretim politikasını uygulamaya 
başlamasıdır. Bu çok büyük bir dönüşüm projesidir ve 
projenin uygulanmasında yer alan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 800.000'e yaklaşan öğretmen kadroları, 
davranışsalcı eğitim döneminde yetişmiş öğretmen ve 
sınıf merkezli eğitimin öğretmenleridir. Bu kadroyu 
dönüştürmeden eski öğretmenlerle yapılanmacı eğitim 
uygulanmasında başarı beklenemez. Bu büyüklükte bir 
öğretmen stokunu meslek içi eğitim yoluyla dönüştürmek 
de o kadar kolay değildir. Türkiye, çok uygun olmayan 
koşullarda yapılanmacı eğitime geçmeye çalışmaktadır. 
Özel eğitim kurumları yapılanmacı eğitime geçişte devlet 
okullarından daha hızlı uyum yapmaktadır.

Tüm zorluklarına karşın Türkiye bu dönüşümü 
gerçekleştirmek zorundadır. Zorunluluğun dört nedenden 
kaynaklandığı söylenebilir. Bunlar;

• Ülkelerin dünyada yarışabilirliğini koruyabilmesi için 
yenilikçilik/ buluşçuluk kapasitelerini geliştirmek 
durumunda olmaları,

2Bu konuda bkz. John Dewey: Democracy and Education, The Macmillan 
Company, New York 1916, John Dewey: Mektep ve Cemiyet, Maarif 
Vekaleti, İstanbul, 1930 (ilk yayını 1899 yılındadır).
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• Günümüz demokrasilerinin geldiği noktada ulus-       
devletlerin homojenleştirilmiş yurttaş geliştirme 
anlayışının yerine, çoğulculuğa açık bir toplumun 
kozmopoliten yurttaşını yetiştirme arayışının geçmesi,

• Eğitimin yaşam boyu nitelik kazanmasının 
zorunluluğu,

• Demokrasi kuramıyla öğrenme teorilerinin 
tutarlılığının kurulmasının gerekliliği, olarak 
sıralanabilir.

Türkiye'nin ezberci eğitimden kurtulma arayışları 
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar geriye gitmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında milli eğitim yönetiminin 
başında bulunanların önemli bir kısmı Almanya'da 
pedagoji eğitimi görmüşlerdir. O dönemin hakim olan 
skolastik eğitim anlayışı karşısında yer alan, ilerici ya da 
iş eğitimi anlayışını benimsemişlerdi. Bunlar arasında 
Cevat Dursunoğlu, İhsan Sungu, İsmail Hakkı Tonguç, 
Rüştü Uzel gibi isimler sayılabilir. Almanya'da yetişenler 
Kersteiner'in şahsiyet eğitiminin etkisi altındaydı. 
Kersteiner “çocuğa kendi bulabileceği hiçbir şeyi 
söylemeyin” diyordu. Cumhuriyet tüm liselerine Leybold 
deney takımları getirtmişti. Fizik, kimya ve biyoloji 
derslerinin laboratuvarlarda yapılmasını sağlamaya 

3çalışıyordu.

Böyle bir eğitim anlayışına sahip milli eğitim 
yöneticilerinin elinde gelişen Cumhuriyet eğitiminin niye 
ezberci hale geldiğini sorgulamamız gerekiyor. Bu 
konuda  ye ter l i  a raş t ı rmalar ın  bulunduğunu 
söyleyemeyiz. Ama şimdilik bir varsayım önerebilirim. 
Eğer ailede, toplumda, siyasal düzende otoriter yapılar 
varsa orada düşünmeyi ön plana alan bir eğitimi 
benimsetmek zor olacaktır. Otoriteye sığınmayı 
içselleştirmiş bir gencin skolastik, özcü eğitimi yadsıması 
çok zordur. Böyle bir ortamda öğretmenlerin de bu 
eğilimlerden kendilerini kurtarmaları kolay değildir. 
Unutmamalı ki, okul bir gencin sosyalleşmesinde önemli 
etkisi olan bir kurumdur ama tek kurum değildir. Başta 
aile olmak üzere toplumun diğer kurumlarının da etkisini 
hesaba katmak gerekir. Bu varsayımlar altında okulda 
yapılan atılımların tek başına yeterli olmadığı 
söylenebilir.

Türkiye'de daha çok pilot düzeyinde uygulanan ikinci 
proje, Türkiye Bilimler Akademisi'nin yürüttüğü Bilim 
Eğitimi Projesi'dir. Bu proje okul öncesi ve ilkokul 

çocuklarına yönelmiştir. Dünyada çok sayıda bilim 
akademisi, çocukların bilim eğitiminin daha yaratıcı hale 
getirilmesi için uğraş vermeyi kendi görevleri arasında 
saymaktadır. Bu konuda Fransız Bilimler Akademisi çok 
yol almıştır. Onlar projelerini “eller hamurda” diye 
sloganlaştırmışlardır. Proje öğrencilerin fizik, kimya, 
biyoloji gibi doğa bilimleri alanında kendilerinin deney 
yaparak, deney araçları geliştirerek daha derinden 
öğrenmelerini ve meraklarını tatmin etmesini sağlamak 
istemektedir. Öğrenmede yapmanın, elleri kullanmanın 
önemini ortaya koymaktadır. Türkiye Bilimler Akademisi 
de Fransız Akademisi'nin deneyiminden de yararlanarak 
bir Bilim Eğitimi Projesi geliştirmiş, başta Ankara olmak 
üzere bazı kentlerde pilot düzeyde uygulanmasına 
girişilmiştir. Bu proje içinde değişik okullarda yapılan 
uygulamaların video çekimlerini gördüm. Genel olarak 
çok başarılıydı.

Tabii ki bu proje Türkiye Milli Eğitimi'nde 
uygulanmaya çalışılan yapılanmacı eğitimin paralelinde 
olan bir çabadır. Ama yapılanmacı eğitim projesinin 
kapsamı daha geniştir. Yapılanmacı eğitim sadece doğa 
bilimleri eğitimiyle sınırlı değildir. Sosyal bilim alanını da 
kapsamak durumundadır. Böyle olunca Akademi'nin 
Bilim Eğitimi Projesi'nin sosyal bilim eğitimini de 
kapsayacak biçimde genişletilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle bu yazıda bilim eğitimi 
anlayışının sosyal bilimler alanını kapsayabilecek şekilde 
geliştirilmesinin yolları araştırılmaktadır.

IV. Bilim Eğitimi Projesi Toplum Bilimlerini 
Kapsayacak Şekilde Nasıl Geliştirilebilir? 

Doğa bilimleri alanında öğretmenlerin “eller 
hamurda” mantığıyla, öğrencinin bu alanda öğrenme 
sürecini yönlendirmesinde önemli bir kolaylık 
bulunmaktadır. Bu alanlarda geliştirilmiş, bilim 
topluluğunda üzerinde uzlaşma olan kuramlar, 
açıklamalar bulunmaktadır. Öğretmen bunlara dayanarak 
öğrencinin arayışlarını yönlendirmekte sıkıntı 
çekmeyecektir. Sosyal bilim öğretecek olan bir öğretmen 
ise aynı kolaylığa sahip değildir.

Günümüzde sosyal bilim alanı çok paradigmalıdır. Bu 
paradigmaların bir kısmında dilin gerçeği temsil ettiği ve 
buna dayanarak hakikati ortaya koyan bir sosyal bilimin 
kurulabileceğini kabul etmektedir. Böyle bir sosyal bilim 
anlayışı kabul ediliyorsa doğa bilimlerine ilişkin eğitim 
yaklaşımının sosyal bilimler alanında uygulanabileceği 
söylenebilir. Oysa diğer sosyal bilim paradigmaları anti-
temsil pozisyonuna sahiptir. Sözcükleri gerçeklerin 
temsili olarak görmemekte, sadece iletişim ve 

3Bu konuda bkz. Nafi Atuf: Türkiye Maarif Tarihi, Muallim Ahmet Halit 
Kitaphanesi, İstanbul, 1931. Faik Reşit Unat: Türkiye Eğitim Sisteminin 
Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1964. Bilim ve 
Kültür Eserleri Dizisi, Atatürk Kitapları, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, 
Milli Eğitim Bakanlığı Ankara, 1983.
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koordinasyonu sağlayan bir araç olarak görmektedirler. 
Toplumun bilgisinin, dışta var olan gerçekliğin 
saptanmasından çok, toplumsal olarak inşa edildiği 
üzerinde durmaktadırlar. Genel olarak yapılanmacı 
yaklaşımın da bilgiye böyle yaklaştığı söylenebilir.

Eğer sosyal bilim alanının çok paradigmalı yani 
çoğulcu olduğu kabul edilirse yapılanmacı eğitimde 
öğretmenin kendi paradigmatik tercihi konusunda 
öğrenciyi yönlendirmesi sorunu ortaya çıkacaktır. Bu 
durumda sosyal bilim alanındaki öğretmenin rolünün, tek 
bir paradigma doğrultusunda düşünmeyi öğretmekten 
ziyade, çok paradigmalı bir alanda kritik olabilmeyi 
öğretmek olacağı söylenebilir. Denilebilir ki, sosyal bilim 
eğ i t imin in  t emel  so runu  kr i t ik  düşünmeyi  
öğretebilmektir. Bu ise doğa bilimleri alanında öğretmene 
düşen yükten çok daha ağır bir yüktür.

Her siyasal rejim, öğrencilerine düşünmeyi öğretmek 
istediğini söyleyecektir. Ama bu konuda ne kadar samimi 
oldukları sorgulanabilir. En diktatör rejimler bile 
öğrencilerinin düşünmesini istemektedir. Ama bu 
“eleştirel değil, benim gibi düşünsünler” isteğidir. Bu tür 
düşünce bağnaz ideolojilere, dogmaların referanslarına 
hapsolmuştur. Böyle düşünenlerin insanlığa karşı her 
türlü kötülüğü yapabildiğini tarih bize açık olarak 
göstermektedir.  Büyük kötülükler düşünerek 
yapılmışlardır. Bir kişi kendisini rastlantılara bırakırsa o 
kadar büyük kötülük yapamaz. Bu nedenle öğrenciye 
düşünmeyi değil, eleştirel düşünmeyi öğretmek 
gerekmektedir.

Unutmamalıdır ki, ilkokula gelen bir öğrenci o 
noktaya kadar olan yaşamında belli bir şekilde düşünmeyi 
öğrenmiştir. Öğrendiği bu düşünce, yaşamını 
sürdürmesine olanak vermektedir. Okulda farklı bir 
düşünceyi öğrenecektir, o da eleştirel düşünce olmalıdır. 
Buradaki tartışmada ortaya koyduğumuz üzere 
öğrencinin eleştirel düşünceyi içselleştirmesini istiyoruz. 
Bu yolla sağlanmak istenilen, öğrencinin sorgulama, yeni 
ilişkiler kurabilme, sorun çözebilme, tasarlayabilme 
yeteneklerini içselleştirmesidir. Bu tür bir düşünceyi 
zihninin bir alışkanlığı haline getirmektir. Skolastik 
eğitim öğrenciye bu yetenekleri kazandırmaz.

Eleştirel düşüncenin en önemli özelliği insanları kısa 
erimli araçsal rasyonelliğe hapsolmaktan kurtarmasıdır. 
Başka kelimelerle ifade edersek iş yönetimi 

(management) çözümlemelerine razı olmayan, onun 
ötesine geçmeyi amaçlayan bir yaklaşım söz konusudur. 
Bu nedenle eleştirel düşünce, değerler alanını 
sorgulayabilmeli ve değerlerle hesaplaşabilmelidir.

Eleştirel düşünce için skolastik düşüncede olduğu gibi 
bir otoriteye sorgulamadan teslim olmak söz konusu 
olmaz. Eleştirel düşüncede özgürlük korunur. Eleştirel 
düşüncede insani sorumluluk kaygısı ön plandadır. 
Değerler alanına, insan haklarına duyarlıdır. Eleştirel 
düşünceyi benimsemiş bir kişi için biliş, öğrenme, zevk 
alınan önü açık bir düşünce macerasıdır. Eleştirel 
düşüncenin geliştiği bir toplumda özneller arası bir 
oydaşmanın sağlanması önemlidir. Bilginin toplumsal 
olarak üretimiyle kastedilen de aslında bu oydaşmanın 
sağlanmasıdır. Eleştirel gerçekçiliğin bilgiye yaklaşımı 
budur. Bu yolla sosyal bilimi nesnelin temsili üzerinden 
kuran yaklaşımların değişebilecek olan birçok toplumsal 
olguyu değişmez gibi gösterme yanılgısından 
kaçınmaktadır. Türkiye'nin toplumda artan etnik 
duyarlılıklar karşısında, bir arada yaşama kültürünü 
geliştirme arayışlarına girdiği günümüzde, Türkiye'nin 
eğitim gündeminde, kültürler arası pedagoji yer almaya 
başlamıştır. Bu durumda eleştirel düşünce ve özneller 
arası uzlaşmaya dayalı öğrenme süreçlerinin özellikle 
önem kazanacağı ileri sürülebilir.  

V. Son Verirken

Türk eğitim ve öğretim sisteminde eleştirel düşünceyi 
öğretmeye yönelik bir atılım yapmasının gerekli olduğu 
konusunda toplumun değişik kesimlerinde oldukça 
yaygın bir kanının gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 
Hatta bu konuda belli çabaların gösterildiği ve adımların 
atıldığı söylenebilir. Ama bu çabalar, gerçekleştirilmek 
istenilen amaç karşısında çok yetersiz kalmaktadır. Oysa 
Türkiye'nin bu amacı gerçekleştirebilmesi, geleceği 
açısından bir zorunluluktur. Bunu sağlayabilmek için 
önce gerçekleştirilmek istenilen amacın zorluğunun 
farkına varmak gerekir. Türkiye'nin bunun yeterince 
farkında olduğunu söylemek zordur. Zorluğun farkına 
vardıktan sonra üstesinden gelebilecek güçte ve 
yaygınlıkta bir seferberlik başlatmak gerekecektir. 
Türkiye'nin yapmakta oldukları “seferberlik” olarak 
adlandırılabilecek yoğunluktan uzaktır.

Bilim Eğitimi
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Ülkemizde fen ve matematik kavramlarının öğretilmesi 
hakkında bazı düşüncelerimi TÜBA Bilim Eğitimi 
Grubu'nun faaliyetleri kapsamında 2008 Aralık ayında, 
İstanbul'da Işık Lisesi ve 2009 Kasım ayında Ankara'da 
TÜBA Genel Merkezi'nde toplanan Bilim Eğitimi 
Çalıştayı'nda öğretmenlere yaptığım iki konuşmada 
anlatmıştım. Bu konudaki deneyimim, uzun bir ilk ve 
ortaöğretim sürecinin her aşamasında fen ve matematik 
konularını gördükten sonra zorlu bir üniversite giriş 
sınavını ilk %5'lik dilimde kazanan öğrencilere, 
üniversitede genel fizik ve matematik dersleri vermemden 
geliyor. Ayrıca daha yakın sayılacak bir zamanda iki 
çocuğum bu sınavlardan geçerek üniversiteye girdikleri 
için lise ve dersanelerle tanışıklığım var. Sekiz yıllık 
kesintisiz ilköğretimde fen ve matematik programları 
hakkında bilgimi tazelemek için çocukları okula henüz 
başlamış bulunan çevremdeki genç meslektaşlarımın 
görüşlerini dinledim. Yapısalcı bir felsefeyle yeniden 
yazılan Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji ders kitaplarını 
inceledim. MEB'in internet sitesindeki kaynaklara baktım 
[1]. 

2005 yılında getirilen program düzenlemelerini cüretli 
ve kayda değer buluyorum. Ama burada o konuya 
değinmeyeceğim. Vurgulamak istediğim, hergün beraber 
bulunduğum üniversite öğrencisi gençlerin eğitiminde 
gözlemlediğim bazı eksikliklerdir. Gözlemlerim özellikle 
son yıllarda beni pek mutlu etmiyor. Tabi ki istisnaları çok 
ama genelde öğrencilerim;

• Sınıfta soru sormuyor. 

• Ezbere yönelik çalışıyorlar. Bilgiyi hazır almaya 
eğilimliler. Not tutup söylediklerimi ezberlemeyi, 
şıklar içeren test sınavlarını tercih ediyorlar.

• Merak belirtmiyorlar. İçten gelen merakları yok 
değil ama bunu sınıfta hocayla paylaşmaktan 
çekiniyorlar. Çünkü genelde düşündüklerini 
toplulukta açık etmeye alışmamışlar. 

