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Ön Söz
Nel Noddings, duyarlılık üzerine ustaca yazdığı bu eserinde, 
bizi eğitim ile ilgili yerleşik düşüncelerimizi sorgulamaya sevk 
ediyor. Noddings, sosyal bilimleri kapsayan genel ders prog-
ramlarının en iyi eğitim yöntemi olmadığını; okullardaki sözel 
ve matematiksel başarımların, yetenekleri ve becerileri başka 
alanlara yatkın olanlara engel olduğunu; bu yüzden yalnızca 
akademik olarak başarılı olanlara değil, tüm çocuklara erişebil-
mek için hem ders programlarında hem de eğitimde köklü deği-
şiklikler yapılması gerektiğini savunur.

Dikkatli ve samimi bir şekilde bilimsel argümanları kendi 
görüşleriyle harmanlayarak merak uyandıran bir stil kullanarak, 
bir filozof, eski bir matematik öğretmeni, bir anne ve şefkatli ve 
duyarlı bir insan olarak düşüncelerini anlatmaktan korkmuyor. 
Eğitimin ana hedefinin ahlaki olması gerektiği ve bu eğitimle ye-
terli, duyarlı, seven ve sevilebilen insanlar yetiştirilmesi konu-
sunda ısrarcı davranıyor. Bunun için duyarlılık merkezlerinin et-
rafında şekillenen bir ders programını en ince ayrıntısına kadar 
inceliyor: benliğe karşı duyarlılık, yakın çevreye, yabancılara ve 
uzaktaki insanlara karşı duyarlılık; hayvanlara, bitkilere, dünya-
ya karşı duyarlılık ve son olarak insan araçlarına ve fikirlerine 
karşı duyarlılık. Bu bakış açısını desteklemek için hem matema-
tik hem de sanat eğitiminden somut örnekler veriyor.

Bu ders programı tasarımı farklı zeka türlerine ve çocuk-
ların değişkenliklerine dayanır. Her çocuk, okullardaki duyarlı 
öğretmenler ve diğer insanlar tarafından geliştirilmesi ve ilgile-
nilmesi gereken eşsiz yeteneklere, becerilere ve ilgilere sahiptir. 
Noddings, duyarlılık mesajını iletirken farklı öğrencilerden olu-
şan grupları büyük bir aile gibi hayal ediyor. Öğrencileri kendi 
çocuklarımız gibi gördüğümüz zaman, her birini önemsememiz 
ve kendilerine güvenen, yeterli insanlar olmaları için çabalama-
mız gerektiğinin altını çiziyor. Makineleştirilen eğitim sistemine, 
insan boyutunu tekrar kazandırıyor. 

Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Duyarlılık adlı kitap, ilk olarak 
1992 yılında yayımlanmıştır. Noddings, kitabının bu yeni bas-
kısında 21. yüzyılda okullarda pek de önem gösterilmemiş olan 
duyarlılık hususunda merkezi bir yere sahip akademik başarı, 
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sorumluluk duygusu, standartlar ve test süreci üzerinde daha 
fazla durulmaya başlandığını ifade eden yeni bir Giriş bölümü-
nü kitabına dâhil etmiştir. Böylece, Noddings, geleneksel bakış 
açısına doğru yoğun bir eğilim gösteren eğitim felsefesi ve po-
litika sarkacını dikkate alan yenilikçi eğitim müfredatına karşı 
geleneksel müfredatta argümanını yeniden oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte, söz konusu sarkacın her zaman hareket halin-
de bulunmak zorunda olup olmadığını ve mevcut geleneksel 
ortamda okullarda merkezi bir yere sahip olması gereken du-
yarlılık hususunda mümkün olup olamayacağını merak etmek-
tedir. Noddings, aksine, temel ilke ve felsefelerden vazgeçmeye 
gerek kalmaksızın hem gelenekselcilerin hem de yenilikçilerin 
eğitimin esas amacı olarak duyarlılığı benimseyebileceklerini 
öne sürmektedir. Söz konusu Giriş bölümünde ise çağdaş eğitim 
felsefesinde ilerleme kaydetmenin yollarını anlatmaktadır. Bu 
kitabı okuyan herkes, Noddings’in eğitimde istediği değişimin 
hem makul hem de mümkün olduğunu anlayacaktır.

