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Özet

Felsefenin planlı bir şekilde öğretimi için felsefe öğretim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Felsefe öğretim programlarının ise program geliştirme sürecinin öğelerine göre hazırlanması gerekmektedir. Program geliştirme sürecinin hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme-değerlendirme olmak üzere dört temel öğesi bulunmaktadır. Yapılan çalışmada, halen uygulamada olan 2009 felsefe
öğretim programı bu dört öğe kapsamında ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmada, “Program
geliştirmenin temel öğeleri bakımından 2009 felsefe öğretim programı nasıl bir yapıdadır?” sorusu
cevaplanmaya çalışılmıştır. Çalışma sürecinde elde edilen dokümanlar, betimsel araştırma yönteminden faydalanılarak analiz edilmiştir. 2009 felsefe öğretim programının biçimsel anlamda program
geliştirmenin temel öğelerine göre hazırlandığı söylenebilir ancak tam anlamıyla etkili bir öğretim
programı formuna eriştiği söylenilemez. Yapılan çalışma, 2009 felsefe öğretim programına ışık
tutmak ve bir sonraki felsefe öğretim programının hazırlanması sürecine de katkı sağlayabilmek
arzusundadır.
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2009 Evaluation of the Philosophy Teaching Program in the Scope of the
Basic Program Developing Elements
Abstract

Philosophy teaching programs are needed for the planned teaching of philosophy. Philosophy
teaching programs must be prepared according to the elements of the curriculum development process.
The program developing process has four fundamental elements which are aims, subject matter, learning structures and evaluation and assesment. In the work done, the 2009 philosophy curriculum,
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İnsana, doğaya, evrene, yasalara, toplumsal ya da bireysel problemlere dair genel
bilgiler, düşünceler ve sorgulamalar; sistemli ve düzenli bir şekilde planlanan felsefe
öğretimiyle bireylere kazandırılabilmektedir. Tüm bu meselelerden uzak kalan birey, bu durumun yaratacağı eksikliği yaşamı boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak
hissedecektir (Timuroğlu, 1998: 13). Felsefe öğretiminin söz konusu olduğu durumlarda, felsefenin mi yoksa felsefe yapmanın mı öğretilip öğrenileceği problemi her
zaman önem kazanmıştır. Kant’ın “Size felsefeyi değil, felsefe yapmayı öğretiyorum”
ifadesiyle daha çok önem kazanan, felsefe öğretiminde neyin öncelikli olması gerektiği sorunu, Kant’ta olduğu gibi Jaspers’e göre de “Felsefe yapmaya katılma ve felsefe
yapmayı öğrenme” şeklinde gerçekleşmektedir (Taşdelen, 2007: 284).
Felsefe yapmak bir düşünme etkinliğidir. Bu nedenle felsefe öğretiminin,
sadece yapılan felsefeleri öğretmek üzerine kurulması yetersizdir. Felsefe yapmayı öğretmek, bir düşünme etkinliği olarak felsefe öğretiminin görevidir. Yalnızca
yapılan felsefeleri öğrencilere öğreterek felsefe dersinin bir yük gibi algılanmasına
neden olan sistemin değişmesi gerekmektedir. Felsefe öğretiminde ezbere dayalı
bilgi tekrarlarının yerini problemlerin çözümüne yönelik yaklaşımın alması gerekmektedir (Çotuksöken, 2001: 73).
W. James, felsefe çalışmalarını ve araştırmalarını sürekli olarak yeni bir alternatif arama alışkanlığı olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle zihinsel anlamda bakış
açısını geliştirmek isteyen her bireyin, geniş bir fikir yelpazesine de her zaman
açık olması beklenmektedir (Beydoğan, Cihan ve Taşdemir, 2006: 19). Günümüze
kadar uygulanan felsefe programlarında yer alan hedef sayılarında ve bu hedeflere
ulaşabilmek için uygulanan öğretim faaliyetlerinde artış yaşandığı görülmektedir.
Ancak buna rağmen felsefe öğretimi; sorgulayabilen, sistematik ve bağımsız düşünebilen, konulara çok yönlü bakabilen bireyler yetiştirme hususunda beklenen
düzeye henüz erişememiştir. Bu durum, felsefe öğretimiyle ilgili araştırma yapan
araştırmacıları da yeni arayışlara yöneltmiştir (Günay, 2011: 165).
Felsefe öğretimiyle öğrencilerin düşünme becerilerini güçlendirmek ve zihinlerini aktif tutmak hedeflenmektedir. Toplumda bir birey olarak var olmanın
en büyük emaresi olan bağımsız düşünebilme becerisi felsefe öğretiminin bireye kazandırmak istediği en önemli beceridir. Felsefe ile tanışamayıp felsefî düşünme becerisini kazanamamış kişiler F. Charton’a göre, başı kesilmiş bir gövdeye benzemektedirler. Bu nedenle ortaöğretim düzeyindeki eğitimi onurlandıracak ders, felsefe
dersidir (Timuroğlu, 1998: 14).
Felsefede yapılan sorgulama ve eleştirel bakış, zihinlerde meydana gelen tıkanmışlıkları ortadan kaldırarak toplumun gelişip yol alabilmesi için hayatî bir
önem taşımaktadır. Mevcut eğitim sisteminde, bireylere felsefî düşünme becerisi
kazandırılabilmek için en etkili ortam, ortaöğretimde felsefe dersleriyle sağlanabilmektedir. Örgün eğitim sürecinde zorunlu ders kapsamında felsefe dersiyle ilk defa
ortaöğretimin on birinci sınıf seviyesinde tanışılmaktadır. İlk kez felsefe dersiyle
Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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kımından önemlidir. Cevap aranılan bu sorunun böyle bir amaca da hizmet etmesi
beklenmektedir.