Bunlardan öte, sınav kağıtlarında kendini düzgün ifade 
eden, yazısı okunaklı, dört işlemi hatasız yapan 
öğrencilerimin sayısı giderek azalıyor. Fen derslerinde 
uzun mantık zincirleri kurarak neden-sonuç ilişkileri 
üzerine kurgulu problemleri tartışmak için sabır 
göstermiyorlar. Zaten sınıfta lafı uzatmaya hiç gelmiyor. Ya 
“Bunlar sınavda çıkmayacak ki!” veya doğrudan 
“zamanımızı neden boşa harcıyoruz” şeklinde tepki 
gösteriyor ya da “Aynı sonucu şöyle yapsak daha çabuk 
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çıkaramaz mıyız?” diye yol gösteriyorlar. Çoğu cin gibi bu 
çocuklara “Sonucu  çabuk elde etmeniz neden gerekli?” 
diye soruyorum. Ama beni tatmin eden bir yanıtı daha 
alamadım. Sınıf dışında ise epey farklı bir görünüm var. 
Konuşkan, yeniliklere açık, güler yüzlü ve düzgün 
gençlerle tanışıyorum. Bazen “Sınıftaki öğrencilerim 
bunlar değil mi?” diye kuşkuya düştüğüm oluyor. Sanırım 
çoktandır gençlerimizin iç dünyasını dersanelere 
kaptırmışız. Zamanlarını daha çok orada geçiriyor ve 
etkileniyorlar. Dersane öğretmenleri arasında usta 
eğitmenler ve iyi niyetli insanlar olduğunu biliyorum. 
Büyük çaba gösteriyorlar ama ön plana aldıkları ana hedef 
bana ters: Çocuğa bir test sınavında mümkün olduğunca 
kısa sürede mümkün olduğunca çok sayıda doğru seçenek 
işaretlemenin yolunu gösteriyorlar. Bunun için bilimselliğe 
sığmayan marifetler de ezberletebiliyorlar. Örnekler çok 
ama yanlış örnekleri tartışmayacağım. Bu tablonun nedeni, 
yıllardır orta öğretimimizi ve  şimdi giderek artan oranda 
üniversitelerimizdeki fen ve matematik eğitimini körelten, 
üniversite giriş sınavlarında uygulanan testlerdir. Her yıl 
milyondan fazla adayın  eldeki 200 bini aşkın kontenjana 
etkin ve adilane şekilde yerleştirilmesi, bu seçme sınavının 
en büyük gerekçesidir. Kalabalık sayıların baskısının, 
ülkemizin azalan nüfus artış hızı nedeniyle önümüzdeki 5-
10 yıl zarfında gevşeyeceği [2] ve sınav sisteminde 
kendiliğinden bir rasyonelleşmenin geleceği de 
öngörülebilir. Ancak yıllardır verilen test uygulaması 
nedeniyle artık düşüncelerimizin bu sınav sonuçlarına göre 
kalıplandığını unutmamalıyız. Örneğin, meslekleri 
değerlendirirken ilgili bölümlerin giriş taban puanlarına 
göre sıralama yapar olduk. Taban puanlarına bakılarak 
matematik ve fizik, kolay ve önemsiz branşlar sayılabiliyor 
veya taban puanı yüksek diye çocuklarımız örneğin, 
endüstri mühendisliğine yurtdışındaki öğrencilere göre 
daha fazla rağbet gösteriyor. Bu veya benzer nedenlerle bazı 
çocuklar üniversi tede çok mutsuz olabil iyor.  
Sevemeyecekleri mesleklere giriyorlar. Sınav ve dersane 
sistemine kimse dokunamadığı için bu yanlış değer 
yargılarına takılıp kaldık. Şu an üniversitede öyle bir 
noktaya geldik ki, “acaba yeni aldığımız öğrencilere önce 
tıpkı İngilizce Hazırlık Okulu yapar gibi Fen ve Matematik 
Hazırlık Okulu mu yapsak?” diye konuşmaktayız. 
Üniversitede karşımıza yeni gelen öğrencinin kendini 
geliştirebilmesi için sorgulayıcı ve merak duygusuna sahip 
olmasının ötesinde, temel fizik kavramları ve matematik 
bilgisiyle tanışık olmasını da beklemekteyiz. Çevresini 
inceleyip doğa olaylarını aklını kullanarak yorumlamayı 
öğrenmiş, estetik duygusu edinmiş olmalıdır. Yabancı dil 
bilmesi, bilgisayar kullanabilmesi işini kolaylaştırır. 
Üniversite olanaklarından tam olarak yararlanabilmesi için 
fazladan soru nasıl sorulur, büyüklere nasıl danışılır, 
akranlarıyla ortak çalışma nasıl yapılır vb. toplumsal 
davranış alışkanlıklarını da edinmiş olarak gelmelidir. Lise 
mezunlarını kendi yolunu çizebilecek, derslerini amaca 
yönelik olarak seçebilecek olgunlukta yetiştirmek imkânsız 
değildir. Bu formasyonu veren birkaç köklü okul hâlâ 
direniyor. Ama üniversite giriş sınavına teslim olmuş 
okullarımızda ezbere dayanan, yetenek ve yaratıcılığı 
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sınamayan; cevap seçeneklerinden doğrusunu çok hızlı 
işaretleyebilmenin belirgin avantaj sağladığı test sınavına 
hazırlanırken çocuklarımızın zihni örseleniyor. 
Üniversitedeki 2-3 sene bu çocukları toparlayıp düze 
çıkarmaya yetmiyor. Öğrencilerimizin tek kaygısı kısa kısa 
sorulara yıldırım hızıyla sayısal yanıt bulup çoktan seçmeli 
cevap anahtarında doğru kutuyu karalayabilmek haline 
gelmiş. Erken edinilen alışkanlıklar kolay değiştirilemiyor. 
Bu çocuklar derslerde işlenen bir konu testte çıkmayacaksa 
neden/ niçinleri sorgulamakta isteksiz davranıyor; yöntem/ 
kavram tartışmalarını önemsiz, genel bilgi edinmeyi/ 
ayrıntılara girmeyi gereksiz bulabiliyor. Buna karşın 
otoriteye saygılı davranmaya, unvana temelsiz bir güven 
göstermeye koşullanmışlar. Kendileri araştırıp 
okumaktansa hocanın söylediğine hemen inanıyorlar. Hele 
hoca yabancıysa veya okudukları metin İngilizce ise daha 
bir kolay ikna oluyorlar. Zorda kalınca ezbere 
yükleniyorlar. Bir de çok yaygın ve devamlı mücadele 
etmek zorunda kaldığımız, internet kullanımıyla baş 
edilemez boyutlara varan kopya olayları var. Aslında tüm 
bunlar yüzyıllar boyu toplumumuzun iliklerine dek işlemiş 
[3], bir dönem terk eder gibi gözüktüğümüz, medresenin 
çöküş dönemi alışkanlıklarıdır. Bizlere gelen öğrencileri 
bunlardan uzak tutmak için;

• Liselerde fen ve matematik öğretmenleri ne 
yapabilir?

• Üniversite öğretim üyeleri nasıl yardımcı olabilir?

• TÜBA ne yapmalıdır? 

Bunları konuşup fikir birliğine varmalıyız. En azından 
üniversite seçme sınavının varlığını değil ama vakit 
kaybetmeden felsefesini ve hazırlanış yöntemini 
sorgulamalıyız.

Lise fen ve matematik programlarını yenileme 
sürecini hangi temelde ele almalıyız? Bu sorun hem yeni 
değil, hem de sadece bize has değil. Hemen her ülke son 
yıllarda benzer sorunlarla yaşıyor. Epey bir süreden beri 
Amerikalı, İngiliz ve Alman meslektaşlarımdan benzer 
yakınmaları duymaktayım. Üniversite fen bölümlerine 
gelen öğrencilerin sayısının her yıl giderek azaldığını, lise 
mezunlarının artık eskisi kadar iyi hazırlanmış 
gelmediklerini söylüyorlar. Sanırım sorunumuzun evrensel 
boyutları da var [4]. 

Çağdaş dünyamız, giderek daha karmaşıklaşan 
teknoloji ürünlerinin yaşamsal zorunluluk haline geldiği bir 
dünya oldu. Her gün kullandığımız cihazların hepsi, birer 
teknoloji harikası ama nasıl çalıştıklarına akıl erdirmek 
artık yetişkinler için bile kolay değil [5]. Anlaşılamayan 
şeyler insanoğluna ürküntü verir, bir iç huzuru arayışına 
sokar. Bu arayış toplumsal boyutta doğaüstüne inanışın 
yükselmesini körükleyen bir faktördür. Ama doğayı 
anlamanın yolunu akıl dışında aramamalıyız. Bilim ve 
teknolojinin temelinde akılcılık vardır. Gelecek nesiller 
akılcılığı benimseyerek teknoloji ürünlerinin temelindeki 
bilimsel kavramları içselleştirmeyi başaracak ve daha 
ileriye götürebilecekler mi? Bunun için okullarımızda 

matematik ve fen konularını hem öncelikle hem de çabuk ve 
doğru öğretmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu kolay değil ve 
basit bir reçetesi yok. Günlük çevremizden örnekler 
vereyim. Motorlu araçlarımız arıza çıkarınca kaputu 
kaldırıp bir-iki kabloyla oynayarak onardığımız günler çok 
geride kaldı. Şimdiki araçlar daha çok dört tekerlek takılmış 
birer bilgisayarı andırıyorlar. Bakıma götürdüğümüzde 
teknisyenlerin çoğunlukla yapabildikleri arızalı ünite varsa 
tespit edip yenisiyle değiştirmekten ibaret oluyor. Günlük 
yaşamımızdan bir örnek daha vereyim. Hemen hepimizin 
cep telefonu var. Acaba bu cihazın çalışmasının hangi fizik 
ve matematik ilkelerine dayandığını biliyor muyuz? Bir 
sayalım: Telefonun kalbi sayılan içindeki mikroçip, yarı-
iletken teknolojisinin en ileri ürünüdür. İletişim, 
elektromanyetik dalga yayılması ve uzaydan gelen 
sinyallerin algılanması yoluyla sağlanır; uydu teknolojisi 
çok önemlidir. Mesajları, sıvı kristal ekranda görür ve 
okuruz. Bilgi manyetik ortamlarda saklanır. Bilgiyi 
kodlamak için 2-tabanında sayı sistemi, yani modüler 
aritmetik kullanılır. Bilgi işlemek için programlama 
algoritmaları ve iletişim güvenliği için şifreleme yöntemleri 
geliştirilmiştir. Cihazın kabı dış etkilere dayanıklı ve kolay 
bozulmayan yeni malzemelerden yapılmıştır. Enerjisini 
küçük, hafif, uzun ömürlü ve tekrar yüklenebilir pillerden 
almaktadır. Bu örnekte matematik, fizik ve malzeme 
biliminin iç içe geçtiği uygulamalar görmekteyiz. Bu 
konuları tam olarak anlamak için 2-3 dönem boyunca ileri 
fizik ve matematik derslerinin alınması gerekir [6]. 
Böylesine karmaşık sistemleri ilk ve ortaöğretimdeki 
çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz? Bir yerden başlamak 
gerek ve doğal olan en baştan başlamaktır. Benzer bir fen ve 
matematik eğitimi seferberliğini yıllar önce yaşamıştık. 
1957'de Sputnik şokunu atlatmak için Amerika'da 
başlatılan atılımın ülkemizdeki yansımalarından biri, 
1960'ların Fen Lisesi Projesi'ydi. Konuyu açmamın nedeni, 
bilim ve teknolojide dünya önderi konumundaki 
Amerika'da fen ve matematik eğitiminin yine bir krizde 
olduğu söylenmektir [7]. 10 yılı aşkın bir süredir 
Amerika'nın en ünlü üniversitelerinde bile, fen ve teknoloji 
konularına yönelen Amerikalı öğrenci neredeyse kalmadı. 
Bu bölümler Çinli, Koreli, Hintli gibi yabancılar gelmese 
boş kalabilirlerdi. Bu sorunun toplumsal boyutu çok daha 
derine iniyor. Amerika'da hurafelere, doğa-üstü güçlere 
inananlar artıyor. İnternet ve bilgisayar kullanımı iyice 
yaygınlaşıyor ama matematik ve fen okur-yazarlığı aynı 
oranda geri gidiyor. Hesap makinası kullanmadan para üstü 
veremeyen pek çok lise mezunu görebiliyorsunuz. 1995 
yılında Amerikan Başkanı Clinton'un  topyekun bir eğitim 
seferberliği başlatırken yaptığı konuşmayı canlı yayından 
izlemiştim. Konuşmanın anafikri 10. sınıfta okuma-yazma 
bilmeyen öğrenci kalmamasını sağlamaktı. Bu eğitim 
seferberliğine aktif olarak katılanlardan önemli birisi 1988 
Nobel Fizik Ödülü sahibi Profesör Leon Lederman'dır. 
Lederman'ın yeni fen programı önerisi kabaca şuydu: 

- 9. sınıfta tüm öğrencilere yönelik, çok yoğun 
matematik bilgisi ve becerisi gerektirmeyen 
düzeyde bir kavramsal fizik dersi verilecek;
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- 10. sınıfta atom fiziği kavramları üstüne inşa edilen           
bir kimya dersine geçilecek;
- 11. sınıfta fizik ve kimya temeli üstünde yükselen, 

moleküler niteliği ağır basan bir biyoloji dersi 
olacak;
- 12. sınıfta fen ve teknolojiye yönelik ileri düzeyde 

seçmeli dersler bulunacak.

Lederman'ın sloganı “Önce Fizik” idi [8]. Bu program, 
Chicago çevresindeki ve California'da San Diego'daki 
okullarda uygulanmış ve cesaret verici sonuçlar alınmıştır. 
Lederman'ı örnek almış bir diğer Nobel Ödüllü Fransız 
fizikçisi Georges Charpak'tır. Yakın arkadaşı Lederman'ın 
çalışmalarını yakından gördükten sonra Fransa'ya 
döndüğünde Fransız ilkokullarının sadece %3 kadarında, o 
yaştaki çocuklara fen konularının anlatıldığını fark etmiş. 
Bunun üzerine 1996'da meslektaşları Pierre Léna ve Yves 
Quéré ile birlikte “La Main à la Pâte” (Eller hamurda) 
programını başlatmışlar [9]. Amaçlanan, ilkokul 
öğrencilerinin fen konularını  deneyerek ve sorgulayarak 
laboratuvarda öğrenmelerini sağlamaktır. Fransız Bilimler 
Akademisi'nin desteğinde başlayan ve yıllar içinde 
UNESCO'nun da desteğini alan bu programın benzerleri, 
bugün yaklaşık on ülkede deneniyor. TÜBA'nın davetiyle 
Türkiye'ye de tanıtıldı.   Lederman'ın ve daha yeni 29 Eylül 
2010 tarihinde yaşama veda eden Charpak'ın deneyimleri 
bizlere esin kaynağı olabilir mi? Bizim mevzuatımız, bu tür 
farklı bir matematik ve fen müfredatını tek tek okullarda 
denemeye izin vermez. Ama üzerinde düşünmeliyiz.  Böyle 
bir yeni müfredat önerisini hayata geçirebilseydik başarıya 
ulaşmak için ilköğretim aşamasında öğretmenlere çok 
önemli işler düşerdi. Çocuklarda merak duygusunun 
uyandırılması ve doğru yönlendirilmesi; sorgulayıcı ve 
araştırıcı bir tutum kazandırılması; toplumsal davranış 
alışkanlıklarının edindirilmesi; çevresini inceleyip doğru 
yorumlayabilmesini sağlayacak bilgilerle donatılması:  i) 
Cisimlerin iç yapısını tanısın. ii) Uzay-zaman ve madde 
kavramlarını anlasın. iii) Olayların akışındaki neden-sonuç 
ilişkilerini kurarak izleyebilsin. Çocuk, doğa olayları 
hakkında bu temel bilgileri edinmeli ki, büyüyünce insan 
aklı dışında mucizelere ve doğa-üstü açıklamalara 
yönelmesin. Kullandığı aletlerin işlevleri ve işleyiş 
yöntemleri hakkında fikir sahibi olsun. Bunların tamamını 
ilköğretim aşamasındaki çocuğa bir anda veremezsiniz.

Bilgi yüklemesi ezberi götürür. Kavramları aşamalarla, 
çocuk zihni belli olgunluk düzeylerine ulaştıkça sırayla 
verebilirsiniz. Örneğin, 8 yaşındaki çocuğa enerji 
kavramını, 10 yaşındaki çocuğa kinetik ve potansiyel enerji 
kavramlarını, tanımlarını, ezberletmenin ötesinde 
kazandıramazsınız. İlköğretimin önemli aşamaları, 
öğrencilere kitap okuma, disiplinli çalışma, düzgün yazma 
gibi iyi alışkanlıklar edindirmek ve akılcı bir yaşam tarzını 
benimsetmektir. Zor kavramların adlarını ezberlemektense 
merak duyguları uyanmalı, öğrenme istekleri canlı 
kalmalıdır. Çocukların açık bir zihinle eğitimlerine devam 
etmeleri, bence bir test sınavında yüksek puan 
tutturmalarından daha önemlidir.

Üniversitede fizik öğretirken de benzer problemler 
yaşamaktayız. Birinci sınıfta fizik derslerine başlarken 
önemli bir sorun, öğrencilerimizin yeteri kadar derin 
matematik öğrenmeden gelmeleridir. Basit bir fonksiyonun 
türevini almak için zorlanan öğrenciler görüyoruz. Örneğin, 
bir cismi hareket ettiren kuvvetin yaptığı işi hesaplamak 
için veya buna ilişkili olarak korunumlu kuvvet tanımını 
verebilmek, yani cisim bir noktadan başlayıp yine aynı 
noktaya geldiğinde uygulanan kuvvetin yaptığı işin yoldan 
bağımsız olduğunu ispat etmek için, yol integrali kavramı 
gerekir. Başka bir örnek olarak, dönen bir katı cismin 
eylemsizlik momentini hesaplamak için genelde üçlü 
integrallerin alınması gerekir. Halbuki üniversite giriş 
testlerinde sorulmuyor diye kendilerine integral kavramı 
dahi öğretilmemiş çocuklar bize kadar geldiler. “Hocam, 
tahtadaki kıvrık S gibi sembol nedir?” sorusunu 2002'de 
ODTÜ Mühendislik öğrencilerinden birisi sordu. Daha 
yaygın rastlanan bir sorun, çocukların fizik kavramlarına 
aşina olmamalarıdır. Örneğin, sürtünme veya hava direnci 
konularını anlatırken veya iki cismin çarpışması esnasında 
impuls-momentum  ilişkisini kurmaya gayret ederken 
öğrencilerin gözünde olayların canlanmadığını fark 
ediyorsunuz. Bu, tamamen lisede laboratuvar 
çalışmalarının yetersiz kaldığının göstergesidir. Test 
sorularında sayısal sonuç bulmak öne çıkıyor. Fizikte ve 
özellikle mühendislik uygulamalarında formüle sayı 
koymak, niceliklerin birimlerini tutarlı seçmek, sonucun 
büyüklük mertebesini doğru tahmin edebilmek tabi ki 
önemlidir. Ama test sınavı dışında hangi ortamda böyle bir 
soruyu 30 saniyede halletmek zorunda kalalım ki? Sorular 
sadece çocuk sayı öğütsün diye sorulmamalı, esas 
kavramları pekiştirmek için sorulmalıdır. Hele sorunun 
bilmece gibi gizemli olması hiç gerekmez: “Kırk küp kırk 
küpün içinde kulpu kırık küp. Hepsini üst üste dizseler, en 
alttakini çekseler ne olur?” Fizik sınavlarımızda sıkça 
sorulan karmaşık noktasal cisim/ sürtünmesiz eğik düzlem/ 
kütlesiz makara problemleri bana tam bu tekerlemeyi 
anımsatıyor. Ders vermeye yeni başlayan genç 
meslektaşlarımı, heveslerini kırmadan, bu tür soruları 
sormaktan vazgeçirmeye uğraşıyorum. Aslında bazı 
öğrencilerin anlattıklarımızla ilgilenmemesi ve fizikten 
soğumaları çok kez nedensiz değil. Örnekler günlük 
yaşamdan uzaksa, çözümler pratikte işe yaramıyorlarsa, 
yöntemler çok zorsa, amaç açık-seçik belli değilse fazlasını 
beklememeliyiz. 