Seri Editörü 
Jonas F. Soltis 



Teşekkür
Her yazar, kendisini etkileyen diğer yazarlara bir teşekkür borç-
ludur. Bu durum benim için de kesinlikle geçerli olmakla bir-
likte, önceki kuşaklara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım.

Metnin çeşitli taslakları üzerinde bulundukları katkılar için 
Denis Phillips, Jonas Soltis ve ismini vermek istemeyen iki edi-
törüme özel olarak teşekkür ederim. Aynı zamanda Lilly En-
dowment Vakfına araştırma ve yazma sürecine gerekli zamanı 
ayırmamı sağlayan hibeleri için teşekkür ederim. Endowment 
Vakfının duyarlılığa karşı aktif ilgisi ve duyarlılık araştırmala-
rındaki desteği için halktan gelecek bir teşekkürü hak ettiğini 
düşünüyorum. İskandinav Eğitim Araştırmaları Dergisi’nden 
Osmon Stromnes’e de duyarlılık ve devamlılık üzerine yazdığım 
5. Bölüm’ün ilk kopyalarından birini yayımladığı için teşekkür-
lerimi sunarım.

Çeşitli projelerde zamanımı geçirdiğim çalışma arkadaş-
larım kitabıma odaklanabilmem için yükümü büyük miktarda 
azalttılar. Cömertlikleri için, Rutgers’tan Carolyn Maher ve Ro-
bert Davis’e ve Lewis and Clark’tan Carol Witherell’a teşekkür 
ederim.

Eşim Jim, yazmamın mümkün olması adına çok fazla şey 
yaptığı için bir teşekkürü hak ediyor. Her zamanki gibi, sekrete-
rim Jane Wassam, kendisi için daha fazla iş anlamına gelse bile, 
taslaklar ve gözden geçirmeler için beni teşvik etti. Çok teşekkür 
ederim.

Bu ikinci baskıyı hazırlarken, kitabın ilk baskısının ardından 
soruları ve yorumlarıyla benimle iletişime geçen öğrencilerime 
ve hocalarıma da teşekkür ediyor ve okurlarımdan aldığım ya-
nıtların benim için oldukça faydalı olduğunu belirtmek istiyo-
rum.’’

Son olarak, arkadaşlıkları ve destekleri için Teachers College 
Press’teki Carole Saltz ve Sarah Biondello’ya teşekkür ederim.





Çevirenlerin Ön Sözü

Nel Noddings, eğitimde duyarlılık kapsamında ele aldığı ese-
rinde eğitim dünyası ile ilgili kalıplaşmış fikirleri sorgulamamızı 
sağlıyor. Noddings, temel ve fen bilimlerinin anlatıldığı genel 
ders programlarının en iyi eğitim yöntemi olmadığını; eğitim 
ortamlarında, öğretilen sözel ve sayısal alana ilişkin bilgilerin 
başka yetenek ve öz becerileri köreltiğini düşünmektedir. Bu 
sebeple saf bir şekilde akademik olarak başarılı öğrenciler için 
dizayn edilmiş veya akademik başarı için tasarlanan bir prog-
rama ihtiyacın olmadığını savunmaktadır. Asıl ihtiyacın ise öz-
verili çocuklara, sanatla iç içe olan çocuklara ve en önemlisi de; 
çevresine, insanlara, hayvanlara ve kendine yani özüne duyarlı 
olan çocuklara ihtiyacın olduğunu vurgulamaktadır. Bu tarz bir 
çocuğa ve bireye ulaşmak için başka bir ders programı olması 
gerektiği görüşünü savunan Noddings ders programının içeriği 
ile ilgili bilgiler aktarmaktadır.