Eğitim Felsefesi
William Van Til, eğitim sürecinde, yön kaynağının yön gösterici felsefeye
dayalı olması gerektiğini ifade etmektedir. Til, bu durumu “felsefenin olmayışı,
eğersiz atın üzerine binerek, çılgın bir şekilde oradan oraya gitmeye benzer” sözleri
ile örneklendirmiş ve geliştirilecek öğretim programlarında eğitim felsefelerinin
önemine vurgu yapmıştır (Demirel, 2010: 18).
Ergün’e (2011: 180) göre eğitim felsefesi; “eğitim politikaları ve uygulamalarına yön veren varsayım, inanç, karar ve ölçütleri inceler, tutarlılık ve anlam
yönünden kontrol eder. Eğitim sistemlerinin temelinde yatan insan anlayışlarını
değerlendirir.”
Her dersin öğretim programı, içinde bulunduğu dönemin başat eğitim felsefesi anlayışına göre hazırlanmaktadır. Program geliştirmenin dört temel öğesi de
dâhil, eğitim felsefesine göre şekillenmektedir. Felsefe öğretim programı için de
durum aynıdır. İnam (1975: 28) bu durumu “felsefe eğitiminin belirli bir ‘felsefe’
anlayışına sıkı sıkıya bağlı olduğu söylenebilir” şeklinde ifade etmektedir.
Tozlu’ya göre felsefesiz bir eğitim, eğitim değildir. İdeolojidir; dönüştürme aletidir. Bu anlayışa dayalı eğitim, insanı özünden uzaklaştırır; Tozlu’nun ifadesiyle “insanı kendisinden çalar. Şuna buna kul etmeye hazırlanır.” Oysaki felsefe,
yaşamın daha derinlemesine sorgulanmasında, hayata bir değer ve anlam katmasında; en önemlisi de hakikati aramasında ve yaşamını da bu hakikat üzere
düzenleme çabasında insana yardım eden bir düşüncedir. (…) Tozlu’nun ifadeleriyle “felsefesiz bir eğitim lafa, sayıya, ideolojiye boğulmuş, kendisini dahi
sorgulamadan aciz bir duruma düşmüştür.” Netice itibariyle eğitimin felsefî zeminde bütün boyutlarıyla ele alınıp sorgulanması gerekir (Yayla, 2011: 86-87).

Eğitim felsefeleriyle ilgili yapılan literatür çalışmaları sonucunda daimici
(prennialism), esasici (essentialism), ilerlemeci (progressivism) ve yeniden kurmacı
(reconstructionism) olmak üzere dört temel eğitim felsefesinin olduğu görülmektedir. Bu eğitim felsefeleri; idealizm, realizm ve pragmatizm olmak üzere üç felsefî
akıma dayanmaktadır.
Daimici eğitim felsefesine göre eğitim değişmez ve evrenseldir. Eğitimdeki
amaç, öğrenciye entelektüel bir eğitim verebilmektir. Öğrenci, hayatın içinde kabul
edilmeyip hayata hazırlık sürecinde olan bir birey olarak görülmektedir. Klasikleşmiş eserler eğitimin vazgeçilmez materyallerini oluşturmakta ve bireye maddi
ve manevi gerçeklerin ve ilkelerin tanıtımını esas almaktadır (Demirel, 2010: 22).
Kimi kaynaklarda özcülük (Ergün, 2011: 185) olarak da geçen esasici eğitim felsefesi, daimici eğitim felsefesinde olduğu gibi temelde idealizm ve realizm
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Şekil 1: Program geliştirmenin temel öğeleri ve görevleri