Liseler için yeni fen ve matematik programları 
geliştirsek, bizler de Lederman gibi faydalı şeyler yapabilir 
miyiz? Kanımca ister lisede, ister üniversitede olsun işin en 
kritik halkası, söylediklerinin arkasında durabilecek, iyi 
yetişmiş ve bilgili öğretmenler ile merak duyan, öğrenmeye 
hevesli ve soru soran öğrencileri aynı sınıfta 
buluşturabilmektir. Şu an yaptığımız gibi öğrencileri 
sürekli test sorusu yanıtlamaya zorlamak, olabilecek en 
kötü yaklaşımdır. Onları sınav korkusuyla telaşa 
düşürmeden konuları uzun ve etraflı anlatmalıyız. 
Meraklarını uyandırmak için doğa olaylarını ve/ veya 
günlük yaşamımızdaki teknik alet ve süreçleri örnek 
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kanısındayım. Ankara Fen Lisesi'ni 2009'da bitiren 83 
mezun, yüksek gelir vaat eden tıp veya mühendislik 
bölümlerine ilk tercihleriyle girdiler. Sadece çok idealist 
oldukları belli 2 öğrenci, biyoloji ve matematik okumak 
istedi. Eğer lise mezuniyetinde hep böyle bir tercih dağılımı 
çıkacaksa, ülkenin en yetenekli gençlerini yaşamlarının 
kritik üç yılı boyunca edebiyat ve sanattan kısıtlanmış 
yoğun bir teknik eğitimden geçirmeyi hiç de akıllıca 
bulmuyorum. İlk fen lisesi kurulurken amaçlananlardan 
hayli uzaktayız. Fen ve matematik öğretimini düzenlemek 
için yeni bir girişim başlatmadan önce olumlu ve olumsuz 
yönleriyle bu ilk girişimden doğru dersler çıkartmalıyız. 

Bu yazıyı derslerini verdiğim kuantum mekaniğinden 
bir benzetmeyle bağlamak isterim. Çocuklarımızın ilk ve 
ortaöğretimden üniversiteye gelirken aşmaları gereken 
çetin bir potansiyel engeli var: Üniversite giriş sınavı. Bu 
potansiyel engelini indirmek-daraltmak ya da tamamen 
ortadan kaldırmak bugünden yarına olacak bir iş gibi 
gözükmüyor. Eğer daha ilköğretimden itibaren 
ulaşabildiğimiz her okulda öğrencilerimize matematik ve 
fen kavramlarını doğru verebilirsek ve onların iyi 
niteliklerle donatılmalarına yardım edersek, daha çok 
sayıda öğrencinin kuantum mekaniğindeki “tünel” etkisi 
gibi engelleri aşarak bize açık bir zihinle ulaşmaları 
olasılığı yükselir. Nitekim her olumsuz etkene rağmen 
üniversitede tam istediğimiz gibi parlak öğrenciler de var. 
Gönlümüz hepsinin çok iyi olmalarından yana. Yani 
amacımız ortak: En kıymetli varlığımız olan gençleri 
nitelikli bireyler olarak yetiştirmek.
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göstermeliyiz; bilimsel süreci tanıtmalı ve önemine ikna 
etmeliyiz; matematiksel yöntemler göstermeli, kendisinin 
de ulaşabileceği sonuçların yararına inandırabilmeliyiz. 
Bunları yapabilmek için hocaların da kendilerini 
geliştirmesi gerekir ki, gerçekten kolay iş değildir. Öte 
yanda kemikleşmiş bakanlık bürokrasisiyle yeni bir 
program üzerinde boğuşmak ve dersaneleri yeni mecralara 
sokmak zorunluluğu da işin cabası. 

Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığımızın lise fen ve 
matematik programlarının yenilenmesi yönünde attığı en 
önemli ve en kapsamlı adımlardan birisi, 1964 yılında 
Ankara Fen Lisesi'nin açılmasıydı. Amaçlanan, fen ve 
matematik konularında üstün yeteneğe sahip öğrencileri 
bulup almak, onları ülkemizde bilim ve teknolojide nitelikli 
araştırmalara yönelecek kapasitede, çok yönlü bireyler 
olarak yetiştirmekti. Ankara Fen Lisesi'nde denenen fen 
ağırlıklı modern ders programının 1970'lerde diğer pilot 
liselerde uygulanmasını, 1980'lerden itibaren yeni fen 
liselerinin açılması izledi. 1990'lardan sonra özel fen 
liselerinin de açılmasıyla bugün büyüklü küçüklü toplam 
100'den fazla fen lisesi bulunuyor. Ben Ankara Fen 
Lisesi'nin 1967'de verdiği ilk mezunlardanım. Bu nedenle 
1999-2000 ders yılında MEB Fen Liseleri Bilimsel 
Danışma Kurulu'na fizikçi üye olarak çağrıldım. Kısa süren 
görevim sırasında ilginç deneyimlerim oldu. Birisi, Ankara 
Fen Lisesi Müdürü'nün fen ve matematik derslerinde kitap 
izlemediklerini söylediğinde yaşadığımız şaşkınlıktır. 
Üstelik ödeneksizlik nedeniyle ısıtılamadığından, fen 
laboratuvarları kapalı tutulmaktaydı. Bir diğer ilginç 
deneyimi, Orta Öğretim Genel Müdürü'nün o yıl fen 
liselerine öğretmen seçme sınavını bizim yapmamızı 
önermesi sonrasında yaşadık. Kurul üyesi, Ankara Fen 
Lisesi mezunu arkadaşlarım gibi ben de fizik sınav 
sorularını kendim hazırlamak istedim. Bakanlığın test 
merkezinin uzunca süren direnci kırıldıktan sonra 
üniversite 1. sınıflarda yaygın kullanılan ve Türkçe çevirisi 
bulunan Resnick-Halliday'in ders kitabından tüm konuları 
kapsayan ve sayısal sonuç bulma becerisini değil, temel 
fizik kavramlarının anlaşılıp anlaşılmadığını sınayan bir 
test hazırlayıp verdim. Sınav başarısı, fen liselerinde ihtiyaç 
bulunan sayıda fizik öğretmeninin atanmasına yeterli 
olmadı. Diğer branşlarda da benzer sonuçlar alınınca fen 
liselerinde görevli fen ve matematik öğretmenlerinin 
tümünü, o yaz ODTÜ'de Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne 
davet ettik. Etkinliğin yararını görenler oldu. Ama tekrarını 
isteyen olmadı. Bugün de fen liselerinde öncelik, 
öğrencilerin teste hazırlanmasındadır. Çünkü fen liseleri 
mezunlarının başarısına kanıt olarak, üniversite giriş 
sınavlarında hep en yüksek puanları almaları gösteriliyor. 
İlköğretim sonrası ülke genelinde verilen bir yetenek 
sınavına göre, fen liselerine alınan en başarılı öğrencilerin 
üç seneyi bir arada geçirdikten sonra benzer bir başka test 
sınavında da üstün başarı göstermelerine şaşmamak 
gerekir. Aksi gerçekleşirse endişe etmeliyiz. “Lisede 
geçirdikleri üç senede bu çocuklara farklı olarak neler 
kazandırılıyor?” diye sormak daha doğru olur.  Ben fen 
lisesi öğrencilerinin, eğitimleri sırasında bu liselerin 
kuruluş amaçlarına uygun yönlendirilmedikleri 
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Eğitimli ve donanımlı insan yetiştirme, insanlığın 
bilinen tarihinden günümüze, özellikle de gelecek 
toplumu oluşturacak olan bireylerin anne ve babalarının 
en önemli kaygısı olmuştur. Bu kaygı sebebiyle, tarihte 
birçok eğitimsel yöntem önerilmiş ve uygulanmıştır. 
Günümüzde öne çıkan ve bilim çevreleri tarafından da 
destek gören eğitim metodu ise sorgulamaya dayalı bilim 
eğitimi (inquiry based science education/IBSE) olmuştur.

Sorgulamaya dayalı bilim eğitimi ve bu olgunun 
gelişiminden bahsetmeden önce, eğitimin tarih boyunca 
hangi evrelerden geçtiği hakkında bilgi vermek yararlı 
olacaktır.

İlk insanların topluluklar halinde yaşadıkları dönemde 
temel bir eğitmen veya bugünkü gibi bir eğitim anlayışı 
yoktur. Ancak kültürün aktarılması (enculturation) 
kaygısı sebebiyle çocuk ve ergenler kabile büyüklerini 
taklit etmişlerdir. Yani, eğitim yazılı değil ancak 
davranışlara ve taklit etmeye dayanan hikaye ve 
masallarla zenginleşen bir eğitimdir. [1]

Zamanla, yerleşik hayata geçilmesi sonucu toplum 
kavramıyla tanışan insanlar için eğitim daha önemli ve 
özen gösterilmesi gereken bir olgu halini almıştır. “Bir 
kuşak ne kadar bilgili olursa, doğal olarak sonraki 
kuşaklar da bilgiyi elde etmeye o kadar alışkın olacaktır” 
düşüncesi ile bilgiyi kullanabilen toplumlar oluşturmak 
hedeflenmiştir. Böylece eğitim, nesiller arası bilginin 
aktarılması ve nesilden nesile gerçekleşecek gelişimin 
temel anahtarı haline gelmiştir. 

O zamana kadar, yalın bir kavram olarak ele alınan 
eğitim, insanların toplum hayatına geçmeleri ile 
konusuna göre isimlendirilmeye başlanmıştır. Örneğin, 
aile eğitimi, kültür eğitimi kavramlarının yanı sıra, 
toplumun ve ülkenin sürekliliğini sağlamak için meslek 
eğitimi ve askeri eğitim de değişik eğitim konuları olarak 
ele alınmıştır. 

Eğitimde gerçekleşen bir başka belirgin değişim, 
toplumda egemen olan düşüncenin eğitim anlayışına da 
egemen olmasıdır. Eski uygarlıkların neredeyse hepsinde, 
eğitimde, toplumların inançlarının büyük etkisi olmuş, 
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dinlerin kuralları eğitim kuralları halini almış, meslek 
işçilerinin ve savunucu askerlerin yetiştirilmesinde 
kullanılan uygulamalı eğitimin yanında, din adamı ve 
devlet adamı yetiştirmek üzere sözlü ve yazılı eğitim tarih 
sahnesine çıkmıştır. Aslında, bunun kaçınılmaz olmasının 
sebebi, dinin yönetim kurallarını belirlemedeki hukuksal 
etkisi olmuştur. Örneğin, ilk tapınaklar sadece dua etmek 
için kullanılmamış, ayrıca bir eğitim kurumu olarak da 
görev yapmıştır. Keza ilk Yahudi toplumlarında, 
sinagoglar sadece dua edenlerin evi olarak kullanılmamış, 
ancak yazının bu toplumlara ulaşması ile sırasıyla 
ilköğretim ve liseye tekabül eden “kitap evi” (bet ha-
sefer) ve “eğitim evi (bet ha-midrash)” olarak 
kullanılmışlardır. [1] 

Din kurumlarının arka bahçesinde gelişen bu sistem, 
daha sonra Eski Yunan kültüründe kurumlaşmıştır. Yunan 
kültüründe eğitim genellikle sofistler tarafından paralı 
olarak verilmektedir. Yani herkese açık değildir. Özel ve 
elit bir yeni sınıf yaratmak amacını taşımaktadır. Burada 
alternatif, eğitimin meraklı ve nitelikli insanlara ücretsiz 
olarak verilmesidir. Bu metodu öneren ve geliştiren 
Sokrates'tir. Sokrates bu yararcı ve idealist yaklaşımının 
bedelini ne yazık ki hayatı ile ödemiştir. Gelişim, 
Sokrates'in öğrencisi Platon ile sürmüştür. Platon'un yeni 
ve daha çok sorgulamaya dayanan eğitim anlayışı ile daha 
ileri bir evreye geçilmiştir. Öyle ki tarihteki ilk akademi de 
M.Ö. 387 yılında Atina'da, “Akademia” adıyla bu amaçla 
kurulmuştur. Akademia'nın etkinliği belli bir süre devam 
etmiş bağımsızlığını kaybettiği gerekçesi ile Bizans 
İmparatoru Justinianus tarafından M.S. 529 yılında 
kapatılmıştır. [2] 

Bundan sonraki dönemde ise dinin etkisini kaybetmesi 
ile eğitim alanında önemli değişimler, özellikle 18.yy.'da 
filozofların getirdiği yeni düşünceler ışığında aydınlanma 
çağı ile birlikte gerçekleşmiştir. 

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak, Türk eğitim 
tarihinin gelişiminden de kısaca bahsetmek gereklidir. 
Türk eğitim tarihine bakıldığında Avrupa örnekleri ile 
benzerlikler görülmektedir. Önceleri savaşçılık ve toplum 
hayatı üzerine gelişen eğitim, daha sonra İslamiyet'in 
kabulü ile dine bağlı bir eğitim sistemi olarak devam 
etmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nde ilk medreseler 1040 
yılında Nişabur'da, Osmanlı Devleti'nde ise 1330 yılında 
İznik'te kurulmuştur. [3] Medreselerin yani dinin Türk 
eğitimine etkisi, Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki döneme 
kadar da devam etmiştir. 

Kurtuluş Savaşı’nın ardından yorgun ve yokluklar 
içindeki Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde kalkınma 
politikası olarak eğitimde yeni modellerin peşine düşmüş, 
öğretmen eğitimini önemsemiş, yabancı eğitimcilerden 
de bu anlamda yardım almıştır. 3 Mart 1924'te Tevhid-i 
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Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. [3] Bu kanun ile 
medreseler kaldırılmış, eğitim birliği getirilmiş ve laik bir 
eğitim sistemine geçilmiştir. 

Türk eğitim tarihinde, Köy Enstitüleri'nin 17 Nisan 
1940 tarihli kanunla kurulmuş olması en önemli 
gelişmelerden biridir. Türkiye'de yaparak öğrenmeye 
dayalı eğitimin ilk olarak bu kurumlarda ortaya çıktığı 
savunulabilinir. Enstitülerde verilen uygulamalı kültür, 
ziraat ve teknik dersler sayesinde birçok öğretmen ve 
öğrenci, yaparak öğrenme yöntemiyle mesleki 
eğitimlerini bu kurumlarda almışlardır. Köy Enstitüleri, 
1954 yılında ilköğretim okulları ile birleştirilmiş ve 
masraflı oldukları gerekçesiyle kaldırılmışlardır. [3] 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, tarihte toplumların 
ihtiyaç ve inançları, bilgi seviyeleri ve gelişen düşünceler 
ile birçok değişik eğitim teorisi ve felsefesi ortaya 
çıkmıştır. Bu eğitim düşüncelerinin ve metotlarının 
gelişmesinde de önemli kişilerin rolü olmuştur. Yazının 
bundan sonraki bölümünde bu alanda önemli katkıları 
olmuş, birkaç isme yer verilecektir.

Jean Jack Rousseau, (1712-1778) Fransa Devrimi 
öncesinde Emile (Eğitim ile ilgili) adlı kitabında eğitime 
yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kitabında, Emile 
adında bir çocuğu, çocukluğundan itibaren nasıl eğittiğini 
anlatan Rousseau şöyle der: “Eğer o (öğrenci) size sorular 
sorarsa, onun merakını arttırmaya yeterli olacak kadar 
ama onu tatmin etmeye yetmeyecek kadar cevap verin.” 
[4] Sorgulamaya dayalı öğrenmenin önemini vurgulayan 
Rousseau'ya göre çocuk, yaptıklarının sonucunu görerek 
daha iyi öğrenmektedir. Rousseau'nun eğitimdeki felsefi 
bakışını daha sonraları birçok kişi incelemiş ve 
uygulamaya geçirmiştir.

Amerika'da ve Avrupa'da hatta ülkemizde de eğitim 
sistemine büyük katkılar yapmış olan Amerikalı eğitimci 
filozof John Dewey (1859-1952) de Rousseau'ya benzer 
şekilde çocuk eğitiminin yaparak öğrenmeye dayanması 
gerektiğini savunmuştur. “Bilimsel metod ilk elden 
yapılan deneysel kontrollü deneylere bağlıyken, bilimsel 
bakış açısı ile ilgili herhangi bir felsefi uygulama bu tarz 
deneylerin, öğrencilerin kendi deneyleri ile değil de 
sadece hazır bilgiyle elde edilen bilginin aksine, 
okullarda da yer almasının gerekliliğini öne çıkarır.”[5] 
Bu sözleri ile Dewey, çocukların bilim adamları gibi 
öğrendiğini, kendi kendilerine yaptıkları deneylerle 
bilgiye ulaşabildiklerini savunmuştur. Deneysel eğitim 
(experiential education/progressive education) alanında 
Dewey öncü kişi olarak yer almıştır.