Farklı zeka becerilerine ilişkin çocuklara yönelik hazırlanan 
bu ders programı tasarımı çocukların değişkenliklerine dayanır. 
Her çocuk, okullardaki duyarlı öğretmenler ve diğer insanlar ta-
rafından geliştirilmesi ve ilgilenilmesi gereken eşsiz yetenekle-
re, becerilere ve ilgilere sahiptir. Noddings, duyarlılık mesajını 
iletirken farklı öğrencilerden oluşan grupları büyük bir aile gibi 
hayal ediyor. Öğrencileri kendi çocuklarımız gibi gördüğümüz 
zaman, her birini önemseyeceğimiz ve kendilerine güvenen bi-
reyler yetiştirebileceğimiz konusunun altını çiziyor. Makineleşti-
rilen eğitim sistemine, insan boyutunu tekrar kazandırıyor. 

Noddings’in kaleme aldığı bu eserin çevirisinin yapılma-
sındaki amaç eğitime farklı bir bakış açısı getirmektir. Değerler 
eğitiminin duyarlılık eğitimi ile ete kemiğe büründüğü kanısın-
dayız. Dolayısıyla sahip olduğumuz değerlere duyarlı olarak 
ülkemizi ve geleceğimizi aydınlatabiliriz. Bu bağlamda eserin; 
öğretmen, öğrenci, ebeveyn ve eğitimle ilgili herkes tarafından 
okunup içselleştirilmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz. Eser 
duyarlı bir bireyin duyarlılığa önce kendinden başlaması gerek-
tiğini savunmaktadır. Kendine yani özüne duyarlı olan bireyin 



xii Çevirenlerin Ön Sözü

çevresine, dolayısıyla toplumuna, milletine faydalı bir birey ol-
ması kaçınılmaz olacaktır. Eğitim sistemimizdeki durum tam 
olarak şudur: Kendine ve çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek 
yerine zor problemler çözen, saygıyı öğrenmeyen bireyler yetiş-
tirmekteyiz. Kendini tanımamış, kendini bulmamış bir bireyin 
zor bir matematik problemi çözebilmesinin insanlığa faydalı ola-
cağı görüşünde değiliz. Bu sebeple Noddings’in kaleme aldığı 
eseri dilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor ve eğitim 
sistemimizde olan tüm bireylerin faydalanmasını temenni edi-
yoruz. 

Eserde yer alan bazı ifadelerin Türk kültürüne, Türk eği-
tim sistemine, örf ve adetlerimize uygun olmadığı görülmüştür. 
Eser çeviri bir eser olduğu için çeviri editörleri metni çevirip 
Türkçe’ye kazandırmayı hedeflemişlerdir. Metinde yer alan ifa-
deler yazar Noddings’ e ait olup  çevirmenleri ve yayınevini bağ-
layıcı değildir.  Bu nedenle eserin ABD’de yazıldığı ve ABD’deki 
eğitim sistemine direkt olarak bir eleştiri getirdiği göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Eserin çeviri sürecinde bizden desteğini esirgeme-
yen Doç. Dr. Kasım Kıroğlu’na, yaptığı çalışmalarla bu ese-
re farkındalık kazandıran Dr. Öğr. Üyesi Kevser Koç ile Ye-
liz Doğan’a, bize düzenlemeler esnasında katkı sağlayan 
Hasret Gamze Okay’a ve eserin yayıma hazırlanmasını sağlayan  
PEGEM AKADEMİ çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Ülkemizde eserin, eğitime gönül veren herkese bilhassa eği-
timin en önemli paydaşı olan çocuklarımıza faydalı olması dile-
ğiyle…

Çevirenler
Doç. Dr. Esma DUMANLI KADIZADE 

ORCID: 0000-0002-6882-6234

Barış KARAZ 
ORCID: 0000-0002-2776-0902

Şubat, 2021



Giriş
Bu kitabın 1992 baskısında yazılan giriş kısmında, sınav sonuç-
ları ve bilgi öğrenimi ile tanımlanan akademik başarıya aşırı de-
recede önem veren bir eğitim sistemi eleştirilmişti. Günümüz-
de, bu eleştiri çok daha sert bir şekilde yapılabilir. Öğrenciler 
sınavlara hazırlanmak için haftalarca, bazen aylarca uğraşırlar. 
Çoğumuz bu zamanın yeni fikirler üzerinde düşünmeye, yeni 
ilgi alanları keşfetmeye, hâlihazırda elimizde olanları genişlet-
meye ve düşünceleri sanata, dramaya, müziğe ve yazıya dök-
meye ayrılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bilhassa öğrencilere, 
kendilerine, diğer insanlara, doğal ve beşeri dünyaya ve fikirle-
re duyarlı olmayı öğrenmeleri için fırsat tanınması gerektiğine 
inanırız. Duyarlı olmayı öğrenmek büyük ölçüde bilgi gerektirir; 
samimi bir eğitim anlayışını tanımlar.