Hedef (Kazanım)
Hedef, öğrenene kazandırılmak üzere belirlenmiş istendik özelliklerdir.
Diğer bir deyişle yetiştirilecek insanda bulunması istenilen, eğitim yoluyla kazandırılması uygun görülen özellikler bütünüdür. Bu özellikler; bilgi, yetenek,
beceri, tutum, ilgi, alışkanlık vb. olabilirler (Demirel, 2010: 105). Ertürk’e (1998:
43) göre hedef; “planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği ya da davranış olarak ifade edilmeye uygun olan
bir özelliktir.”
Hedeflerin aşamalı sınıflaması bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psiko-motor)
olmak üzere üç alandan oluşmaktadır (Demirel, 2010: 107). 1951 yılında hedefleri bu şekilde aşamalı olarak sınıflayan ilk kişi B. S. Bloom’dur. Bu sınıflama ile
öğretimsel hedefler sistemli bir hale getirilerek anlaşılır bir form kazanmıştır. Bloom Taksonomisi (taxis ve nomia yani tasnif ederek dağıtma, sınıflandırma) adıyla
eğitim literatürüne geçen amaçların sınıflandırılması işlemi, “öğretimin sonunda
öğrencide ne tür değişiklikler olacak” sorusuna cevap bulmada yardımcı ve oldukça
kullanışlı olmuştur (Küçükahmet, 2008: 17).
Hedeflerin aşamalı sınıflamasında her bir alanının alt basamaklarını somut
bir şekilde ortaya koyacak ifade cümlelerini Demirel (2010: 107) şu şekilde belirtmektedir:
1.

Bilişsel alan (cognitive domain); zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta olduğu ve zihinsel yetilerin geliştirildiği alandır. Bilişsel alanın alt basamakları; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmedir.
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İçerik
İçerik öğesi Bilen’e (2006: 17) göre; eğitim programlarının dayandığı temel
öğe ile felsefenin öngördüğü kavramlar, olgular, ilkeler, yaklaşımlar, değerler, ölçütler, kuramlar ve genellemeler gibi bilgi birikimlerinin sistemli birleşiminden meydana gelmektedir. Sönmez’e (2001, 108) göre ise hedef davranışları kazandıracak
biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi olarak ifade edilmektedir. Tanımlardan
yola çıkıldığında içerik öğesinin hedeflere ulaşmada köprü görevi gördüğü anlaşılmaktadır. Öğretim programlarında aslolan hedefler olduğu için, içerik de hedeflere
ulaşmada gerekli olan konu kapsamını belirlemektedir.
Varış’a (1996: 46) göre program geliştirme sürecinde, içerik boyutuna daha
sonradan eklemeler yapılabilmektedir. Ancak içerik oluşturulurken dört temel ölçüte göre hareket edilmelidir. Bu ölçütler; toplumsal fayda, bireysel fayda, öğrenmeöğretme ve bilgi yapısında muhtevanın işgal ettiği yerdir.

Eğitim Durumları
Sönmez’e (2001: 125) göre eğitim durumları, hedef davranışların öğrenciye
kazandırılabilmesi için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır. Demirel’e
(2010, 151) göre, öğrenme yaşantılarının öğrenci açısından düzenlenilmesi, kazandırılması, planlanan hedeflerin öğrenme yaşantılarına uygun bir şekilde belirli bir
düzene sokulması ve sıralanması işidir. Ertürk’e göre ise, öğrenme yaşantıları düzeneği ya da bireyi etkileme gücünden oluşan dış şartlar şeklinde ifade edilmektedir
(Baykara, 2012: 173).
Öğrencilerin hedef davranışlara ulaşabilmesi için eğitim durumlarının belirli ilkelere göre düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ertürk (1998: 86) bu ilkeleri;
hedefe görelik, öğrenene görelik, ekonomiklik ve diğer yaşantılar ile kaynaşık olma şeklinde ifade etmektedir.
Demirel’e (2010: 169) göre eğitim durumlarının ipucu, katılım, pekiştireç ve
dönüt-düzeltme olmak üzere dört farklı değişkeni bulunmaktadır. Bu değişkenler,
eğitim durumlarının niteliğini etkileyen unsurlar olarak önemli işlevlere sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme öğesinde hedeflere, içerik ve eğitim durumları öğeleri aracılığıyla ulaşılıp ulaşılmadığı; ulaşıldı ise ne kadar ulaşıldığı, ulaşılmadı ise
bu durumun nedenlerinin neler olduğu tespit edilir. Ölçme ve değerlendirmeyle
yalnızca öğrencinin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlenmez. Bunun yanı sıra
öğrencinin süreçteki gelişimi, içeriklerin hedeflerle ilişkisi, düzenlenen öğrenme
yaşantılarının nitelikleri gibi program geliştirmenin tüm yönleri de kapsamlı olarak gözden geçirilmiş olur.
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Dört Öge-Yıl 4-Sayı
5-Sayı 8-Ekim
11-Nisan2015
2017