İtalyan fizikçi Maria Montessori (1870-1952) bu 
alanda büyük katkılar sağlamış bir başka eğitimcidir. 
Maria Montessori, İtalya'nın ilk kadın doktoru olmasının 
yanı sıra Montessori eğitim metodunun yaratıcısı ve bu 

eğitim metodu ile eğitim veren ilk uygulayıcıdır. İlki 
1907'de Roma'da Çocuklar Evi (Children's House) adıyla 
kurulmuş olan Montessori okullarının da kurucusudur. 
Avrupa'nın yanı sıra Amerika ve Hindistan'da da büyük 
ilgi gören ve uygulamaya geçirilen bu eğitim metodunda, 
öğrenme süreci çocuğun yaratıcı davranabileceği ortamın 
ve malzemelerin öğretmen tarafından hazırlanması ve 
öğretmenin yönlendirici olarak çocuğun yaparak 
öğrenmesine katkı sağlaması ile mümkün olmuştur. Bu 
anlamda yaparak ve sorgulayarak öğrenme Montessori 
metodunda da yer almıştır. [6]

Jean Piaget, (1896-1980) bu alanda önemli katkıları 
olan ve unutulmaması gerekilen bir başka isimdir. Jean 
Piaget çocuklarla yaptığı tartışmalarında soru cevap 
yöntemiyle onların düşünme ve algılama şeklini 
anlamaya çalışmıştır. Bu alanda, “Öğrencilerin deney 
yapan öğretmenleri izleyerek değil, hata ve deneme 
yoluyla, sınırları olmadan özgürce çalışabileceklerini 
belirtmiştir.” [7]

Günümüze geldiğimizde ise yaparak ve sorgulayarak 
öğrenme alanında, Nobel Fizik ödüllü Profesör Leon Max 
Lederman'ın Şikago'da yapmış olduğu çalışmaları 
görülmektedir. Fermilab'da kendi adına kurulmuş olan 
“Lederman Bilim Merkezi: Fermilab Çocuklar ve 
Eğitimciler için Bilim”, halen faaliyetlerine devam 
etmektedir. Röportajlarından birinde Profesör Lederman 
şöyle der: “Bütün çocuklar bilim insanıdır. Bilim insanı 
olarak doğarlar. Peki, siz ne yapıyorsunuz? Bu merakı 
onlardan alıyorsunuz ve onları soru sormaktan 
vazgeçiriyorsunuz. Bu durumdan çocukları kurtarmak 
oldukça zordur. Bizim yapmak istediğimiz, bu soruları 
sorma yönünde onları yüreklendirmek ve eğitimcilerin, 
öğretmenlerin çocuklarla olan ilişkilerini yeniden 
düzenlemektir”. Bu amaçla, yaptığı çalışmalarla Profesör 
Lederman eğitim sisteminde önemli katkılarda 
bulunmuştur. [8]

Profesör Lederman'ın çalışmaları sadece Amerika'da 
eğitimi etkilemekle kalmamıştır. 1995 yılında, Profesör 
Lederman'ın Şikago'nun yoksul bölgelerindeki okullarda 
yaptıklarını öğrenen üç Fransız bilim insanı, Profesör 
Georges Charpak, Profesör Yves Quéré ve Profesör Pierre 
Léna yapılan bu çalışmadan çok etkilenerek Fransa'da da 
bu metodu uygulamaya karar vermişlerdir. 1996 yılında 
Fransa Eğitim Bakanlığı, Fransız Bilimler Akademisi'nin 
yardımlarıyla “La Main à la Pâte” (Eller Hamurda) 
programına başlamıştır. [9]

Bu başlangıç ile birlikte, Sorgulamaya Dayalı Bilim 
Eğitimi (Inquiry Based Science Education-IBSE)  
programının yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi, 
değişik kıta ve ülkelerdeki Bilim Akademileri'nin ve 
Akademi birliklerinin en önemli misyonlarından biri 
haline gelmiştir. 
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 Toplantının sonunda, geleceğin önem taşıyan 
büyük bir projesi olarak, Türkiye Bilimler Akademisi'nin 
de bu misyonu üstlenmesi gerektiğine karar vererek 2004 
yılında, Bilim Eğitimi Proje yürütücüsü sıfatıyla 
etkinlikleri planlamaya başlamıştır. Aynı yıl, 
TÜBİTAK'ın desteğiyle Gebze'de bir yaz kursu yapılmış, 
İstanbul ve Ankara'da ilgili kişilerle görüşülmüştür.

Ancak, Profesör Kanpolat bir eğitimci olmadığı 
gerekçesiyle böyle bir yürütücülüğün bir eğitimciye daha 
uygun olduğunu düşünerek geri çekilmiş,  bu eylemle  
yeni bir  yapılanmanın da,  bil im eğitiminin 
popülarizasyonu adına önemli bir katkı sağlamadığı 
görülmüştür.

TÜBA Konseyi üyeleri uygulamanın lokal olarak 
devamını önermişlerdir. Bu öneriyle gerektiğinde 
etkinliklerin yaygınlaştırılması ve özellikle bir TÜBA 
portalı ile öğretmenlere ulaşılması önerilmiş ve 
sorumluluk Profesör Kanpolat'a ve çalışma grubuna 
verilmiştir. Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. İlhan 
Tekeli, Prof. Dr. Haldun Özaktaş ve Prof. Dr. Cemal 
Yalabık ile birlikte Bilim Eğitimi Çalışma Grubu 
oluşturulmuştur. Çalışma Grubu önce Ankara 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları ile çalışmaya 
başlamıştır. Daha sonra dört özel okul (ODTÜ Ankara 
Geliştirme Vakfı Okulları, Özel Arı Okulları, Ankara 
Tevfik Fikret Okulları, 

 pilot projeye 
eklenmiş, ardından 2008 yılında T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) 
ile yapılan protokol çerçevesinde, dört devlet okulu (Dr. 
Ufuk Ege Anaokulu, Toygar Börekçi İlköğretim Okulu, 
Osman Ünyazıcı İlköğretim Okulu, Süleyman Uyar 
İlköğretim Okulu) daha projeye katılmıştır. Ayrıca, Bilim 
Eğitimi Projesi, 2008 yılından bu yana, T.C. Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından da destek 
görmeye başlamıştır. 

Proje çalışmaları kapsamında, konunun uzmanı olan 
yukarıda da isimleri geçen bu alanda büyük katkılar 
yapmış çok önemli yabancı bilim insanları, Profesör Yves 
Quéré ve Profesör Pierre Léna, Ankara'ya ve İstanbul'a 
sırasıyla Cécille de Hosson ve Clotilde Marin-Micewicz 
ile birlikte gelerek deneyimlerini özellikle öğretmenlere 
aktarmışlardır. Ayrıca, La Main à la Pâte'ta öğretmen 
eğitmeni ve pedagoji danışmanı olarak görev yapan Joelle 
Fourcade ve Fabrice Krot da, 2009 yılında Ankara ve 
İstanbul'a gelerek öğretmenlere basit malzemelerle 
uygulamalar göstermişlerdir. Asya Akademiler Birliği 

InterAcademy Panel (IAP) bu konuda uygulamaların 
öncülüğünü yapmıştır. Prof. Dr. Yücel Kanpolat da 
2002'de Yeni Delhi'deki IAP Bilim Eğitimi toplantısına 
katılmıştır.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
Öğretim Okulları) bu projeye katılmışlardır. İstanbul'da 
ise Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları

(AASA) Bilim Eğitimi grubunda yer alan kişiler, 2009 
yılında Ankara'da TÜBA'nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen bir konferansta bu alandaki çalışmalarını 
sunmuşlardır. Bunlara ek olarak, Zonguldak, Ankara, 
İstanbul, Antalya ve Gaziantep şehirlerinde çalıştaylar 
yapılmıştır. Bu çalıştaylardan, Antalya ve Ankara'da
yapılan çalıştaylarda Prof. Dr. Namık Kemal Aras'ın, 
Zonguldak 

atkıları olmuştur. Prof. Dr. Sami Gülgöz 
özellikle psikoloji alanında ve eğitimde yapılan 
araştırmalar konusunda, Prof. Dr. Cemal Yalabık ve Prof. 
Dr. Ahmet Oral da Galileo ve Fizik konusunda katkıda 
bulunmuştur. Akademi şeref üyelerinden Prof. Dr. 
Bozkurt Güvenç ve Prof. Dr. İlhan Tekeli hem 
öğretmenlere örnek bilim insanı kişilikleri ile hem de 
katıldıkları birçok çalıştaylar ile katkı sağlamışlardır. 
Prof. Dr. Haldun Özaktaş bilimi sorgulayıcı konferansları 
ile öğretmenleri sorgulamaya yönlendirmiştir. Bunun 
yanı sıra, Prof. Dr. Tekin Dereli de İstanbul'dan Bilim 
Eğitimi Çalışma Grubuna dahil edilmiş ve projeyi 
desteklemeye başlamıştır. Ayrıca, 2011 yılında Asosiye 
üyelerimizden Prof. Dr. Hakan Akbulut ve Prof. Dr. 
Hayrunnisa Bolay Belen de bu gruba katılmıştır.

Bütün bu çalışmaların yanında, 2007-2009 yılları 
arasında sürekli olarak pilot okullarda uygulama 
seminerleri yapılmıştır. Bu seminerlerde, okul 
öğretmenleri, sorgulayarak öğrenme metodunu tarihten 
fen bilgisine, müzikten beden eğitimine, anaokulu ve 
ilköğretim seviyesinde öğrencilerine, kendi geliştirdikleri 
sınıf etkinlikleri ile uygulatıp, ortaya çıkan ürünleri 
aralarında diğer meslektaşları ile paylaşmışlardır.

2010 yılı içerisinde en önemli başarı ve bir nevi 
gerçekleşen bir düş, sekiz öğretmenin Fransa'ya gitmesi 
ve oradaki yapılanmayı birebir görmesinin sağlanmasıdır. 
Ayrıca çalışmalarda, MEB Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, ODTÜ Eğitim 
Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Jale Çakıroğlu baştan 
beri destek vermiş; 2010 yılında da Doç. Dr. Erdinç 
Çakıroğlu öğretmenlerle yapılan çalışmada 

 TÜBA 
içerisinde bu faaliyetleri, Dr. M. Çetin Gülovalı ve Aysu 
Erözel koordine etmektedirler. Çalışmaların tümü bir 
grup olarak planlanmaktadır. 2010 yılından başlayarak, 
FIBONACCI adında Avrupa'da Matematik ve Fen 
alanında sorgulamaya dayalı eğitimi yaygınlaştırmayı 
amaçlayan uluslararası bir projede, TÜBA, ülkemizi 
yaptığı çalışmalarla temsil etmektedir. Kurum 
çalışanlarından Aysu Erözel uzmanlık tezi olarak Bilim 
Eğitimi konusunu seçmiş ve kendisinin tez danışmanlığı 

  

ve Gaziantep'te yapılanlarda ise Prof. Dr. Ali 
Alpar'ın büyük k

özellikle 
matematik eğitimi ile ilgili çok özel katkılarda bulunmuş 
ve proje içerisinde bulunan öğretmenlerle matematik 
eğitimi ile ilgili özel programlar geliştirmiştir.
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görevi Prof. Dr. Yücel Kanpolat'a verilmiştir. Bu 
yapı lanmanın  bürokra t ik  k ısmı  kazan ı la rak  
çözümlenmiştir.

Sorgulamaya dayalı bilim eğitiminin yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla, bilgisayar ortamında, herkesin 
erişimine açık eğitim kaynaklarının yer aldığı bir bilim 
portalı oluşturulması, Akademi'nin bilgi toplumu 
projesinin en önemli kısmı olmuştur. Bilim Eğitimi ve 
Ulusal Açık Ders Malzemeleri projelerinin hayata 
geçirilmesi ve toplumla buluşturulması, bu anlamda 
mümkün hale gelmiştir. 

Örneğin, TÜBA tarafından oluşturulan Bilim Eğitimi 
Por ta l ı  i l e  in te rne t  ku l l anan  he rkes (www.  
bilimegitimi.tv.tr) oyun esaslı deneylere ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen birçok etkinliğin görsel 
ürününe ulaşabilmektedir. Ayrıca, bilim insanı olmayı 
özendirebilecek bir yeni etkinlik de bu portal içerisinde 
uygulamaya konulmuştur. TÜBA üyelerinin biyografileri 
“bilimi aydınlatanlar programı” içerisinde meraklılarla 
buluşturulmuştur. Şimdilik programda 30 civarında 
TÜBA şe re f  üyes in in  görüşmele r i  (h t tp : / /  
bilimegitimi.tv.tr/bilimiaydinlatanlar/) bulunmaktadır. 
Burada amaç, meraklı öğrencilere TÜBA şeref üyelerinin 
çalıştıkları alanlarıyla ilgili bilgi sunabilmektir. Bu 
uygulamanın gelişmesi beklenmektedir. Yaygınlaşması 
ve paylaşılması için etkinlikler sürdürülmektedir. Ulusal 
Açık Ders Malzemeleri portalı (www.acikders.org.tr) ile 
de internet üzerinden ülke çapında herkese açık, ücretsiz, 
şifresiz, Türkçe ve kaliteli üniversite ders kaynakları 
geliştirilmektedir. 

2010 yılı içerisinde, Marie Curie'nin hayatı ile ilgili 
olarak talep eden okullarda, Profesör Kanpolat tarafından 
Marie Curie konferansları düzenlenmiştir. Ayrıca, Marie 
Curie'den Dersler isimli kitabın Akademi tarafından 
Fransızca'dan Türkçe'ye çevirisi yapılarak yayınlanmıştır. 

Eğitimi çatık kaşlı bir yapılanmadan kurtarmak 
gereklidir. Çocuklar, o doğal içgüdüleri ile hayata 
bakmalı, görmeli, soru sormalı, araştırmalı ve 
belgelemelidirler. Bu olguda, hep bilen değil, araştıran, 
öğrenen ve gerektiğinde çözüm bulan konumda olmak 
eğitimcinin rolü olmalıdır kanısındayız. 

Türkiye gibi 15 milyon genç öğrenci ve 1 milyonu 
aşan öğretmen nüfusuna sahip olan bir ülkede, bilim 
eğitimini bütün tabana yaymak, hayali aşan bir uygulama 
olarak görünebilir. Ama bu hayal, yetenekli lider 
öğretmenlerle yayılıp gerçekleştirilebilinir kanısındayız. 
Bu ideale ulaşmak yolundaki en büyük iddia Türkiye'nin 
2023'lü yıllarda yani Cumhuriyet'in 100. yılında dünyanın 
en gelişmiş on ülkesinden biri olma iddiasıdır. Bu iddiayı 
bize göre ancak genç ve eğitimli bir nesil 
gerçekleştirebilir.

Günce dergisinin bu sayısı, eğitim alanında çok büyük 
katkılarda bulunan Nobel Fizik Ödülü sahibi Fransa'da La 
main à la pàte programının kurucularından biri olan, 29 
Eylül 2010 tarihinde 86 yaşında aramızdan ayrılan ve 
hayatı boyunca bilime ve bilim eğitimine katkı sağlayan 
ünlü bilimci Profesör Georges Charpak'ın anısına 
saygılarımızla ithaf edilmiştir. Ve yazıyı Profesör 
Charpak'ın 18 Ağustos'ta CERN İletişim Bölümü'ne 
vermiş olduğu röportajındaki şu sözleri ile bitirmek 
kanımızca uygun olacaktır:

“Son 12 yıldır, ben büyük bir eğitim projesinin, La 
Main à la Pâte'ın içinde yer aldım ki bu kesinlikle benim 
topluma yapmış olduğum en önemli katkıydı- halen 
Amazon havzasındaki okullar La Main à la Pâte'ı 
uyguluyor. Bilimi direk olarak deneylerle/deneyerek 
öğrenme ile öğreten bu yeni eğitim metodu giderek daha 
da çok popüler hale geliyor. Bilim eğitiminde yeni bir 
devrime ihtiyacımız var. Yaşadığımız dünyada 

 bana göre, büyük bir rolü var ve bu eylem 
benim karanlığa karşı dünyanın değişik yerlerinden 
insanlarla ortaklaşa verdiğim kişisel bir savaştır. Ben, 
Meksika'da, Leon Lederman ile bununla ilgili benim için 
büyük bir sürpriz olan bir ödül aldım. Bu demek oluyor ki, 
bizim Fransa'da çocuklarla yaptığımız şey öyle bir 
seviyeye gelmiş ki, Meksika gibi bir ülkede bile fark 
edilmiş.”[10]
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TÜBA Bilim Eğitimi Projesi

Amerikalı filozof John Dewey tarafından ön plana 
çıkarılan “yaparak öğrenmek” (  
düşüncesi daha sonra dünyanın diğer ülkelerinde de 
yaygın bir düşünce haline gelmiştir. Bunların başında 
Profesör Leon Lederman'in Amerika'daki çalışmaları ve 
Fransız Bilimler Akademisi üyeleri George Charpak, 
Pierre Lena ve Yvés Quéré'nin başlattığı “La Main à La 
Pâte” Eller Hamurda programı yer almaktadır. Bunun da 
ötesinde, birçok ülke ve ülke grupları başlattığı projelerle, 
yaparak öğrenme ve sorgulayıcı eğitimle bilim eğitimi 
düşüncesini uygulamaya geçirmiştir. 497 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin 2. maddesine göre toplumda 
bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamakla 
yükümlü olan Türkiye Bilimler Akademisi, sorgulayıcı 
düşünme ve yaparak öğrenme eğitim anlayışını 
ülkemizde de yaygınlaştırmak ve benimsetmek amacıyla 
Bilim Eğitimi Projesi'ni başlatmıştır. Çalışmalara ilk 
olarak Akademi Konseyi'nin 9 Kasım 2002 tarihli ve 105 
nolu kararı ile Akademi üyelerinden bir Bilim Eğitimi 
Çalışma Grubu oluşturularak başlanmıştır.

Marie Curie Konferansı

Proje kapsamında, Akademi Başkanı ve TÜBA Bilim 
Eğitimi Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Yücel Kanpolat, 7 
Ocak 2010 tarihinde, Feyziye Mektepleri Vakfı Özel Işık 
İlköğretim Okulu Sacit Öncel Konferans Salonu'nda, 2 
Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Marie Curie'nin hayatını, 
bilime yaklaşımını ve bilime olan önemli katkılarını 
anlatan bir konferans vermiştir. FMV İlköğretim Okulu 
tarafından düzenlenen konferansa, FMV ve Şişli MEB 
okullarından ilkokul ve lise seviyesinde 43 öğrenci, 45 
öğretmen ve yöneticiler katılmıştır. Katılımcılara, TÜBA 
tarafından Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Eğitimi 
Dizisi- 1, Marie Curie'den Dersler kitabı dağıtılmıştır.

Değerlendirme Toplantısı

22 Ocak 2010'da TÜBA Başkanlık binasında, 2009 
yılı etkinliklerinin değerlendirilmesi ve 2010 yılı 

inquiry based education)

Ocak

etkinliklerinin görüşülmesi amacıyla, Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat'ın, TÜBA proje ekibinin ve TÜBA şeref üyeleri 
Prof. Dr. Namık Kemal Aras, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, 
TÜBA asli üyeleri Prof. Dr. Cemal Yalabık ve Prof. Dr. 
Sami Gülgöz'ün katıldığı bir proje değerlendirme 
toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme Toplantısı

15 Şubat 2010'da, TÜBA Başkanlık binasında, Proje 
Yürütücüsü Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkan Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, ODTÜ 
Geliştirme Vakfı Özel Okulları,  Süleyman Uyar 
İlköğretim Okulu, Dr. Ufuk Ege Anaokulu, Osman 
Ünyazıcı İlköğretim Okulu, Özel Arı İlköğretim Okulu, 
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim 
Okulu, Özel Tevfik Fikret Lisesi öğretmenlerinin 
katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda,  okullardaki öğretmenlerden bir çalışma ekibi 
oluşturulması ve seçilen bir ders, düzey ve konu üzerine 
bu ekip tarafından sınıf etkinlikleri hazırlanması 
kararlaştırılmıştır.