Ancak herkes bu şekilde düşünmemektedir. Çoğu insan ço-
cukların belirlenmiş materyalleri öğrenmeye teşvik edilmesini 
hatta bu alanda zorlanmasını ve bu materyalin öğrenilmesi süre-
cinde, standart hâle getirilmiş sınavlar aracılığıyla öğretmenleri-
nin katı bir şekilde sorumlu tutulması gerektiğini isterler. Ancak, 
sınavlara yapılan bu denli vurgu geleneksel veya klasik eğitim ile 
karıştırılmamalıdır. Eğitimin önemsizleştirilmesi ile ilgili olum-
suz düşünceler paylaşan pek çok geleneksel eğitimci vardır. Bu 
kitapta yazılan her şeye katılmasalar bile, ebeveynlerin ve öğren-
cilerin dile getirdikleri ihtiyaçlar konusunda okulların daha du-
yarlı olması gerektiğine katılmaktadırlar (bkz. Sizer, 2004; Troen 
ve Boles, 2003). Şimdilik, hem klasik (veya disipliner) eğitimin 
savunucularına hem de sınav tabanlı sistemin savunucularına 
atıfta bulunmak için “geleneksel” sözcüğünü kullanacağım. Ge-
leneksel diye tanımlanan eğitimciler görüşlerini eleştirdiğim ye-
nilikçi eğitimcilere karşıdırlar.

Hem geleneksel hem de yenilikçi tercihlerin tek bir okul 
sisteminde yer almasının bir yolu var mıdır? Eğer devlet okul-
larımızı koruyup özelleştirmeden kaçınmak istiyorsak bu doğ-
rultuda gerçekten bir şey yapmamız gerektiğini savunuyorum. 
Bu noktada duyarlılığın karşılanabilirlik özelliğini sorumluluk 
duygusundan daha temel bir hâle getirmeyi deneyebileceğimiz 
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bir yol öneriyorum. Son olarak, bu kitapta tanımlanan duyarlılık 
temalarının eğitimdeki ya yenilikçi ya da geleneksel yaklaşımla-
rı destekleyebileceğini de öne sürüyorum.

ÖZEN GÖSTERME VE DUYARLILIK

Bize, okulların ortaya koydukları sonuçlardan sorumlu olmaları 
gerektiği söylenir. Katılıyorum. Elbette, şimdiye kadar okulların 
ve öğretmenlerin sorumlu tutulması gerektiğini düşünmeyen 
bir eğitimci ile karşılaşmadım. Ancak okullar ne açıdan sorumlu 
tutulmalıdır? Elbette yalnızca temel okuma, matematik ve fen 
derslerinin sınav sonuçlarından daha fazlasından sorumlu olma-
lıdırlar.

Bu kitabın ilk basımından sonra geçen yıllarda, okulların 
duyarlı olma zorunluluğu üzerine çok daha fazla düşündüm. 
Daha önce tanımladığım şekliyle dikkatli bir şekilde dinlemek 
ve olabildiğince pozitif bir şekilde karşılık vermek duyarlı olma-
nın ayırıcı özellikleridir (Noddings, 2003). Ancak geçtiğimiz 10 
yıllık süreçte, insanların duyarlı olma ifadesi ile farklı şeyler kas-
tettiğini de öğrendim. Benimkinden oldukça farklı bir bakış açı-
sına sahip bazı kanun koyucular ve eğitimciler, duyarlı olmanın, 
öğrencileri becerileri kazanmaya ve kendileri için önceden belir-
lenen bilgileri edinmeye zorlayarak onlara pedagojik bir erdem 
gösterdiklerine inanırlar. Bu açıdan, bir öğretmen, öğrencilerini 
onlar için iyi olduğu düşünülen şeyleri yapmaya zorladığında 
duyarlılık göstermiş olur. Bu iki bakış açısı tamamen farklıdır ve 
ikisini de tek bir eğitim tanımı altında gerçekleştirmek imkânsız 
olabilir. Elbette, çoğu insan belirli bir çoğunluk olması gerektiği-
ni düşünmeye başlamışken, bazıları da özelleştirmeyi bir sonuç 
olarak görüyor, ancak ben, bu noktada devlet okullarının Ameri-
kan demokrasimiz için gerekli olduğunu savunacağım. Duyarlı-
lık, çözüm üretebilecek ideal ortamı içermektedir ve devlet okul-
larımız çok daha fazla duyarlı olabilir ve olmalıdır da.