2009 Felsefe Öğretim Programının Program Geliştirmenin Temel Öğeleri...

77

2009 programı, 1993 programının temel bakış açısını ve içeriğini korumuş
bir programdır. Hedefler yerine kazanımların yer aldığı, akım ve filozofların yerine
felsefî sorunların ve kavramların merkeze konulduğu, sonuç yerine sürece dayalı
ölçme yöntemlerinin kullanıldığı ve örnek etkinliklerin geliştirildiği 2009 programı, bilginin yapılandırılmasını öngörmesiyle diğer felsefe öğretim programlarından farklılık göstermektedir (Dombaycı, 2013: 146).
2009 programı uygulamaya konulmadan önce, geliştirilmekte olan program
taslağı olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu durum program geliştirme sürecinde, paydaşlarla paylaşım olarak değerlendirilebilecek olumlu bir gelişmedir. Ancak
paydaşlarla paylaşımın kapsamı, süresi ve gelen önerilerin dikkate alınması yeterli
bulunmamıştır. Ayrıca programın, pilot bölge uygulaması yapılmadan tüm ülke genelinde uygulamaya geçilmesi, programdaki eksikliklerin tespit edilip düzeltilmesi
imkânını ortadan kaldırmış ve yaşanılması muhtemel kimi sorunların tüm ülke
geneline yansıması ihtimalini de doğurmuştur (Dombaycı, 2013: 142).
2009 programında, Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslar başlığı altında,
öğretmenlerin program hedeflerine ulaşabilmesi için göz önünde bulundurmaları
gereken bazı maddelere yer verilmiştir. Dombaycı (2013: 146) bu başlık altında yer
alan bazı maddeleri şu gerekçelere bağlı olarak eleştirmiştir;
1. “Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslar” başlığı altında yer alan; “Kazanımlar, felsefe dersinin genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak nitelikte
belirlenmiştir” ifadesinin, ait olduğu başlıkla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

2. “Programın amacına uygunluk açısından ünite ve kazanımların belirlenen
sıraya göre işlenmesi gereklidir” ifadesi, kazanım ya da ünitelerin uygulanması esnasında öğretmene esneklik tanımamaktadır. Oysaki okulun
içinde bulunduğu fiziksel ve kültürel şartlara göre öğretmene bir esneklik
tanınması felsefe eğitimi ve öğretimini daha etkili kılacaktır.
3. Programda yer alan “Etkinlik uygulamaları kazanımın belirlediği düzeye
göre yapılandırılmalıdır” ifadesiyle etkinlik uygulamalarının kazanımın
düzeylerine uygun şekilde yapılması gerektiği hatırlatılmıştır. Ancak bazı
kazanımların hangi düzeyde gerçekleşecekleri kazanım ifadelerinden anlaşılmamaktadır. Kazanımların hangi düzeye ait olduğunu açık-seçik bir
şekilde belirtmek için uygun eylemsilerin kullanılması gerekmektedir.

2009 Programında Eğitim Felsefesi
2009 programında hangi eğitim felsefesinin temele konularak oluşturulduğu,
programın yaklaşımı başlığı altında aşağıda yer verildiği gibi açık bir şekilde ifade
edilmiştir:
Felsefe dersi öğretim programı, eğitim bilimlerindeki son gelişmeler ve çağdaş
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sınıflama yapma, yeniden düzenleme, karar verme, irdeleme, ispat etme, karar verme, standardize etme, temellendirme vb. eylemsilerin tercih edilmesi daha uygun
olacaktır (Dombaycı, 2013: 150).
Tablo 2: 2009 Programının Kazanımlarında Yer Alan Eylemsiler
Hedefleri İfade Eden Eylemsiler
sorgular, bağ kurar, açıklar, bilgi sahibi olur, fark eder, farkına varır, farkı
2009 Programı anlar, önemini anlar, ayırt eder, kavrar, tanır, karşılaştırır, değerlendirir,
tartışır, örnekleri tanır
(Kaynak: MEB Tebliğler Dergisi, 2009, s. 124-138 incelenerek oluşturulmuştur.)