Etkinlik Hazırlama Çalışmaları

Proje pilot okulları, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel 
Okulları,  Süleyman Uyar İlköğretim Okulu, Dr. Ufuk 
Ege Anaokulu, Osman Ünyazıcı İlköğretim Okulu, Özel 
Arı İlköğretim Okulu, Ankara Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Özel İlköğretim Okulu (AÜGVO), Özel Tevfik 
Fikret Okulları öğretmenleri sınıf etkinlikleri oluşturma 
çalışmalarında bulunmuşlardır. Bu kapsamda, 
öğretmenler 8 Mart 2010, 17 Mart 2010 ve 26 Mart 
2010'ta, TÜBA'da bir araya gelerek “5. sınıf öğrencileri 
için kesirler yoluyla problem çözme becerilerini 

Şubat

Mart
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geliştirmeye yönelik” bir dizi etkinlik planlamışlardır. 
Buna ek olarak ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları ve 
Dr. Ufuk Ege Anaokulu da okul öncesi öğrencilerinin 
“sayı, örüntü oluşturabilme, grafik oluşturma ve grafik 
okuyabilme, mekânda konum ve dikkat becerilerine 
yönelik” etkinlikler planlamışlardır.

Marie Curie Konferansları

Akademi Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, 1 Mart 2010'da AÜGVO'nda; 11 Mart 2010'ta 
Yapı Kredi Kültür A.Ş.'de ve 12 Mart 2010'da Marmara 
Üniversitesi Rektörlüğü'nde “Bilim Eğitimi ve Marie 
Currie” konferansları vermiştir.

Gaziantep Bilim Eğitimi Çalıştayı

TÜBA Bilim Eğitimi Projesi kapsamında, TÜBA ve 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ve 
Gaziantep Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitelerin özel 
katkılarıyla, 2 Nisan 2010'da Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Salonu'nda, Bilim Eğitimi Gaziantep 
Çalıştayı düzenlenmiştir. 

Çalıştay kapsamında, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Asım Güzelbey, Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim 
Yurdakul açılış konuşmalarını yapmışlar; ardından 
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi 
Yard. Doç. Dr. Semih Summak ve Zirve Üniversitesi'nden 
Yard. Doç. Dr. Hidayet Tok ve Arş. Gör. Bülent Döş, 
eğitimde eleştirel düşünme konulu sunumlarını 
gerçekleştirmişlerdir.

Çalıştayda, proje yürütücüsü ve Akademi Başkanı 
Prof. Dr. Yücel Kanpolat, “Bilim Eğitimi ve Marie 
Currie”; TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlhan Tekeli,  “Bilim 
Eği t imi  Yaklaş ımının  Sosyal  Bi l imler  iç in  
Yorumlanması” ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ali Alpar, 

Nisan 

“Galileo, Gökyüzü ve Bilim Eğitimi” başlıklı 
konuşmalarını yapmışlar; Gaziantep Özel Sanko 
Okulları'ndan Hülya Bingöl ve Dumlupınar İlköğretim 
Okulu'ndan Mehmet Yıldırım, okullarındaki uygulamaya 
dayalı sınıf uygulamalarından örnekler vermişlerdir.

Çalıştayın sonunda Gaziantep'te kurulmakta olan 
Planetaryum ve Bilim Merkezi hakkında bir tanıtım 
sunumu izlenmiş ve ardından katılımcı öğretmenler, 
TÜBA üyeleri, akademisyenler arasında sorgulamaya 
dayalı bilim eğitimi yöntemi ile ilgili değerlendirmeler 
yapılmıştır. Çalıştaya, Gaziantep'teki çeşitli okullardan 
toplam 112 öğretmen katılmıştır. 

Bu çalıştay ile Bilim Eğitimi Projesi kapsamında 
öğretmenler arasında yaygınlaştırılmaya çalışılan 
sorgulamaya ve eleştirel düşünceye dayalı eğitim 
metodunun önemi, Gaziantep'te çalışmakta olan 
öğretmenler tarafından da benimsenmiştir.

Etkinlik Hazırlama Çalışmaları

Eleştirel düşünmeye dayalı matematik sınıf 
uygulamaları oluşturmak üzere, pilot proje okulları ön 
okul ve ilköğretim birinci seviye matematik 
öğretmenlerinden oluşan ekip, ODTÜ Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Doç Dr. Erdinç Çakıroğlu'nun 
danışmanlığında 15 Nisan 2010'da etkinlik hazırlama 
toplantısı gerçekleştirmiştir.

Marie Curie Konferansı

29 Nisan 2010'da Prof. Dr. Yücel Kanpolat tarafından 
İzmir Ege Üniversitesi'nde Marie Curie konferansı 
verilmiştir.

Antalya Bilim Eğitimi Çalıştayı

Bilim Eğitimi 
P r o j e s i  
k a p s a m ı n d a  
2021 Mayıs 2010 
t a r i h l e r i n d e  
Antalya Anadolu 
O t e l c i l i k  v e  
Turizm Meslek 
Lisesi Uygulama 
O t e l i ' n d e ,  

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBA ve Akdeniz 
Üniversitesi işbirliği ile Bilim Eğitimi Antalya Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğini 
yaptığı ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, 
Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, 

Mayıs
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Antalya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve Akdeniz 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mimar 
Türkkahraman'ın açılış konuşmaları ile başlayan 
çalıştaya, Antalya'nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 200 

öğretmen katılmıştır. 

TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Yücel Kanpolat, 
şeref üyeleri Prof. Dr. 
Bozkur t  Güvenç,  
Prof .  Dr.  Namık 
Kemal Aras ve asli 
üyeler Prof. Dr. Sami 
Gölgöz ile Prof. Dr. 
A h m e t  O r a l  
çalıştayda konuşmacı 
olarak yer almışlardır. 

Konuşmalarında, örnek model teşkil edebilecek ünlü 
bilim insanlarının biyografilerinden örnekler vererek 
bilimsel düşünce ve sorgulamanın önemini vurgulamışlar, 
basit malzemelerle deney uygulamalarını öğrencilerle 
birebir yapmışlardır.

Bu organizasyona, 
Akdeniz Üniversitesi 
öğretim üyeleri de 
k o n u ş m a c ı  v e  
mode ra tö r  o l a r ak  
katılmıştır. Antalya'nın 
ç e ş i t l i  k ö y  v e  
b e l d e l e r i n d e k i  
okullardan katılan 
öğretmenler, sınırlı imkânlarla gerçekleştirdikleri özgün 
uygulamaya ve sorgulamaya dayalı eğitim faaliyetlerini 
sunmuşlardır.

İki günlük çalıştay sonunda, akademisyenler ve 
öğretmenler arasında değerlendirme yapılmış, Antalya'da 
bilim eğitimi ve sorgulamaya dayalı eğitimin önemi ile 
ilgili öğretmenler arasında farkındalık yaratılmıştır.

Etkinlik Hazırlama Toplantısı

Bu organizasyona ek olarak, eleştirel düşünmeye 
dayalı matematik sınıf uygulamaları oluşturmak üzere, 
pilot proje okulları ön okul ve ilköğretim birinci seviye 
matematik öğretmenlerinden oluşan komisyon, eğitim 
fakül tes inden kat ı lan  b i r  öğre t im üyes in in  
danışmanlığında, 31 Mayıs 2010 tarihinde etkinlik 
geliştirme toplantısı gerçekleştirmişlerdir.

FIBONACCI Projesi

TÜBA, sorgulamaya dayalı matematik ve fen 
eğitimini Avrupa'da yaymayı amaçlayan, 38 ay süreli, bir 

Haziran

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projesi olan 
FIBONACCI Projesi'ne İkiz Merkez-2 olarak katılmış, 
Referans Merkezi olarak Berlin Hür Üniversitesi ile 
eşleşmiştir. Türkiye, TÜBA'nın katılımıyla bu projede yer 
alan 36 ülkeden İkiz Merkez-2 olarak Avrupa Birliği 
dışından katılan tek ülke olmuştur. 

FIBONACCI Alan Ziyareti 

Bu kapsamda, 15-16-17 Haziran 2010 tarihlerinde 
proje yürütücüsü ve Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, gelen davet üzerine Berlin Hür Üniversitesi'ne 
gitmiştir.

Değerlendirme Toplantısı

Bu ziyaretinin dönüşünde de, proje yerel yapılanması 
ile ilgili çalışmalara ve paylaşıma başlamak üzere, 25 ve 
30 Haziran 2010 tarihlerinde Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkan Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Ankara'daki sekiz 
proje okulunun yönetici ve koordinatör öğretmenleri ve 
ODTÜ Eğitim Fakültesi'nden bir temsilcinin de 
katılımlarıyla tanıtım ve değerlendirme toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, katılımcılara 
FIBONACCI Projesi  tanı t ı lmış  ve projenin 
gereksinimleri ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilim Eğitimi Portal ve Stüdyo Faaliyetleri

Haziran 2010 sonu itibariyle Bilim Eğitimi Portal ve 
S t ü d y o s u  i l e  i l g i l i  a ş a ğ ı d a k i  h i z m e t l e r  
gerçekleştirilmiştir:

• Antalya Bilim Eğitimi Çalıştayı'nın çekimleri ve 
kurgusu yapılmıştır, DVD kopyası ve portal girdileri 
oluşturulmuştur.

• Kenan Okan Kitabı  resimlerinin çekimi 
tamamlanmış ve kitabın son şekli Yayın Komitesi 
tarafından değerlendirilmek üzere komiteye 
iletilmiştir.

FIBONACCI Bayreuth Konferansı

21-22 Eylül 2010 tarihlerinde Almanya, Bayreuth 
Üniversitesi'nin ev sahipliğinde “Raising Awareness 
about Inquiry Based Science and Mathematics Education 
(IBSME) in Europe” adlı bir konferans organize 
edilmiştir. Bu konferansa, TÜBA adına, Akademi Başkanı 
ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve ODTÜ 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümü öğretim 

Eylül
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görevlisi Doç. Dr. Erdinç Çakıroğlu katılmışlardır. 
Konferansta, proje pilot okul öğretmenleri ile Doç. Dr. 
Erdinç Çakıroğlu'nun birlikte hazırladıkları poster 
sunulmuştur.

Marie Curie Konferansı

27 Eylül 2010'da, Bilim Eğitimi Projesi pilot 
okullarından Toygar Börekçi İlköğretim Okulu'nda, 
öğretmen ve öğrencilere, Prof. Dr. Yücel Kanpolat 
tarafından Marie Curie'nin hayatını anlatan bir konferans 
verilmiştir.

Değerlendirme Toplantısı

TÜBA Bilim Eğitimi Projesi kapsamında, 8 Ekim 
2010'da, Bilim Eğitimi Projesi pilot okul koordinatör 
öğretmenleri ile eğitim fakültesi öğretim görevlilerinin 
katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

La Main à La Pâte -Fransa Eğitim Ziyareti

TÜBA Bilim Eğitimi Projesi'ne katılan devlet ve özel 
okul koordinatör öğretmenleri, Akademi'nin desteği ile 
18-22 Ekim 2010 tarihleri arasında TÜBA ve Eller 
Hamurda Programı (La Main à La Pâte) işbirliği ile 
Paris'te düzenlenen bir eğitim etkinliğine katılmışlardır.

Ekim

Daha önce TÜBA'nın daveti ile 2009 yılı içerisinde iki 
kere ülkemize gelmiş ve öğretmenlerle uygulama yapmış 
olan uzman eğitmenler Fabrice Krot ve Joelle Fourcade 
program süresince öğretmenlere rehberlik etmişlerdir.

Etkinlik kapsamında, Doğa ve Tarih Müzesi, Evrim 
Müzesi, Paris Gözlemevi ve Bilim Müzesi uzman 
kişilerin rehberliğinde gezilmiş; ilköğretim beşinci sınıf 
düzeyinde ve okul öncesi düzeyinde iki sınıf ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra, astronomi, renkler, köprü yapımı, 
canlıların sınıflandırılması gibi konularda uzman 
eğitmenler tarafından öğretmenlere uygulama 
yaptırılmış, Chatney-Malabry Bilim Evi ziyaret edilerek, 
yapılanma, koordinasyon ve işleyiş hakkında bilgi 
alınmıştır. 

Program sonunda, La Main à La Pâte uluslarası 
ilişkiler biriminin çalışanları, Xavier Person ve Anne 
Lejeune'un da katıldığı TÜBA ve Eller Hamurda Girişimi 
arasında yapılacak olan işbirlikleri, TÜBA'nın ülkemizi 
temsilen katıldığı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı 
kapsamında yürütülen FIBONACCI Projesi hakkında bir 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Program süresince katılımcı öğretmenler, TÜBA 
tarafından yürütülmekte olan Bilim Eğitimi Projesi'nin 
Fransa'da uygulanma şeklini birebir gözlemleme, ilgili 
kişilerle tanışma, gerek öğrenciler gerekse öğretmenlerle 
konuşma imkânı bulmuşlardır. 

Bunun yanı sıra, bu programın önemli bir etkisi de 
ülkemizde uygulamaya dayalı eğitim metodunu zaten 
uygulamakta olan öğretmenlerin, ülkemizi temsil ederek 
kendi eğitim uygulamaları ve proje yapılanması hakkında 
da paylaşımda bulunmuş olmalarıdır. 

TÜBA, düzenlenen bu etkinlikle, öğretmenlere destek 
olarak, yurtdışında uygulamalı eğitime dayanan 
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işbirliklerini geliştirmiş, ülkemizde Bilim Eğitimi Projesi 
aracılığıyla uygulamaya dayalı eğitim metodunun 
gelişmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili 
önemli bir adım atmıştır.

ALLEA Konferansı

27-29 Ekim 2010'da, TÜBA'nın da üyesi olduğu 
ALLEA (All European Academies Association/Avrupa 
Akademiler Birliği) tarafından İngiltere'nin York 
şehrinde, TÜBA adına Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat'ın katıldığı “Sorgulamaya Dayalı Eğitimin 
İlköğretim İkinci Kademeye Taşınması” konulu bir Bilim 
Eğitimi konferansı gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme Toplantısı

TÜBA Bilim Eğitimi projesi kapsamında, 3 Kasım 
2010 tarihinde, Bilim Eğitimi Proje pilot okul koordinatör 
öğretmenleri ile eğitim fakültesi öğretim görevlilerinin 
katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda,  pilot okul koordinatör öğretmenleri 
Fransa Eğitim etkinliği sırasında edindikleri gözlemleri 
ve deneyimlerini aktarmışlardır.

FIBONACCI Değerlendirme Toplantısı

FIBONACCI Projesi kapsamında, öncelikle 9 Aralık 
2010'da Berlin Hür Üniversitesi'nden katılan Prof. Dr. 
Petra Skiebe-Corrette, Dr. Nicola Stollhoff ve Neşe Ersoy 
ile okul yöneticileri, koordinatör öğretmenler ve TÜBA 
proje ekibinin katılımlarıyla bir değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.

FIBONACCI Uygulamalı Eğitim Semineri

10-11 Aralık 2010 tarihlerinde TÜBA Ankara 
Başkanlık Binası'nda, Berlin Hür Üniversitesi'nden 
katılan Prof. Dr. Petra Skiebe-Corrette, Dr. Nicola 
Stollhoff ve Neşe Ersoy'un eğitmenliğinde öğretmenlere 
yönelik uygulamalı bir kurs gerçekleştirilmiştir. 

Bu kursa, T.C. MEB Talim ve Terbiye Kurulu, ODTÜ 
Eğitim Fakültesi, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
Okulları, ODTÜ Ankara Geliştirme Vakfı Okulları, 
Toygar Börekçi İlköğretim Okulu, Süleyman Uyar 
İlköğretim Okulu, Özel Arı Okulları, İstanbul Feyziye 
Mektepleri Vakfı Işık Okulları, Dr. Ufuk Ege Anaokulu, 
Osman Ünyazıcı İlköğretim Okulu ve Ankara Özel Tevfik 
Fikret Okulları'ndan, öğretmen ve akademisyenler 
katılmışlardır.

Kurs, Prof. Dr. Petra Skiebe-Corette'nin FIBONACCI 
Projesi'nin başlangıcı sayılan Pollen ve Sinus Projeleri ile 

Kasım

Aralık

Almanya-Berlin'de uygulanmakta olan TuWaS! Projesi'ni 
tanıtması ve Berlin'de uygulanan eğitim sistemi ile ilgili 
katılımcı öğretmenlere bilgi vermesi ile başlamıştır.

Ardından, her iki gün de, Dr. Nicola Stollhoff ve Neşe 
Ersoy, okul öncesi ve ilköğretim 1. kademe seviyelerinde, 
“Karşılaştırma Ölçme, Katılar ve Sıvılar, Kimyasal 
Testler, Hareket ve Dizayn” deney kitlerini katılımcılara 
uygulatmışlar, bu uygulamaların sonrasında ise Bilim 
Eğitimi Ankara pilot okullarının proje kapsamında 
oluşturdukları sınıf uygulamalarından örnek sunumları 
dinlemişlerdir. 

Bu etkinlik çerçevesinde, katılımcılar hem Berlin'deki 
eğitim sistemi hakkında fikir sahibi olmuşlar, hem de 
Berlin'de sorgulamaya dayalı eğitim ile ilgili 
uygulanmakta olan TuWaS! Projesi'ni tanıma fırsatı 
bulmuşlardır. Ayrıca, Berlin Hür Üniversitesi eğitmenleri 
ve TÜBA proje ekibi, öğretmenleri arasında paylaşım ve 
etkileşim sağlanmış, sorgulamaya dayalı sınıf 
uygulamaları paylaşılmıştır.

Bilim Eğitimi Stüdyo ve Portalı 2010 Yılı Etkinlikleri

Bilim Eğitimi Projesi kapsamında yapılan 
etkinliklerin yanı sıra, proje çıktılarından herkesin 
yararlanabilmesini sağlamak amacıyla internet üzerinden 

herkesin kullanımına 
açık olarak hizmet 
veren bir eğitim 
portalı oluşturulmuş, 
bu amaçla bir stüdyo 
kurulmuştur.

TÜBA Tunalı 
H i l m i  O f i s i ' n d e  
y e r l e ş i k  B i l i m  
Eğitimi Stüdyo ve 
P o r t a l ı ,  s t ü d y o  
i ş l e tmes i  o l a rak  
Mayıs ayı sonunda, 
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portal işletmesi olarak ise 22 Haziran'da çalışır duruma 
gelebilmiştir. 