Argümanımı öne sürerken, okuyuculardan “sarkacın sal-
lanması” diye tanımladığımız olayı düşünmelerini istiyorum. 
Bazı şeyler çok disiplin temelli, geleneksel ve öğretmen merkezli 
olduğu zaman, yenilikçiler sarkacın daha esnek, güncel ve çocuk 
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merkezli bir yönde sallanmasını umarlar ve bunun için çalışırlar. 
Bu başarıldığı zaman (ya da başarılı olma ihtimali ortaya çıktı-
ğı zaman), geleneksel düşünürler sarkacın tercih ettikleri daha 
disiplin odaklı okullara doğru sallanmasını umarlar ve bunun 
için çalışırlar. Sarkacın sallanması, öğretmen eğitimindeki birkaç 
vaka haricinde, nadiren zihinlerde ve kalplerdeki değişimi ifade 
eder; değişimler çoğu zaman yalnızca güçler arasındaki deği-
şimler şeklinde görülmüştür ve görülebilir. Geleneksel eğitimi 
tercih edenler yenilikçi dönemlerde mutsuz olacaktır ve bu du-
rumun tam tersi de geçerlidir.

Eğer bu konuda haklıysam, eğitimin yenilikçi biçimlerini 
ve özellikle duyarlılık etiğini benimseyen bizler kesinlikle zor 
bir durumdayız. Duyarlılığa bağlıyız, başka bir deyişle, diğer 
insanları dinleyip onların açık bir biçimde belirttiği ihtiyaçlara 
değinmeye çalışırız (Noddings, 2002). Geleneksel eğitimcilerin 
belirttiği tercihleri öylece bir kenara atamayız. Ancak, geleneksel 
eğitimciler (duyarlı olma konusunda tamamen farklı bir görüşe 
sahip olanlar) herkes için en iyi eğitim biçimini bildiklerini iddia 
ederler ve bunu kendi iyiliğimiz için bize dayatmaya çalışırlar. 
(Özelleştirmeyi bir çözüm olarak göstererek gittiğimiz yolda bizi 
rahat bırakanları şimdilik bir kenara bırakıyorum.)

Bu analize devam etmek için, bu iki farklı duyarlılık görü-
şünden biraz daha bahsetmek gerekir. Bir duyarlılık etiği, iliş-
kisel duyarlılık anlayışını somutlaştırır; diğer bir deyişle, du-
yarlılıktan bahsettiğimde, vurguladığım şey duyarlılık gösteren 
ve gösterileni içeren ilişki üzerinedir. Hem duyarlılık gösteren 
hem de duyarlılık gösterilen bu ilişkiye katkıda bulunur. Eğer 
duyarlılık gösterilen kişi herhangi bir sebepten dolayı kendisine 
duyarlı davranıldığını reddederse, ortada bir duyarlılık ilişkisi 
olmaz. Bu durum her zaman duyarlı davrananın hatası değildir; 
duyarlı davranılan kişi inatçı, duyarsız veya sadece zor bir insan 
olabilir. Üstelik iki tarafın da hatası olmadığı durumlar olabilir. 
Duyarlı davranan ve davranılanın tanıştığı durumlar, duyarlı-
lık ilişkisi kurmayı zorlaştırabilir. Günümüzde pek çok okulda, 
duyarlı davranmaya çalışan öğretmenleri ve kendilerine duyarlı 
davranılmasını isteyen öğrencileri görebiliriz ancak bu öğrenci-
lerin çoğunun “Kimse önemsemiyor!” şeklindeki isyanlarını du-