Hedeflerin aşamalı sınıflamasına bakıldığında felsefe öğretiminde bilişsel ve
duyuşsal alanların, genellikle mesleki eğitimin hedefleri arasında yer alan devinişsel alandan daha önemli ve etkin olduğu görülmektedir. Felsefe öğretimde bu üç
alandan öncelikle bilişsel alan ile ilgili hedeflerin tamamlanması gerekmektedir.
Bilişsel alanın alt basamaklarından olan bilgi ve kavrama (kavram) basamaklarındaki eksikliklerin tamamlanması ile daha sağlıklı bir felsefe öğretim süreci gerçekleştirilebilir. Her disiplinde olduğu gibi felsefe için de geçerli bir terminoloji
mevcuttur. Bilgi ve kavrama basamakları ile felsefe öğretiminde ihtiyaç duyulan
terminolojideki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde felsefe derslerinin öğretiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan dil sorunu ile karşı
karşıya gelinebilir. Bu sorunun giderilebilmesi ise bilişsel alanın bilgi ve kavrama
basamaklarında felsefeye yönelik kavram öğretiminin gerçekleştirilmesi ile mümkündür (Dombaycı, 2009: 410).
2009 programında, dersin genel amaçlarında yer alan; felsefî sorgulama, felsefî
bakış açısı, sorgulama tutumu, çok yönlü bakış açısı tutumu ifadelerinin ne anlama
geldiği ve programa hangi düzeyde yansıtıldığı açık değildir. Program; birtakım
beceriler, değerler, tutumlar veya kişisel nitelikler öngörüyorsa bunlar programda
açık seçik bir şekilde yer almalıdır. Genel amaçlarda altıncı maddede; “İnsan açısından değerlerin anlamını fark etmeleri hem etik hem de estetik değerleri, millî
ve evrensel açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri” amacı yer almaktadır.
Ancak programdaki kazanımlara bakıldığında bu amaç cümlesine karşılık gelen
hiçbir kazanımın olmadığı görülmektedir (Dombaycı, 2013: 145). Bu durum programının genel amaçlarıyla, bu amaçlara ulaşmak için belirlenen kazanımların tam
olarak örtüşmediğini göstermektedir.
Şakar’ın (2014: 115) yaptığı bir araştırmada öğretmenler, 2009 programında yer alan kazanımları, yaratıcı bireyler yetiştirmede yeterli olmadığı gerekçesiyle
eleştirmişlerdir. Ancak öğretmenlerin yine aynı kazanımları farklı düşünce yollarını geliştirmede yeterli bulmaları, verilen cevaplar arasında çelişki barındırdığı için
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gilerin bulunduğu, öğrencilerin öğrenme şemalarına uygun olmadığı ve öğrencileri
ezbere yönelttiği gerekçeleriyle eleştirmiştir.
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2009 programının içerik öğesine yönelik diğer eleştirileri şu şekilde sıralayabiliriz (Dombaycı, 2013: 151-152):

1. Programın içeriği, genel olarak kazanımlara özel olarak da açıklamalara
göre belirlenmektedir. Bu nedenle programda yer alan açıklamaların sınırı
kazanımların sınırını geçmemelidir. Felsefeyle tanışma ünitesinin 3. ve 4.
kazanımı olan Felsefenin anlamını açıklar ve Felsefenin soruları, disiplinleri
hakkında bilgi sahibi olur kazanımlarına yönelik Geçmişten geleceğe felsefenin
fonksiyonuna değinilmelidir şeklinde verilen açıklama cümlesi, belirtilen
kazanımlardan daha geniş bir içeriğe sahiptir.

2. İçeriğin sırası felsefî bilginin, sistemli ve anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için önemlidir. Felsefeyle tanışma ünitesinin 5. ve 6. kazanımı Felsefî
düşüncenin niteliklerini fark eder ve Felsefede tutarlılığın önemini fark eder
kazanımlarıdır. Felsefede tutarlılık, felsefî düşüncenin bir niteliğidir. Bu
nedenle 6. kazanımın 5. kazanım içinde yer alması kazanımların sıralanışında kapsam sorununa yol açmıştır.

3. 2009 programında (1993 programında da) kazanımların sırasından çok
daha önemli bir sıralama sorunu bulunmaktadır. Felsefenin en temel üç
alanı varlık, bilgi ve değer alanlarıdır. 2009 programında üniteler bilgi, varlık, etik ve estetik sıralamasıyla devam etmektedir. Oysaki varlık alanının
sorgulanması bilgiyi, bilgi alanının sorgulanması da değer denilen sistematiği oluşturmaktadır. Bu nedenle ünitelerin sıralamasında varlık ünitesi
bilgi ünitesinden daha önce gelmelidir.