2010 yılı çalışma dönemi kapsamında aşağıdaki 
etkinlikler gerçekleştirilmiştir:

Teknik Faaliyetler

DPT tarafından desteklenmekte olan Bilim Eğitimi 
Projesi kapsamındaki Bilim Eğitimi Stüdyo ve Portalının 
teknik kapasitesi, projeden elde edilen kaynaklarla 
geliştirilip gereksinimleri karşılayacak duruma 
getirilmiştir. Teknik kapasite olarak stüdyonun etkinliğini 
artırıcı ikinci bir bilgisayarlı kurgu ünitesinin edinilmesi 
sonrası kurgu yazılımları yenilenmiş, satın alınmış 
bulunan bir kartlı Panasonic HD kameranın kapasitesini 
artırıcı ikinci bir kart edinilerek üç kameralı çekim 
yeteneği geliştirilmiştir.

Bilim eğitimi web sitesine (www.bilimegitimi.tv.tr) 
olan talebin gelişimi karşısında portalın çıkış hızı, fiber 
optik bağlantıyla 10mbps hıza ve bunu sağlayacak bant 
genişliğine yükseltilmiştir. 

Portal arama “rank”ının yükseltilme çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Bilim Eğitimi Etkinlikleri

Bilim Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen 
Gaziantep, Antalya ve Ankara çalıştaylarının çekimleri 
yapılmış ve bu çekimler DVD üzerinde TÜBA 
Başkanlığı'nın ilgili bölümlerine iletildiği gibi ayrıca, 
Bilim Eğitimi Portalı üzerinden internet ortamında 
ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Emekli eğitimci Kenan Okan tarafından tasarlanmış 
bulunan “Basit Malzemelerle Bilim Deneyleri” 
dizisinden 20 yeni modül, Tunalı Hilmi Stüdyosu'nda 
çekilip portal üzerinden yayına verilmiştir. Böylece, bu 
diziden yayınlanmış bulunan deney sayısı 2010 yılı 
itibariyle 250'ye yaklaşmıştır. Özellikle ilköğretim 
okullarının erken sınıflarına yönelik bu deneyler dizisi 
çok ilgi çekmektedir.

Çalıştaylardan elde edilen verilerle 41 yeni eğitim 
modülü (8 Gaziantep, 25 Antalya, 8 Ankara) oluşturulup 
internet ortamına aktarılmıştır.

Bilimi Aydınlatanlar Projesi

TÜBA Başkanlığı tarafından başlatılan Bilimi 
Aydınlatanlar Projesi, özellikle TÜBA şeref üyesi bilim 
insanlarıyla yapılmış bulunan video mülakatların kaydı 
ve bunların portal üzerinden web ortamında 

yayınlanmasını içermektedir. Şimdiye kadar (2011 Şubat 
ortası) 30 TÜBA şeref üyesiyle yapılmış bulunan 
mülakatlar, Bilim Eğitimi Stüdyosu elemanlarınca 
kaydedilmiş olup, bir DVD kitaplığı biçiminde 
biriktirilmenin ötesinde TÜBA web sitesi üzerinden 
kamuoyunun  i lg i s ine  sunu lmak tad ı r.  P ro je  
sürdürülmektedir.

Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi'ne Katkı

DPT destekli başka bir TÜBA projesi olan Ulusal Açık 
Ders Malzemeleri (UADM) Projesi,  yabancı 
kaynaklardan çeviri ve telif olarak düzenlenmiş Türkçe 
açık derslerin Türkiye çapında yüksek öğrenim 
öğrencilerinin kullanımına sunulmasını öngörmektedir. 
Özellikle çeviri derslerde bulunan görüntülü ve/veya sesli 
bölümlerin kayıt ve kurgularının yapılması ve eşlenmesi 
Bilim Eğitimi Stüdyosu'nda gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda 5 ders için kurgu, 2 ders için seslendirme ve 
ayrıca 5 dersin portala uyarlama çalışmaları yapılmıştır.

Ankara'da düzenlenmiş bulunan UADM Çalıştayı'nın 
da çekim ve kurguları yapılıp teslim edilmiştir.

Daha önce hazırlanmış olan Atatürk'ün Çocukları 
dizisinden çekimlerin düzenleme ve deşifre hizmetleri 
yerine getirilmiştir. 

TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Yücel KANPOLAT  Akademi Başkanı (Proje 
Yürütücüsü)

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ

Prof. Dr. İlhan TEKELİ

Prof. Dr. Ali ALPAR

Prof. Dr. Cemal YALABIK

Prof. Dr. Tekin DERELİ

Prof. Dr. Ahmet ORAL

Prof. Dr. Hakan AKBULUT

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay BELEN

 
Projeler Genel Koordinatörü

Dr. M. Çetin GÜLOVALI

 
Bilim Eğitimi Stüdyo ve Portal Yöneticisi

Ender ARKUN

 
Bilim Eğitimi Proje Sorumlusu

Aysu ERÖZEL - aysu@tuba.gov.tr

Bilim Eğitimi Projesi 2010 Yılı Faaliyetleri
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Prof. Dr. İlhan Aksay, Asli Üye

Prof. Dr. Ümran Savaş İnan, Asli Üye
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  Prof. Dr. İlhan Aksay, Princeton Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmaktadır. Prof. 
Aksay, 2001 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü ve aynı yıl 
MIT'de “Distinguished Lecturer” Ödülü, 1997 yılında 
Amerikan Kimya Mühendisleri Derneği'nin “Charles M. 
A. Stine” ödülü almış, 1993 yılında Japonya Malzeme 
Cemiyeti'ne Onur Üyesi ve 1990 yılında Amerikan 
Seramik Cemiyeti tarafından “Fellow” seçilmiş, 2005 
yılında ise “Institute of Scientific Information” kurumu 
tarafından yayınlanan “En Çok Atıf Yapılan Bilim 
Adamları” listesinde yer almıştır. 

Prof. Aksay'ın kolloit bilimi ve teknolojisi üzerine 
gerçekleştirdiği çalışmaları, 23 adet tescillenmiş patent 
sahibi olmasına yol açmış ve bu patentler bazı önemli 
firmalarca ürüne dönüştürülmüştür. 1987'de yüksek 
sıcaklık süper iletkenler üretmek için gerekli olan seramik 
tozların üretiminde kullanılabilmesi için “spray 
pyrolysis” yöntemlerinin kullanımını gerçekleştirmiştir. 

Patenti alınan bu ileri teknoloji, önce “Seatle Specialty 
Ceramic” firması ve sonra da “Praxair” firması tarafından 
“Boeing” için üretilen ve kullanılan yüksek performanslı 
mıknatısların yapımında ve daha başka birçok önemli 
yüksek  t ekno lo j i  ma lzemele r in  ü re t iminde  
kullanılmaktadır. 

TÜBA’dan Haberler

 Prof. Dr. Ümran Savaş İnan, Koç Üniversitesi 
Rektörü'dür. 2009 yılında Amerikan Fizik Cemiyeti 
(APS) “Fellow” Ödülü, 2008'de Uluslararası Radyo 
Bilimleri Birliği ve Londra Kraliyet Cemiyeti'nin üç yılda 
bir verdiği “Appleton Ödülü”, 2007'de Stanford 
Üniversitesi “Allan Cox  Madalyası”, 2006'da Amerikan 
Geofizik Cemiyeti (AGU) “Fellow” Ödülü, 2006'da 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü “Fellow” 
Ödülü, 2005'te Avrupa Uzay Ajansı Başarı Sertifikası, 
2004'de NASA Takım Başarı Ödülü sahibidir. 1994'de 
Antarktika'da bir dağın tepesi “İnan Tepesi” (78.333 G, 
162. 633 D) olarak isimlendirilmiştir. 

Prof. İnan'ın bilimsel çalışmalarının evrensel bilime 
sağladığı en önemli katkı, elektromanyetik dalgalar 
alanında dünya yakınındaki uzun dalgalar üzerine 
çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Prof. İnan bu 
konudaki eserleriyle yakın uzaydan bilgi alınması için 
yeni yöntemler geliştirmiş ve alınan bilgileri 
değerlendirmede önemli bilimsel yenilikler sağlamıştır.

    Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Memorial Hastanesi Genel 
Cerrahi, Çocuk Cerrahisi ve Organ Nakli Bölüm Başkanı 
olarak görev yapmaktadır. 1989'da “Sedat Simavi Sağlık 
Bilimleri Ödülü”nü, 1991'de “Nokta Sağlık Bilimlerinde 
Yılın Adamı Ödülü”nü, 1993'de TÜBİTAK “Bilim 
Ödülü”nü, 1994 ve 1995'de “UW Surgery Faculty 

Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Asli Üye

TÜBA'ya Altı Yeni Üye Katıldı

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 4 Aralık 2010'da Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Prof. Dr. İlhan Aksay, 
Prof. Dr. Ümran Savaş İnan, Prof. Dr. Münci Kalayoğlu 
ve Prof. Dr. Bülent Sankur Asli Üye; Prof. Dr. Hayrunnisa 
Bolay Belen ile Doç. Dr. Özlem Keskin Özkaya Asosiye 
Üye seçildiler. 
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Teaching Award”, 1999'da “20. Yüzyıl Uluslararası Dr. 
Behçet Uz Tıbbi Başarı Ödülü”nü, 2006'da “Lifetime 
Achievement Award”, Turkish American Doctors 
Association of Midwest (TADAM) kazanmıştır. Prof. 
Kalayoğlu, klinikte karaciğer naklinin standart bir 
uygulama haline gelmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur. UW solüsyonunu ilk kez kullanan kişidir. 
Bu şekilde vericiden temin edilen karaciğeri, alıcıya nakil 
etmeden önce daha uzun sürelerde koruyabilmek 
mümkün olmuştur.

Prof. Dr. Bülent Sankur, Boğaziçi Üniversitesi, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. 2002'de Mustafa Parlar Bilim 
Ödülü'nü, 2005'de Boğaziçi Üniversitesi Araştırmada 
Üstün Başarı Ödülü'nü, 2006'da Bilişim Derneği Özel 
Hizmet Ödülü'nü, 2009'da Elginkan Vakfı Türk Kültürüne 
Hizmet Ödülü'nü kazanmıştır. 

Prof. Sankur, Güvenlik İçin İşaret İşleme: Bayesçi 
İşaret İşleme, birbirinin üstüne binmiş imge 
kaynaklarının (astrofizik) ayrıştırılması için model kurma 
ve algoritma geliştirme; 

• Biyometrik İşaret İşleme: Gerek üç-boyutlu yüzler, 
gerekse el geometrisine dayalı biyometri için yeni 
öznitelikler ve skor/karar tümleştirme teknikleri; 

• Video İşleme: Kalite ölçütlerinin geribeslemeli bir 
algoritmada kullanımıyla nesneye yönelik yeni bir 
video kodlama algoritmasının geliştirilmesi; 

• Üç-boyutlu İmge İşleme: Altuzay teknikleri ve 
yüzey geometrisine dayalı üç-boyutlu objelerin 
betimlenmesi ve veritabanlarından geri alım 
algoritmaları çalışmaları ile bilime özgün katkılarda 
bulunmuştur. 

Prof. Sankur'un bilime diğer bir katkısı da, bilişim ve 
elektrik mühendisliği kavramlarının ve bilimsel 
terimlerinin Türkçe'ye yerleşmesi için geliştirdiği 
ansiklopedik Türkçe sözlüktür. 17.000 terim içeren 
ansiklopedik sözlük, elektronik formda internet 
ortamında  indirilebilmektedir. (www.bilisimsozlugu.com)

  Doç. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Koç Üniversitesi Kimya 
ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesi Hesaplamalı 
Bilimler ve Mühendislik Yüksek Lisans Doktora 
Programı Koordinatörü olarak da çalışan Doç. Dr. 
Özkaya, Koç Üniversitesi Hesaplamalı Biyoloji ve 

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Asosiye Üye

Doç. Dr. Özlem Keskin Özkaya, Asosiye Üye

Prof. Dr. Bülent Sankur, Asli Üye
   Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Gazi 
Üniversitesi Nöropsikiyatri Araştırma ve Uygulama 
Merkez Müdürü olarak görev yapmaktadır. Prof. Belen 
2008'de European Federation of Neurological Sciences 
(EFNS) Araştırıcı Ödülü, 2004'de TÜBİTAK Bilim 
Teşvik Ödülü, 2003'de Bayındır Hastanesi Tıp Teşvik 
Ödülü, 1999'da Eczacıbaşı Bilimsel Araştırma ve Ödül 
Fonu Ödülü, 1999'da Türk Farmakoloji Derneği 
Mansiyon Ödülü kazanmıştır. Nature Medicine dergisinde 
yayınlanan çalışmasında, kortikal yayılan depresyon 
(CSD) dalgalarının trigeminovasküler sistemi aktive 
ettiğini göstermiş ve dolaylı olarak auranın başağrısını 
nasıl tetiklediğinin anlaşılmasını sağlayarak bu alanda 
çığır açmıştır. Migrenin oluşum mekanizmalarına yönelik 
sürdürdüğü deneysel ve klinik çalışmalarıyla, Prof. Belen 
uluslararası başağrısı topluluğunda bilimsel saygınlığı ile 
yer almaktadır.



Biyoenformatik Merkezi kurucusu ve üyesidir. Türk 
Biyoenformatik Derneği'nin de kurucu üyesi olan Doç. 
Dr. Özkaya'nın aldığı bilimsel ödüller şunlardır: 2009'da 
TÜBİTAK-TWAS (The Academy of Sciences for the 
Developing World) Teşvik Ödülü; 2006-2009 yılları 
arasında TÜBA GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
Ödülü ve Araştırma Bursu; 2005'de UNESCO-L'OREAL 
Yaşam Bilimlerinde Genç Bilim Kadını Ödülü (Amerika 
ve Avrupa kıtasının bursiyeri.) 

Doç. Dr. Özkaya'nın, kendi adıyla anılan bir protein-
protein arayüzey veri seti bulunmaktadır (Keskin et al, 
2004). Dr. Özkaya'nın grubunda iki proteinin birbirine 
bağlanıp bağlanmayacağını, bağlanacaksa hangi amino 
asitlerden bağlanacağını bulan bir algoritma 
geliştirilmiştir. PRISM adını verdikleri sunucu ile 
(http://prism.ccbb.ku.edu.tr/prism/) algoritma diğer bilim 
insanlarının kullanımına açılmıştır. Sunucu servise 
açıldığından beri yüksek sayıda giriş yapılmakta ve bu 
sunucunun sonuçları birçok bilimsel çalışmada 
kullanılmaktadır.

2000 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü (emekli) öğretim üyesi Prof. Dr. 
Rahmi Hüseyin Ünal başkanlığındaki kazı ekibi tarafından 
Beçin kalesinde bulunan defineyi konu alan ve Türkiye 
Bilimler Akademisi ile Avusturya Bilimler Akademisi 
arasındaki işbirliği sonucu gerçekleştirilen “Beçin 
Definesi” başlıklı 2 ciltlik kitabın “Der Münzschatz von 
Beçin” başlığıyla Almanca olarak yayınlanan nüshasının 
tanıtım toplantısı 20 Ocak 2011'de, Viyana'da düzenlendi. 

Hedef kitlesi Avusturya bilim camiası olan toplantıya 

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, Avusturya 
Bilimler Akademisi'nin davetlisi olarak katıldı. Toplantıda 
kitabın dört yazarı olan Prof. Dr. Rahmi Hüseyin Ünal, 
1998 - 2007 yılları Avusturya Efes Kazıları Başkanı ve 
Avusturya Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Friedrich 
Krinzinger, Viyana Sanat Tarihi Müzesi Sikkeler Bölümü 
Direktörü Doç. Dr. Michael Alram ve Avusturya Efes 
Kazıları Eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şule Pfeiffer-Taş 
hazır bulundu. Türkiye'den gazeteci Özgen Acar da 
davetliler arasındaydı.

TÜBA Rektörlerle Üniversitelerin Üst Yönetimlerini 
Tartıştı 

Türkiye Bilimler Akademisi, “Bilim Raporu 2009”un 
ardından  “Türkiye'de  Üniversite  Üst Yönetimi Raporu” 
yayınlamanın hazırlıklarını yapıyor ve bu doğrultuda 11 
Mart 2011'de, Akademi'de bazı üniversitelerin rektörleri ve 
YÖK yöneticilerinin katıldığı bir  çalıştay düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik'in 
evsahipliğinde, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. İlhan 
Tekeli'nin moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayın ilk 
oturumunun konusu “Üst Yönetimle İlgili Bugünkü 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” idi.

İlk oturumda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemal Taluğ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Acar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Uğur Erdener ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza 
Ayhan birer sunum gerçekleştirdiler ve ardından sunumlar 
tartışıldı. Çalıştayın ikinci oturumunda;

• Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün 
Ergüder “Dünyada Üniversite Üst Yönetimi 
Uygulamaları”, 

• YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş 
“Türkiye'de Üniversite Üst Yönetimi Deneyimi”, 
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Beçin Definesi Kitabı'nın Tanıtım Toplantısı
Viyana'da Yapıldı



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş “Araştırma 
      Finansmanı- Üniversite İlişkisi”, 
• Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah          
 Atalar “Üniversitelerarası Kurul'un Sorunları ve          

Çözüm Önerileri”, 
• Sabancı Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi 

Prof. Dr. Nihat Berker “Vakıf Üniversiteleri YÖK 
İlişkileri”, 

• TÜBA Asli Üyesi ve TÜBA Açık Ders Malzemeleri 
Projesi Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Gürses 
“Türkiye'de Üniversite Eğitiminin Geleceği ve Açık 
Ders Malzemeleri” konulu birer konuşma yaptılar 
ve ardından tartışmalar, değerlendirmeler 
gerçekleştirildi.

TÜBA önümüzdeki aylarda, çalıştayda yapılan sunum 
ve tartışmaların ışığında “Türkiye'de Üniversite Üst 
Yönetimi Raporu” yayınlamayı planlıyor.

TÜBA'nın  üyes i  bulunduğu,  eski  adıy la  
Akademilerarası Panel (InterAcademy Panel for 
International Issues - IAP) yeni adıyla Bilim Akademileri 
Küresel Ağı'nın (Global Network of Science Academies- 
IAP) “Orta ve Güney Asya'da Bilim Akademilerinin 
Toplumdaki Rolü” başlıklı bölgesel çalıştayı, TÜBA'nın 
evsahipliğinde düzenlendi. 1- 2 Eylül 2010 tarihlerinde 
İTÜ Maçka  Kampusu  Sosya l  Tes i s le r i ' nde  
gerçekleştirilen toplantıya TÜBA'nın yanı sıra 
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kırgızistan, 
Pakistan,  Tacikistan ve Türkmenistan bil im 
akademilerinden birer temsilci, IAP Eşbaşkanı Prof. Dr. 
Howard Alper ve NATO/Brüksel'den Dr. Deniz Yüksel-
Beten katıldı. 

•

Bilim Akademileri Küresel Ağı'nın (IAP) “Orta ve 
Güney Asya'da Bilim Akademilerinin Toplumdaki 
Rolü” Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleştirildi 

Seçkin Genç Bilim İnsanları Sabancı Üniversitesi'nde 
Toplandı 

İngiliz Akademisi Heyeti TÜBA'yı Ziyaret Etti

Türkiye Bilimler Akademisi'nin Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı'na (TÜBA-
GEBİP) seçilmiş genç bilimcilerin akademik 
etkinliklerini değerlendirmeyi amaçlayan yıllık toplantısı 
bu yıl 17-19 Eylül 2010 tarihlerinde Sabancı 
Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. 34 TÜBA üyesi 
ve 67 GEBİP Ödülü sahibi genç bilim insanı olmak üzere 
101 bilim insanı toplantıya katıldı.

17 Eylül 2010 Cuma günü Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker, Sabancı Müzesi'nde 
yaptığı açılış konuşmasının ardından “Eğitimde 
Duyarlılık, Girişim ve Geliştirebilirlik” konulu konferans 
verdi. 

 Toplantının 18 Eylül'deki ikinci gününde GEBİP 
Ödülü sahibi genç bilim insanları, gün boyunca 4 paralel 
oturumda (Fizik-Kimya-Matematik Bilimleri, Sağlık ve 
Yaşam Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler) kendi faaliyet alanlarını tanıtıp son bir yılda 
yürüttükleri araştırmalara ilişkin birer sunum yaptılar. 
Öğrenci ve akademisyenler de, doğa bilimlerinden sosyal 
bilimlere, mühendislik alanlarından sağlık bilimlerine 
kadar çok geniş bir yelpazeye yayılmış bu sunumları 
izlemek üzere toplantılara katıldı.

Toplantı, 19 Eylül Pazar sabahı genel bir 
değerlendirme oturumu ve Sabancı Üniversitesi'nin bazı 
fakülte ve laboratuvarlarının gezilmesi ile sona erdi.

İngiltere'nin Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki 
ulusal akademisi olan İngiliz Akademisi'nden (The 
British Academy) üç kişilik bir heyet 19 Ekim 2010 
tarihinde TÜBA Başkanlığı'nı ziyaret etti. 

Heyette İngiliz Akademisi Başkan Yardımcısı ve 
Uluslararası İlişkiler Sekreteri, Oxford Üniversitesi’nde 
Sosyoloji Profesörü Prof. Duncan Gallie, Ankara İngiliz 
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Enstitüsü Şeref Sekreteri, Exeter Üniversitesi Helenistik 

Kültür Leverhulme Profesörü ve Türk Araştırmaları 
Direktörü Prof. Stephen Mitchell ile İngiliz Akademisi 
Uluslararası İlişkiler Başkanı Bayan Jane Lyddon yer aldı. 

Toplantıda TÜBA tarafında Başkan Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik, TÜBA 
Şeref Üyeleri Prof. Dr. Metin Heper ve Prof. Dr. İlhan 
Tekeli ile Uluslararası İlişkiler Birimi'nden Başuzman 
Nuran Günöven hazır bulundu. 

UNESCO’un Amman/Ürdün'deki Ofisi ile Japon 
Hükümeti tarafından finanse edilmekte olan Ürdün 2012 - 
2015 Bilim, Teknoloji, İnovasyon Politikası ve Stratejisi 
Projesi Heyeti, 13 Ekim 2010 tarihinde TÜBA 
Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Sözü edilen proje çerçevesinde Ürdün'ün 2012 - 2015 
yılları için bilim ve teknoloji ülke stratejisinin 
hazırlanmasının amaçlandığı, heyetin Türkiye'ye 
düzenlediği çalışma gezisinin ise TÜBİTAK ve TÜBA 
ziyaret edilerek Türkiye'nin deneyiminin öğrenilmesi ve 
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikasının incelenmesi 
amacını güttüğü misafir heyet tarafından ifade edildi.

Toplantıda TÜBA tarafında Başkan Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik, TÜBA 
Asosiye Üyesi Prof. Dr. Erdin Bozkurt ve Uluslararası 
İlişkiler Birimi'nden Başuzman Nuran Günöven hazır 
bulundu.

ALLEA Başkan Yardımcısı ve Rönesans Dönemi 
İtalyan yazarı Petrark (İtalyanca: Petrarca) (1304 - 1374) 
uzmanı Prof. Dr. Nicholas Mann, TÜBA'nın davetlisi 

Ürdün 2012 - 2015 Bilim, Teknoloji, İnovasyon 
Politikası ve Stratejisi Projesi Heyeti TÜBA'daydı

ALLEA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nicholas Mann 
TÜBA'da Konferans Verdi 
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olarak 27-  30 Eylül 2010 tarihleri arasında Türkiye'ye 
gelerek 28 Eylül 2010'da TÜBA Ankara binasında, 29 
Eylül 2010 tarihinde ise TÜBA İstanbul Ofisi'nde 
“Petrarch and the Rediscovery of the Ancient World” 
başlıklı birer konferans verdi. 

İngilizce olarak gerçekleştirilen konferanslara Ankara 
ve İstanbul'da özellikle İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü 
öğretim üyeleri ve öğrencileri büyük ilgi gösterdi. 

Türkiye Bilimler Akademisi 3. Açık Ders Malzemeleri 
Çalıştayı, 26 Kasım 2010'da, TÜBA Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirildi. “Sosyal Bilimler Açık Ders 
Malzemeleri” temalı çalıştaya yaklaşık 60 eğitimci 
katıldı. 

Çalıştay, Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat'ın 
konuşması ile başladı. Ulusal Açık Ders Malzemeleri 
Konsorsiyumu (UADMK) Çalışma Grubu Üyeleri Prof. 
Dr. Metin Gürses “TÜBA Açık Ders Projesi”, Doç. Dr. 
Kürşat Çağıltay “Açık Ders Projelerinde Dünyadaki Son 
Durum” konulu birer konuşma yaptılar. 

Sosyal Bilimlerde Açık Ders Malzemeleri konulu 
konuşmalar ise, TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Bozkurt 
Güvenç ve Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından 
gerçekleştirildi. 

Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde Sosyal Bilimler 
Çalışma Grubu üyeleri Prof. Dr. Metin Gürses “Sosyal 
Bilimler Açık Ders Uygulaması”, Prof. Dr. Ali Ekrem 
Özkul “Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu'nun 
Geleceği” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Katılımcıların görüş ve önerilerinden sonra UADMK 
Çalışma Grubu üyelerinin seçimi ve Genişletilmiş 
UADMK Çalışma Grubu Toplantısı yapıldı.

Sosyal Bilimlerde Açık Ders Malzemeleri Çalıştayı 
Yapıldı 



Prof. Dr. Yavuz Nutku'nun Yaşamı ve 
Bilime Katkıları

Prof. Dr. Mahmut HORTAÇSU
TÜBA Asli Üyesi

Prof. Dr. Yavuz Nutku, 
3 Şubat 1943 yılında 
İstanbul'da doğdu. Babası 
İTÜ Gemi İnşaatı Fakültesi 
kurucularından Ord. Prof. 
Ata Nutku'dur. Annesi ise 
öğretmen olan Naciye 
Nutku'dur.

Yavuz Nutku'nun genel 
görel i l ik ve dinamik 
sistemler üzerine ISI'da yer 
a l a n  6 9  m a k a l e s i  
bulunmaktadır. Bunlara 
bugüne dek 1127 atıf 
yapılmıştır. Bu atıf sayısı 

fiziğin bazı konularında çalışan kişilerle karşılaştırıldığında 
çok fazla gibi görünmeyebilir. Ancak  çalışmalarının büyük 
bir kısmını Türkiye'de, klasik genel görelilik gibi yüzyıldır 
süregelebilmiş klasik bir konuda yapan, kısa zamanda 
parlayıp sonra da çoğu kısa zamanda sönen “alternatif” 
genel görelilik kuramlarına itibar etmeyen, sicim kuramı 
gibi parçacık fiziğiyle ortak konulara girmeyen bir kişi için 
kanımca bu sayı büyük bir kabul görmüşlüğü 
göstermektedir. Yavuz Nutku, ana yolundan  sapmadan hep 
aynı yol üzerinde yürümüştür. 

Kendisi matematik fiziğe yaptığı katkıları şu şekilde 
özetlemektedir [1]:

“Einstein alan denklemlerinin fizikte önemli olan kesin 
çözümleri üzerine yoğunlaşmıştır. Halil ile kütle çekim 
kuramında impulsif düzlem dalgaların çarpışması ile 
uğraşmıştır [2]. Bu problem Penrose tarafından ortaya 
atılmış [3] ve çözümde Eels ve Sampson'un [4] Riemann 
çokluklarının harmonik çözümlemeleri kullanılmıştır. 
Bundan sonra Penrose ile kütle çekimde impulsif küresel 
metriğini bulmuştur [5]. Son olarak da kütle çekimdeki 
instantonlar ve özellikle kozmolojide önemli sonuçları olan 
K3 metriğiyle ilgilenmiştir [6]. Bunun için Monge-Ampere 
denklemini incelemiştir [7, 8]. Bu amaçla Calegero'nun 
öncü olduğu süper- integre edilebilir lineer olmayan 
denklemlerle [9] uğraşmıştır. Magri'nin bir teoremini 
kullanarak [10] tamamiyle çözülebilir denklemlerin çok 
Hamilton fonksiyonlu yapısıyla ilgilenmiştir [11, 12, 13]. 
Malykh ve Sheftel ile çizgisel olmayan kısmi diferansiyel 
denklemlerin invaryant olmayan çözümlerinin inşası için 
genel bir yöntem önermiştir [14, 15] Bu çalışmadaki amaç 
K3 üzerindeki metriği bulmanın yollarını açmaktır.”

Eğer yaşamı ve yaptıklarını biraz daha ayrıntılı 
incelersek şunları görürüz: Yavuz ortaokulu Alman 

hortacsu@itu.edu.tr

Mektebi'nde, liseyi Robert Lisesi'nde okuduktan sonra 
Robert Kolej Mühendislik Mektebi'ne devam etmiştir. 
Burada iki yıl okuduktan sonra gittiği Berkeley'deki 
Kaliforniya Üniversitesi'nden 1965 yılında üstün başarı ile 
fizik dalında lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimi 
için Şikago Üniversitesi'ne geçmiş, 1969 yılında, daha 
sonraki yıllarda Nobel Ödülü almış olan Prof. 
Chandrasekhar yönetiminde hazırladığı tez ile doktorasını 
tamamlamıştır. Doktora çalışmasında genel görelikte 
hidrodinamiğin Newton ötesi ikinci yaklaşım 
denklemlerini elde etmiştir. Doktorası sırasında 1969 
yılında hepsi Astrophysical Journal'da üç makale 
yayınlamıştır. Bunlardan ikisi Brans-Dicke kuramında 
enerji-momentum ve aynı modelde Newton ötesi 
hidrodinamik denklemler üzerinedir. Esas çalışması olan 
“hidrodinamiğin Newton ötesi ikinci yaklaşım 
denklemleri” şu ana kadar 91 (doksan bir atıf) almıştır. 
Doktorasını bitirdikten sonra Maryland Üniversitesi'nde 
ilkin doktora sonrası araştırıcı, sonra da konuk asistan 
profesör olarak çalışmıştır. Burada ilk doktora öğrencisi 
sayılabilecek V. E. Montcrief ve B. K. Berger ile D. M. 
Chitre'le birlikte hazırladıkları “küresel simetrik 
gravitasyonel alanlarının Hamilton formülasyonunu” 1972 
yılı Physical Review D makalesi şu ana kadar 79 atıf 
almıştır. Buradayken ayrıca R. A. Matzner ile “Einstein alan 
denklemlerinin durağan eksenel simetrisi olan çözümleri” 
üzerinde çalışmıştır. 

1972-73 yılları arasında Princeton Üniversitesi'nde 
bulunduktan sonra 1973 yılında ODTÜ'de göreve 
başlamıştır. Kulağında babasının sözü çınlamaktadır. 
“Memlekete döneceksin, Fatma'yla evleneceksin, 
vatanında öğrenci yetiştireceksin.” ODTÜ'de doçent 
olmuş, 1976 yılında Teksas Üniversitesi'ne gitmeden önce 
Ahmet Eriş, Mustafa Halil ve Rahmi Güven'in doktora 
danışmanlığını yapmıştır. Mustafa Halil ile birlikte 
yazdıkları “çarpışan dalga çözümü” şimdiye dek 94 atıf 
almıştır. Bu çözüm 1971 yılında Penrose ile Khan'ın paralel 
polarizasyonlu iki dalganın çarpışmasını veren çözümün 
polarizasyonlar arasında herhangi bir açıya izin veren 
genelleştirilmesidir. Bu makale Chandrasekhar tarafından 
“konusunda, karadelikler için Schwarzschild çözümünden 
Kerr çözümüne geçişe benzeri bir aşama” diye 
gösterilmiştir [16]. Ahmet Eriş ile Riemann çokluklarının 
harmonik gönderimleri tekniğini ve Einstein denklemlerini 
uygulanmasını çalışmışlardır. Yavuz Nutku'nun ölmeden 
önce Jan Kalaycı ile birlikte araştırdıkları konu gene 
harmonik gönderimlerin genişletilmesi üzerinedir. Rahmi 
Güven ise, Chitre'in de yardımıyla, Einstein-Maxwell 
denklemlerinin silindir simetrisi olan statik çözümlerini 
incelemiştir.

Teksas'tan sonra Princeton'da asosiye profesör olarak 
çalışmış, 1979'da Boğaziçi Üniversitesi Matematik 
Bölümü'ne katılmıştır. Buradayken daha çok Prof. Dr. Erdal 
İnönü'nün Gebze'de kurduğu Temel Bilimler Enstitüsü'nde 
yapılan çalışmalara yarı zamanlı olarak katılmıştır. Yaptığı 
çalışmalarda yeni bir konu, tamamiyle çözülebilir sistemler 
görülmektedir. Bu yazıda Prof. Dr. Hasan Gümral'ın, 
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Anılarla Yavuz Nutku adlı kitabında  [1, 17] yazdığı 
makaleden büyük ölçüde yararlandım. Burada Prof. 
Gümral, Yavuz'un Boğaziçi Üniversitesi'nde 13-17 
Temmuz 1981 tarihinde TÜBİTAK Temel Bilimler 
Enstitüsü'nün çekirdeği olan TÜBİTAK Temel Fizik 
Araştırma Ünitesi'nin ilk ve tek etkinliği olan “Tamamiyle 
Çözülebilir Mekanik Sistemler Kollokyumunda” Prof. 
Feza Gürsey'in “integre edilebilir sistemler” üzerine olan 
konuşmalarından [18] etkilenerek bu konuda çalışmaya 
başladığını söylüyor [19]. 

İntegre edilebilir sistemler 1970'li yılların ikinci 
yarısında Zakharov, Mihailov, Belinski gibi Rus fizikçilerin 
çalışmalarıyla yeni bir ivme kazanmış, ters-saçılma 
yöntemi, çok Hamilton'lu yapılar ile tam çözülürlük 
sağlanması önemli bir konu  olmuştu. Yavuz Nutku'da bu 
konuda Metin Gürses ile gömülü yüzeyler kuramında yeni 
evrim denklemlerini, sığ sular ve Korteweg-de Veries 
denkleminin Hamilton yapısını buldu. Bu konudaki sonraki 
çalışmalarını Peter Olver, Fahrünisa Neyzi, Metin Arık, 
John Verosky, Ömer Oğuz, Thanasis Fokas, son dönemde 
ise son doktora öğrencisi Hasan Gümral, lisansüstü 
öğrencisi Kamuran Saygılı ve Jan Kalaycı ile birlikte 
yapmıştır. Bu çalışmaların hepsi belirli bir seviyenin 
üstünde atıf almıştır. 1988'de Peter Olver ile birlikte yazdığı 
“hiperbolik koruma yasaları sistemleri için Hamilton 
yapılar” başlıklı çalışması 65, M. Arık, F.  Neyzi, P. Olver, J. 
M. Verosky ile yaptığı “Born-Infeld denkleminin çok 
Hamilton yapısı” adlı çalışması 43, tek başına yazdığı 
“Lotka-Volterra denklemlerinin Hamilton yapısı” adlı 
çalışması ise 40 atıf almıştır. Hasan Gümral, anılan 
makalesinde [20], bu yıllarda Yavuz'un eşinden boşanmış 
olduğunu, yeni bir hayat tarzı aradığını, tamamiyle 
çözülebilir denklemler konusundaki çalışmalarının bu yeni 
hayat tarzı olduğunu söylemektedir. Yılmaz Akyıldız ise 
Yavuz'un kendisine benzer şeyler söylediğini anlatıyor 
[21]. Bu çalışmalarında çok ileri bir noktaya geldikten 
sonra bana “insanın bir nikahlı eşi, bir de metresi olur” 
demişti. Metres “çok sayıda Hamiltonlu denklemler”, 
nikahlı eş ise “kütle-çekim, genel görelilik”ti. Bu yıllarda 
esas konusuyla da ilişkisini kesmemiş, enstitüye Metin 
Gürses ile doktora sonrası çalışması yapmak için gelen  P. 
Baekler ile 1989 yılında  “topolojik kütleli kütle-çekim” 
üzerine çalışmıştır. Bu çalışma 26 atıf almıştır. Yavuz 
ileride bu konuya, ilkin Alikram Aliev ile sonra da, 2000 
yılında,  Kamuran Saygılı ile yaptığı çalışmalarla geri 
dönecektir. 