2009 Programında Eğitim Durumları
2009 programında Programın Uygulanmasına İlişkin Esaslar başlığı altında,
eğitim durumları öğesine yönelik şu maddelere yer verilmiştir (MEB Tebliğler Dergisi, 2009, 7):
4. Programın amacına uygunluk açısından, ünite ve kazanımlar belirlenen
sıraya göre işlenmesi gereklidir.

5. Etkinlik uygulanırken (programın sonunda her bir ünite ile alakalı bir ya
da birkaç etkinlik örneği bulunmaktadır) öğretmen okulun bulunduğu
çevre ve imkânları dikkate alarak programda örnek olarak verilen etkinlikleri aynen uygulayabilir ya da kendisi yeni etkinlikler geliştirebilir.
6. Etkinlik uygulamaları kazanımın belirlendiği düzeye göre yapılandırılmalıdır.

7. Etkinliklerin hazırlanmasında ve uygulanmasında fıkra, hikâye, gazete,
fabl, karikatür, fotoğraf, film, günlük yaşam deneyimleri vb. araç olarak
kullanılabilir.

8. Tartışmalar ve etkinlikler, öğrencilerin bilgi ve anlayışlarını kendilerinin
yapılandırmasına imkân verecek şekilde yönlendirilmelidir.
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Zürcher, E. (1999). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
2009 programında eğitim durumları öğesine yönelik en kapsamlı bilgiler AçıYayınları.

lımlı Etkinlik Örnekleri başlığı altında yer almıştır. Bu başlık altında on sekiz tane
etkinlik örneğine yer verilmiştir. Etkinlikler, program geliştirmenin hedef, içerik,
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eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin birlikte planlanmasıyla oluşturulmuştur. Etkinliklerin nerdeyse tamamı, bir metin üzerinden hareket ederek sorular
yardımıyla tartışma ve grup etkileşimine dayanmaktadır (Dombaycı, 2013: 154).
2009 programına yönelik felsefe öğretmenleri; etkinliklerde öğrencilerin derse aktif olarak katılmadığı, kalıcı öğrenmenin sağlanmadığı, öğrencilerin işbirliği
içerisinde çalışmadığı, üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmediği, sorgulayan ve araştıran bireylerin yetişmediği, Türk Kültür ve düşünürlerinin yeterince
tanıtılmadığı, millî değerler ile evrensel değerler arasında ilişki kuran öğrencilerin
yetişmediği, araç gereçlerin ve haftalık ders saati sayısının yetersiz kaldığı ile ilgili
olumsuz görüşlerde bulunmuşlardır (Oktay ve Şakar, 2014: 114).
MEB’in Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı birimi, uygulamaya konulan
yeni programlarının tanıtımını hizmetiçi eğitimler aracılığıyla yapmaya çalışmaktadır. “Türkiye’de Ortaöğretimde Felsefe Öğretiminin Değerlendirilmesi” çalışmasında, araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından çoğunun hizmetiçi eğitim
aldığı görülmüştür. Ancak hizmetiçi eğitime katılan öğretmen görüşleriyle katılmayan öğretmen görüşleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark elde edilememiştir.
Bu sonuca göre Bakanlığın verdiği hizmetiçi eğitim, tüm öğretmenlere ulaşmaması
nedeniyle niceliksel, ulaşan öğretmenleri de ulaşmayan öğretmenlerden ayıramaması nedeniyle niteliksel anlamda yetersiz bulunmuştur (Dombaycı, 2013: 140).

2009 Programında Ölçme ve Değerlendirme
2009 programında ölçme ve değerlendirme öğesine geniş bir bölüm ayrılmıştır. Programda, bilginin edinilmesi, kullanılması ve yorumlanması gibi üst düzey bilişsel alan hedeflerinin ölçülmesinde açık uçlu soruların daha etkili olabileceği
üzerinde durulmuştur. Ölçme ve değerlendirme öğesinde; kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, likert tipi ölçek, felsefe dersine yönelik sene başı ve sene sonu
tutum ölçekleri, grup değerlendirme formu, öğrenci gözlem formu, proje değerlendirme ölçeği gibi tamamlayıcı ölçme araçlarına ve performans puanlama araçlarına da
yer verilmiştir. Bu ölçme araçları aynen kullanılabileceği gibi değerlendirme ölçütlerine göre bazı ölçütlerin çıkarılması ya da eklenmesiyle de kullanılabilmektedir
(MEB Tebliğler Dergisi, 2009: 12).
2009 programına göre, öğrencilerin öğrenme sürecindeki düzeylerinin ve öğrenmelerinin takibi, tedbir amaçlı değerlendirmelerle yapılmalıdır. Böylelikle kimi
eksik ya da yanlış öğrenmelere sebep olunmasının da önüne geçilmiş olunacaktır.
Programda, süreçteki aksaklıklardan çabuk haberdar olmak adına yazılı ya da sözlü sınavların yanı sıra tartışma, sunum, deney, sergi, proje, gözlem, görüşme, gelişim
dosyası, öz değerlendirme, akran değerlendirme vb. değerlendirme çalışmalarının da
yapılabileceği ifade edilmiştir. Kimi yanlış ya da eksik öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri de olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesinden hareketle bu değerlendirme türlerine önem verilmiştir (MEB Tebliğler Dergisi, 2009: 13).
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Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı.
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Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev.
lebilir.
G. Ç. Güven). İstanbul: YKY.

4. Grup değerlendirme; felsefe dersi ile ilgili verilebilecek grup ödevlerinin
ölçme ve değerlendirmesinde grup değerlendirme tekniğine başvurulabilir.

Fatma Aliye Hanım. (1995). Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı. İstanbul: Bedir.
Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi ( Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge.
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da ilgili
gerçekleştirilmesi
esnasında
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Ortaylı, İ. (1983). Osmanlı imparatorluğu’nun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: Hil.

7. Derecelendirme ölçekleri; öğrencilerin felsefe dersinde ilgili çalışma sırasında istenilen bilgi, beceri, işlem ya da tutumları ne oranda kazandıTanpınar, H.
(2001).
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Edebiyatı Tarihi.
İstanbul:
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Zürcher, E.amaçlı
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Türkiye’nin Tarihi (Çev. Y. S. Gönen). İstanbul: İletişim
Seyitdanlıoğlu, M. (1996). Tanzimat Devri’nde Meclis-i vâlâ. Ankara: TTK.

Yayınları.
8. Proje; felsefe dersinde kimi ünitelerden öğrencilere proje ödevleri vererek

de ölçme ve değerlendirme yapılabilir. Örneğin, bilim felsefesi ünitesinde
üst düzey bir kazanım olan “felsefe ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlen-
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dirir” kazanımı proje ödevi olarak öğrenciye verilebilir. Hazırlanan proje
derecelendirme ölçeği ile ister öğretmen tarafından ister grup değerlendirme ile akranlar ve arkadaşlar tarafından istenilirse de öğrencinin kendisi tarafından öz değerlendirme ile değerlendirilebilir.

9. Tutum ölçekleri; felsefe derslerine karşı tutumun eğitim-öğretim yılının
başında ve sonunda uygulanmasıyla (ön test-son test) öğrencilerin felsefe
derslerine bakışı ve tutumları hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir.

Programa eklenen tutum ölçeği, felsefe dersine yönelik tutumun ölçülmesi açısından oldukça önemlidir ve programda yer alması isabetli bir karardır. Bir
dersin öğrenimine etki eden en önemli faktörlerden biri olan derse yönelik tutum,
ölçülmesi gereken bir faktördür. Öğrencilere hem ders yılı başında (ön test) hem
de ders yılı sonunda (son test) olmak üzere iki kere tutum ölçeği uygulanabilir.
Böylece öğrencilerin felsefe dersine yönelik tutumları sene başında ve sene sonunda olmak üzere ölçülmüş olur. Elde edilen bu iki ölçme sonucunun birbiriyle
karşılaştırılmasıyla da anlamlı verilere ulaşmak mümkün hale gelir. Bu ölçüm ve
değerlendirme aynı zamanda öğretmenin, öğrencilere felsefe sevgisini kazandırıp
kazandıramadığına yönelik sağlıklı bilgileri de verir.
2009 programında ölçme ve değerlendirme öğesine getirilen en büyük yenilik programın süreç esnasında da değerlendirmeye imkân tanıması olmuştur. Bu
gelişme felsefî bilginin yanı sıra (kazanımların uygun şekilde belirlendiği kabul
edildiğinde) felsefî sorgulamanın düzeyine de ilişkin ölçme ve değerlendirmeye
imkân tanımıştır (Dombaycı, 2013: 154).
2009 programının ölçme ve değerlendirme öğesinde yaşanan bu yeniliklerin
yanı sıra bazı olumsuz eleştirilerde getirilmiştir. Bu eleştiriler dört madde halinde
şu şekilde sıralanabilir (Dombaycı, 2013: 155):

1. Son dönemde hazırlanan ortaöğretim programlarının ölçme ve değerlendirme öğelerinde benzer etkinliklere yer verildiği görülmüştür. Fizik,
edebiyat ve felsefe dersi öğretim programları bu anlamda birbirine çok
benzemektedir. Bu durum derslere ve kazanımlarına göre şekillenmesi gereken ölçme ve değerlendirme öğesini olumsuz etkilemiştir.