Yavuz'un vaktinin çoğunu enstitüde geçirmesi 
bölümünde sorun yaratmış, Yavuz 1989-90 akademik 
yılında enstitüye daha rahat gidebilmek için İTÜ Fizik 
Bölümü'ne geçmiştir. Bu sırada ben İTÜ'deydim. Bölümün 
havasını nasıl değiştirdiğine, statik bölüme nasıl dinamizm 
getirdiğine, gençleri nasıl etkilediğine tanık oldum. Zaten 
enstitülerin çok elverişli koşullarına karşın tek kusurları 
yeteri kadar genç elemanları olmamasıdır. Yavuz ilerki 
yıllarda Feza Gürsey Enstitüsü'nü kurarken “Araştırma 
Sömesterleri” yaparak gençleri enstitüye çekmeye büyük 
önem vermiştir.

Yavuz'un İTÜ macerası çok kısa sürdü. Belki İTÜ'de 
istediğini bulamaması, fakat en çok da Ankara'da yeni bir 
aşkı bulması yüzünden bir sömester çalıştıktan sonra 
Bilkent Matematik Bölümü'ne geçti. O sırada Çukurova 
Üniversitesi'nde bulunan Metin Gürses de Bilkent'e geldi. 
Yavuz burada 1990-93 yılları arasında kaldı. Hasan 
Gümral'ı yanına aldı ve onunla yaptığı çalışmalarla dinamik 
sistemleri incelemeyi sürdürdü. 1993 yılında yüksek lisans 
öğrencisi  Özgür Sarıoğlu i le  Monge-Ampere 
denklemlerinin çok hamiltonlu yapısını inceledi. Monge-
Ampere denklemi bundan sonraki yıllarda Yavuz'un başlıca 
çalışma konularından biri olmuştur.

Yavuz Nutku'nun belki de heba olan bir çalışması Roger 
Penrose ile yaptığı Einstein genel görelilik kuramında 
impulsif çözümleri bulduğu makalesidir. Penrose'ın o 
sıralarda çok meşgul olması ve Yavuz'un Penrose'a büyük 
saygısı bu makalenin yayınlanmasını geciktirdi. Bana 
çözümü seksenli yılların sonuna doğru vermişti. Ben bu 
çözüm çevres indeki  kuantum dalgalanmalar ı  
inceleyecektim. Çok uzun süren hesaplardan sonra bu 
konudaki ilk makaleyi 1990 yılı Ağustosu'nda yayınladım. 
Yavuz ile Penrose'un makalesi ISI tarafından taranmayan  
Twistor Newsletter dergisinde, Penrose'un el yazısı ile 
ancak 1992'de çıktı [5]. Tam o sırada P. A. Hogan da aynı 
çözümü bulmuş ve fizik dalında en saygın dergi sayılan 
Physical Review Letters'da yayınlamıştı. Halbuki Yavuz 
1985 yılında, Penrose ile çalışmaya İngiltere'ye gittiğinde 
çözüm hemen hemen bulunmuştu.

Yavuz Nutku 1993 yılında kurulan Türkiye Bilimler 
Akademisi'nin on kurucu üyesinden biri oldu. 1993'te 
Temel Bilimler Enstitüsü'ne dönen Yavuz Nutku burada  
kendine bir vaha yarattı. Enstitüde iken yayınladığı 36 
çalışması bulunmaktadır. Başına geçtiği TÜBİTAK Temel 
Bilimler Enstitüsü'nü Gebze'den Çengelköy'e taşıdı. 
Doğrudan Ankara'ya bağlanıp MAM yönetiminden 
bağımsız oldu. Burada kendi grubunu kurdu. Rusya'dan 
kısa süreli gelen A. A. Malykh, M.V. Pavlov, E. V. 
Ferapontov, O. I. Mokhov, Brezilya'dan arkadaşı C. A. P. 
Galvao, enstitüde bulunan Hasan Gümral, enstitüye aldığı 
Alikram Aliev, Jan Kalaycı, Kamuran Saygılı ve M. B. 
Sheftel ile hem Hamilton sistemlerinde, hem Bilkent'te 
başladığı Monge-Ampere denklemleri üzerine, hem de 
genel görelilikte instanton çözümleri,  topolojik kütleli 
gravitede çalışmalar yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde iken 
birlikte çalıştığı genç fizikçilerden Fahrünisa Neyzi ve 
İTÜ'den M. Hortaçsu birer çalışmada bu gruplara katıldılar. 
Hepsi enstitüde iken hazırlanmış topolojik kütleli kütle-
çekim üzerine üç, Monge-Ampere denklemleri üzerine on 
beş, çift merkezli kütle-çekim instantonları üzerine dört 
çalışması bulunmaktadır. Belki de en çok ortak çalışma 
yaptıkları kişiler, kütle çekim ile ilgili konularda A. N. 
Aliev, Monge-Ampere denklemlerinde Misha Sheftel'dir.

Enstitüdeki müdürlüğü 2001 yılında sona erince grubu 
dağıldı. Alikram Aliev dışındakiler enstitüden ayrılmak 
zorunda kaldı. Alikram tek başına çalışmayı yeğledi. 
Yavuz'un da sağlığı bozulmaya devam ediyordu. Aşırı 
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derecede şeker hastasıydı ve kendine hiç dikkat etmiyor, 
âdeta intihar ediyordu.

Son çalışması, 2008 yılında yayınlanan M. B. Sheftel, J. 
Kalaycı ve D. Yazıcı ile yaptığı  “Self-dual gravity is 
completely integrable” adlı makalesidir. Jan Kalaycı ile 
birlikte hazırladıkları, ölümünde henüz bitmemiş olan 
harmonik gönderimlerin çevresinde açılım üzerine 
yayınlanmamış bir çalışması daha bulunmaktadır. 2001 
yılında diğerleri ile birlikte enstitüden ayrılmak zorunda 
kalan Jan, arkadaşına son görevini yerine getirmek için 
bunu bitirmeye çalışıyor.

Yavuz Nutku'nun bir hayali vardı. K3 metriğini bulmak. 
Buna erişmek için son yıllarda Monge-Ampere 
denkleminini çözümleri ile ilgileniyordu. Bu problem bir 
anlamda “nikahlı karısı” ile “metresinin” bir araya 
gelmesiydi. Hiç olmazsa son 15-20, Hasan Gümral'a göre 
son 30 yıldır yaptığı çalışmalar hep bu amaçla idi. Bu metrik 
hâlâ bulunmayı bekliyor.

Ölümünden kısa bir süre önce, eski arkadaşlarından 
Yılmaz Akyıldız Yavuz için bir anı kitabı düzenledi [1]. Bu 
kitaba 34 kişi katkıda bulundu. Yazarlar arasında 
yurtdışından eski çalışma arkadaşları Charles Misner, 
Lionel Mason, Peter Olver, Richard Matzner, Roger 
Penrose, S. P. Novikov, Stanley Deser de var.

Yavuz'u herkes tanır. Hiçbir şey Yavuz'u, bildiğini, 
inandığını yapmaktan alıkoyamazdı.  Bunu yapmak için 
hiçbir engel tanımaz, gerekirse çevresini yıkar geçirirdi. Bu 
özelliğine, inandığını elde etmek için gözünü budaktan 
sakınmadığına bir örnek vererek bu yazıyı sonlandırmak 
istiyorum.

Gençlik malum, kanı deli, yerinde duramıyor. 2000'li 
yılların başlarında İTÜ'den çok iyi bir öğrenciyi, tam 
asistan sınavına girecekken polis alıp götürmüştü. Bir 
pankart asılırken ucundan mı tutmuş ne. Suçlama buydu. 
Sağa sola başvurduk. Sonuç alamadık. Ayşe Erzan ile 
birlikte Yavuz'a sözünü ettik. Hemen ilgilendi. Üçümüz 
birlikte DGM'ye, çocuğun duruşmasına gittik. O zaman 
DGM'de asker yargıç ve savcılar vardı. Tanık olarak 
dinleneceğiz.

Ama bizi duruşmaya almadılar. Nedeni bizim çocuğun 
mahkemeye gelmeyi reddetmesiydi.  Anlaşılan 
arkadaşlarının mahkemede olay çıkaracağını duyup, daha 
hafif bir suç olan mahkemeye gelmeyi reddetmeyi 
yeğlemiş. 

Duruşma sonunda bizi mahkeme salonuna aldılar. 
Sadece heyet ile biz varız. Yavuz, çocuğu görmemiş. Ama 
attı, tuttu. “Türkiye'nin genç bilim insanlarına gereksinmesi 
var” dedi. “Bu bizim geleceğimizdir, Türk biliminin 
geleceğidir” dedi. Askeri yargıç “Tahliye edeyim, ama 
çocuk mahkemeye çıkmayı reddediyor. Bizi tanımıyor. 
Nasıl tahliye ederim?” diyor. Yavuz bastırıyor. Neyse biz 
salondan çıktık. Dersim vardı. Ben tek başına okula 
dönerken çocuğun avukatı aradı. Olmayacak şey olmuş, 
tahliye kararı çıkmış. Cezaevinden çocuğu almaya 
gidiyorlarmış.

Bu tahliye önemli. Çünkü birkaç gün sonra “hayata 
dönüş” operasyonu yapıldı. O tutukevinde ölenler oldu. 
Belki de Yavuz bu kişinin sadece bilimsel yaşamını değil, 
hayatını kurtarmış oldu. 

Kanımca bizim kuşağın hiç olmazsa kuramsal fizikteki 
en büyük kişisinin hatırası önünde saygıyla eğilirim.
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TÜBA ve GEBİP Üyelerinden Haberler

Prof. Dr. Güven ARSEBÜK 
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Güven Arsebük'ün 

başkanlığında yürütülen kazı sonuçlarını içeren Culture 
and Biology at a Crossroads: The Middle Pleistocene 
Record of Yarımburgaz Cave (Trace, Turkey) isimli kitap 
yayımlandı ve Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin 
10 Aralık 2010 tarihli sayısında kitapla ilgili oldukça 
geniş bir sunum yer aldı. 

Prof. Dr. İlhan BAŞGÖZ
Ulusal Eğitim Derneği, 2010 Yılı Eğitim Onur 

Ödülü'nün, ülkemizde ve yurtdışında Türk eğitimine ve 
kültürüne yaptığı önemli katkılar nedeniyle TÜBA Şeref 
Üyesi Prof. Dr. İlhan Başgöz'e verildiğini açıkladı. Prof. 
Başgöz'e ödülü, 26 Kasım 2010'da Petrol İş Sendikası 
Ankara Şubesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle 
takdim edildi.

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL ve Prof. Dr. Nimet ÖZGÜÇ 

TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. Halet Çambel ile Prof. 
Dr. Nimet Özgüç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
2010 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık 
görüldüler. Prof. Dr. Halet Çambel ile Prof. Dr. Nimet 
Özgüç'ün 2010 Kültür-Sanat Büyük Ödülü'ne layık 
görülmesiyle, “sadece kültür ve sanat alanındaki bireysel 
başarı ve hizmetleriyle değil, bu bilim insanlarının 
şahsında, arkeoloji bilimine aynı bilinç ve anlayışla 
hizmet veren tüm kişi ve kurumların da ödüllendirmiş 
olduğu” bildirildi.

Ayrıca Prof. Dr. Halet Çambel'in yaşamı ve çalışmaları 
hakkında Nature dergisinin 7 Temmuz 2010 tarihli 
sayısında bir makale yayımlandı. Dergide Halet 
Çambel'in Türkiye'de bir bilim kahramanı olarak 
görüldüğü vurgulandı.

Prof. Dr. Sadık KAKAÇ
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç ve araştırma 

grubu tarafından hazırlanıp İzmir- Çeşme'de yapılan 

NATO ASI toplantısında sunulan “Conjugated Heat 
Transfer in Microchannels” başlıklı bildiri, ICHMT 
(International Centre for Heat an Mass Transfer) Ödül 
Komitesi tarafından 2009 Hartnett- Irvine Ödülü'ne layık 
görüldü. Prof. Dr. Sadık Kakaç ve araştırma grubuna 
ödülü, 11 Ağustos 2010'da Washington'da düzenlenen 
toplantıda takdim edildi.

Prof. Dr. Doğan KUBAN
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Doğan Kuban, 2010'da 

29'uncusu gerçekleştirilen İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur 
Yazarı oldu. Prof. Kuban’ın, 30 Ekim- 7 Kasım 2010 
tarihleri arasında yapılan fuarda Tarih Vakfı Yurt Yayınları 
standında okuyucularla buluştu. Prof. Kuban’ın, bugüne 
dek mimarlık tarihi konusunda yazdığı kitapları ve 
araştırmalarıyla Türk Mimarlığına önemli katkılarda 
bulunduğu vurgulandı.

78. Dil Bayramı'nda TÜBA Üyeleri Ödül Aldı 
Dil Derneği'nin, Dil Devrimi'nin 78. Yıldönümü 

dolayısıyla, 27 Eylül 2010'da, Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirdiği 78. Dil 
Bayramı Töreni'nde TÜBA Şeref Üyeleri Prof. Dr. 
Doğan KUBAN ve Prof. Dr. Orhan ÖZTÜRK ile uzun 
yıllar TÜBA'ya Akademik danışmanlık yapan Prof. Dr. 
Süleyman Ç. ÖZOĞLU, Onur Ödülü'ne layık görülenler 
arasında yer aldılar. 

Prof. Dr. Yücel KANPOLAT ve Prof. Dr. Fuat 
SEZGİN

Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve TÜBA 
Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin, TURYAK Yaşlılık 
Konseyi Derneği tarafından, meslek hayatlarındaki üstün 
başarıları, uluslararası saygınlıkları, sosyal konulardaki 
duyarlılıkları, lider konumları ve yaşama olan bağlılıkları 
ile toplumun takdir ve sevgisini kazanmış kişilere verilen 
“Örnek, Kıdemli Vatandaş Ödülü”ne layık görüldüler. 
TURYAK'ın ödül töreni, 4 Aralık 2010'da İstanbul Hilton 
Oteli'nde düzenlendi.

Prof. Dr. Turgay DALKARA
TÜBA Asli Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Nöroloji profesörü, Nörolojik Bilimler ve 
Psikiyatri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turgay Dalkara, 
beyin ve damar hastalıkları alanına yaptığı bilimsel 
katkılardan dolayı Vehbi Koç Ödülü'ne layık görüldü. 

Prof. Dr. Miral DİZDAROĞLU
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Miral Dizdaroğlu, National 

Institute of Standards and Technology'nin (NIST) 
1962'den beri her yıl bir bilimciye verdiği "Samuel 
Wesley Stratton" ödülüne layık görüldü.  Prof. 
Dizdaroğlu'na ödülü, 1 Aralık 2010'da NIST'te yapılan bir 
törenle takdim edildi. 
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Prof. Dr. Erol GELENBE
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Erol Gelenbe, Büyük 

Britanya'nın en önemli bilgisayar ve bilişim mühendisliği 
ödülü olarak bilinen "Sir Oliver Lodge Medal for 
Achievement in Information Technology" madalyasına 
layık görüldü. Prof. Dr. Erol Gelenbe'ye ödülü, 24 Kasım 
2010'da, Londra'da takdim edildi. 

Ayrıca Prof. Dr. Erol Gelenbe'nin, İngiltere'de devletin 
ve sanayinin desteğiyle ve Imperial College'den başka 
Oxford, Bristol ve Southampton üniversitelerinin 
işbirliğiyle yürütmekte olduğu Ağ Destekli Yetenek 
(ADY) konusundaki ALADDIN araştırma projesi, The 
Economist dergisinin 27 Kasım 2010 tarihli bir 
makalesine konu oldu.

Prof. Dr. Şevket RUACAN 
Akademi'nin üyesi bulunduğu Asya Bilim 

Akademileri Birliği'nin (Association of Science 
Academies in Asia: AASA) 21 Ekim 2010'da 
Seoul/Kore'de yapılan AASA Genel Kurul Toplantısı'nda 
TÜBA Konseyi Üyesi ve AASA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Şevket Ruacan, adaylar arasında en fazla oyu alarak 
ikinci kez başkanlığa seçildi. 

Prof. Dr. A. M. Celal ŞENGÖR
TÜBA Asli Üyesi ve İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. M. Celal Şengör, 
Avrupa'da jeoloji alanının önemli ödüllerinden biri olarak 
tanınan Gustav Steinmann Madalyası'na layık görüldü. 
Prof. Şengör'e madalyası, 10 Ekim 2010'da düzenlenen 
törende takdim edildi.

Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU
TÜBA Asli Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Kurucu 

Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ile İstanbul Politikalar 
Merkezi Kurucu Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'e, 
“Emeritus Öğretim Üyeliği” unvanı verildi. 23 Aralık 
2010'da yapılan törende konuşan TÜBA Asli Üyesi ve 
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, her 
iki akademisyenin daha uzun yıllar üniversitede kalmaları 
dileğini temsil eden, özel yapım iskemleler hediye etti. 

Prof. Dr. Erdin BOZKURT
TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Journal 

of the Geological Society of London adlı derginin 
"Subject" Editörü olarak seçildi. 1845 yılından beri 
yayımlanan dergi 5.000 adet basılıyor ve 100'ü aşkın 
ülkeye dağıtılıyor.

Prof. Dr. Ahmet GÜL
TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül ve 

arkadaşları tarafından hazırlanan, Nature Genetics 
Dergisi'nin Ağustos 2010 tarihli sayısında yayımlanan 
makalede, Behçet Hastalığı'nda ilk kez gerçekleştirdikleri 
genome-wide assosiasyon çalışmasının (GWAS) 
sonuçları yer aldı.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ümran Savaş İnan ve 8 
GEBİP Üyesi, TÜBİTAK Ödülü Aldı 

TÜBİTAK'ın 2010 Yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü töreni 28 
Aralık 2010'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde 
gerçekleştirildi. 2010 Aralık ayı başında Akademi'ye Asli 
Üye olarak katılan Prof. Dr. Ümran Savaş İnan, 
TÜBİTAK tarafından Özel Ödüle layık görülürken, 
TÜBA-GEBİP üyeleri Doç. Dr. İsmail Boztosun ve Doç. 
Dr. Emrah Kalemci'ye Temel Bilimler alanında Teşvik 
Ödülü, Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, Doç. Dr. Alper Tunga 
Erdoğan, Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara, Prof. Dr. Mehmet 
Kitiş, Doç. Dr. Metin Muradoğlu'na, Mühendislik 
Bilimleri alanında Teşvik Ödülü, Prof. Dr. A. Muhammed 
Uludağ'a ise TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verildi. 

2010 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile 
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'nü kazanan bilim 
insanları aşağıda yer almaktadır. (TÜBA Üyesi ve TÜBA-
GEBİP Üyelerinin adları italik olarak yazılmıştır.)
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