2. Programın ölçme ve değerlendirme öğesinde birçok örneğe yer verilmesine karşın bu örneklerin içerikle ilişkisi kurulmamıştır. İçerikle ilişkinin
kurulmaması durumu, kazanımlarla ölçme-değerlendirme arasındaki bağlantının kopukluğuna işaret etmektedir.

3. Ünitelerin sonunda kazanım tablolarının altında “çoktan seçmeli, açık
uçlu veya kısa cevaplı sorular, öğrenci gözlem formu, kontrol listesi kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılabilir” şeklinde açıklama ifadesine yer
verilmiştir. Ancak bu açıklama programın ölçme ve değerlendirme öğesiyle ilgili yer verilen bütün örnekleri kapsamamaktadır.
Dört Öge-Yıl 5-Sayı 11-Nisan 2017
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eğitim durumları öğesi oluşturulurken, felsefe öğretiminde kullanılabilecek yöntem ve tekniklere yer verilmesi gerekmektedir.
2009 programıyla birlikte ihmal edilen ölçme ve değerlendirme öğesine
programda geniş bir yer verilmiştir. Klasik soru tarzı olarak da bilinen açık uçlu
soru örneklerinin yanı sıra sadece sonuç odaklı olmayan, süreci de ölçmeye çalışan tamamlayıcı ve performansa dayalı ölçme araçlarına da yer verilmiştir. Duyuşsal ölçme aracı olarak felsefe tutum anketine yer verilmesi de önemli gelişmeler
arasındadır. Bu gelişmelerin yanı sıra felsefe öğretimine özgü ölçme araçlarının
geliştirilmemiş olması ve tüm kazanımlara yönelik ölçmenin yapılmaması 2009
programı için olumsuz bir durumdur.

Öneriler
2009 programı felsefe öğretiminde halen uygulamada olan programdır.
Program, birçok yeniliği beraberinde getirmesine rağmen kimi eksikliklerin giderilip değişikliklerin yapılması gereken durumları da bünyesinde barındırmaktadır.
Bu nedenle felsefe öğretimini daha etkili ve verimli kılacak yeni bir felsefe öğretim
programına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı gidererek yeni felsefe programı oluşturma
aşamasında geçmiş felsefe programlarının iyi analiz edilip incelenmesi gerekmektedir. Bu sayede geçmiş felsefe programlarında yaşanmış sorunların ve aksaklıkların gelecek programlara yansımalarının önüne geçilmiş olunacaktır. Ayrıca yeni
hazırlanacak felsefe programları muhakkak paydaşlar ile paylaşılmalı ve buna bağlı
olarak da gelecek öneriler dikkate alınmalıdır. Programlar tüm ülke genelinde uygulamaya konulmadan önce ilk olarak pilot bölgelerde yeterli bir zaman diliminde
uygulanıp dönüt-düzeltme sürecine tabii tutulduktan sonra ülke genelinde uygulamaya geçilmelidir.
Felsefe öğretimine yönelik en önemli olumsuzluklardan biri, öğrencilerin
felsefe dersiyle ortaöğretimin on birinci sınıfında yani çok geç yaşta tanışıyor olmalarıdır. Bu durumun önüne geçmek için ilköğretimin ikinci kademesine seçmeli
ders olarak konulan düşünme eğitimi dersinin seçmeli dersler arasından çıkarılarak zorunlu dersler arasına konulması ve bu dersi felsefe öğretmenlerinin vermesi
gerekmektedir. Bu sayede öğrencinin ortaöğretim öncesinde felsefe dersiyle tanışması sağlanarak ortaöğretim felsefe derslerinin verimliliği ve hazırbulunuşluğu
arttırılmış olacaktır. Bunun yanı sıra felsefe grubu dersleri olarak bilinen psikoloji,
sosyoloji ve mantık derslerinin tüm ortaöğretim öğrencileri için zorunlu ders kapsamına alınması gerekmektedir. Felsefe öğretimini çok daha etkili hale getirebilmek; mantığın doğru düşünme yollarını öğretmesine, psikolojinin kişiye kendisini
daha iyi tanıtmasına ve sosyolojinin içinde yaşanılan topluma ve diğer toplumlara
karşı daha duyarlı ve bilgili olmasına bağlıdır. Felsefe öğretimini daha etkili hale
getirebilme düşüncesinden de öte bu alan dersleri zaten her ortaöğretim seviyesindeki öğrencinin alması gereken dersler arasındadır.
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