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[…] yağmurun yağışı hızlanmıştı. 

İkisi de bu önemli gün için süslenmişlerdi. Anne boynuna ipek eşarp takmıştı, çocuk 

saçını ıslatıp taşlı tokasıyla toplamıştı.

-  Korkuyor musun? Hiç konuştuğun yok sabahtan beri. Hadi hadi Salıpazarı’ndan 

bu taşlı tokanın eşini alacağım sana. Sonra bizi tayin edecekler. Sen okulu bitirip 

öğretmen olunca, bende çalışmam hastanede. Beraber çıkar gideriz. Koltuklar 

alırız. Onlara çiçekli basma örtüler dikerim ben. Birde kabul günümüz olur. Ko-

nukları ağırlamak için, eğer unutmadımsa, anasonlu galeta yaparım. Masraf ka-

pısı olmaz. Belki, bir de küçük halı alırız. Hasta pisliği dökmekten, koridorlarda 

koşuşturmaktan kurtulurum. Hele o lizol kokusu yok mu, içini üşütüyor insanın. 

Bir de hep ölümü düşünme. Şöyle bir dağın eteğinde olur gideceğimiz yer, benim 

kızım. Herkes İstanbul’da kalalım dermiş. Hepsini sordum bilenlere, öğrendim 

iyicene. Hükümet tabii seni alır. Biz İstanbul’u ne yapacağız? Bize bir ev, kışın 

kömürlüğümüzde odun-kömür gerek. Bir de mutfağımız olur değil mi? Eğer kefil 

falan derlerse, demezler ya, o kadının uydurması, oğluna güvenmemesi. Sorma-

dım ordan burdan o işi. Sade sen öğretmen olunca n’olacak onları öğrendim. Bize 

nereye tayin çıkarsa oraya gideriz, di mi?  

-  Bu okulu kazanacakların hepsi de benim gibi yoksul çocukları mı, anne? Onu da 

öğrendin mi?

-  Öyle ya, yoksul çocukları ki, parasız yatılı için imtihan oluyorlar.

-  Öyleyse ben burayı kazanırım. Üzülme. Sınavı pekiyle bitiririm. Artık burada, 

arkadaşlarım olur. Haft ada iki gün sen hastaneden, ben okulda çıkıp eve döneriz. 

Sana da konuk günlerinde bakkal bisküvisi alırım.   

Sınavların yapıldığı okul karşı yöne düşüyordu. Yeniden geçtiler caddeyi, ürke ürke. 

Arka sokaktan yürüdüler. Yüksek bir duvarın yanındaki kapıda durdular. Okulun öğrenci 

giriş kapısıydı bu. İçeriden uğultular geliyordu. Yağmur taş duvarların arasından çıkan ay-

kırı yeşillikleri parlatmıştı. 

- Bizden de erken gelenler olmuş. Geç meç kalmış olmayalım?

Hademe giyimli bir kadın onlara doğru yürüdü, taşlı yoldan. Bezgin, alışık bakışlarıy-

la anne, kızın üstünden dışarıda bir şeye bakıyordu.

Anne saygılı sordu:

- Geciktik mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş.

Hademe kadın ilgisiz.

- Parasız yatılı imtihanının çocukları hep erken gelir. Hiç gecikmezler.

Çocuk annesinden ayrıldı. Kıyısı duvarlı taş yolda yürümeye başladı. Hademe kadın, 

görmedikleri bir iskemleyi, görmedikleri bir çatının oraya çekip oturmuş, yün örmeye baş-

lamıştı. Çocuk dönemeçte arkasına baktı. Dış kapıdan annesi yağmurun altında gülümse-

yerek duruyordu. [Füruzan, Parasız Yatılı, 1972]

Parasız Yatılı okumuş tüm Öğretmenlerimize… 



ÖNSÖZ

Ben Mustafa. Sınıfın en arkasındaki o sümüklü çocuk. Kimsenin fark 

etmediği, fark edenlerin ise görmezden gelmeği yeğlediği, kendisinden 

hiçbir şeyin beklenmediği o çocuğum… Sevgi isteyince verilmeyen, 

oyuna alınmayan, müfettiş gelince hasta olup yoklamalarda görünme-

yen. Bugünden izinli, hayattan izinli, yoklamada yok… Size o çocuk-

ların duygularını anlatabilseydim keşke. Başkalarına demek istiyorum 

tabii; anlatabilseydim… Kalite kontrollerde çürüğe ayrılmış insanların 

duygularını… Bayramlarda okulun bayrağını hiç taşımamış, piyeslerde 

hiç rol verilmemiş. Replikleri, sözleri, sesleri alınmış çocukların. Seninle 

aynı kaderi paylaşan çocukların sessizliğini, konuşamamayı… O utancı 

bilir misiniz siz? Biz kaybetmiştik hocam. Biz, kendisinden hiçbir şey 

beklenmeyen, çürüğe ayrılmışlardık. Ta ki siz fark edene kadar… Beni 

ve diğerlerini… Sizden bir şey olmaz dene dene sonunda buna inanmış, 

boyun eğmiş çocukları… İnsanın hamurunda yanlış bir şey mi var, bi-

lemedim öğretmenim. Siz bütün bunların üstesinden gelebileceğimize 

inandırdınız bizi. Çünkü çocuklar bir şeylere inanmak isterler, bu hep 

böyle olmaz mı? Bakın buradayım, tam karşınızda. Bir oğlum var, iyi 

bir işim, çok sevdiğim bir karım, bir evim… İnadına… İnadına biri ol-

dum işte… Ben sadece bir zamanlar bana inandığınız için… Mutluyum. 

Bunları bilmenizi istedim. Belki farkında değilsiniz, belki sadece bir iyi 

niyetti sizinkisi… Ama bana bir hayat bahşettiniz öğretmenim. [(H)iç-

lenmeler, 2010]

Bir öğretmeni öğretmen yapan nedir? Zamanında derse girip, anlatacağı ko-

nuyu anlatıp çıkan, gerisine karışmayan mı? Yoksa birine umut olmak mı? Bir 

cana dokunmak mı? Yıllarca unutamadığımız, bizde derin izler bırakan öğret-

menlerimizi “O” yapan neydi, neydi onları farklı kılan? Öğretmenlik yapmaları mı 

yoksa öğretmen olmaları mı? Tam da Füruzan’ın essiz öyküsü Parasız Yatılı’daki 

... [Sade sen öğretmen olunca n’olacak onları öğrendim] ... ve Mustafa’nın mektu-

bunda anlatılan bu değil mi? Fark yaratmak, kimsenin göremediğini görebilmek, 

inanmadığına inanabilmek… Görülüyor ki öğretmenler öğrencilerinin sadece öğ-

retim sürecinde değil tüm hayatı boyunca unutulmayacak izler bırakan kişilerdir. 

Öğretmen olmayı başarabilmiş, öğrencilerin hayatlarına dokunabilmiş, bir kıvıl-

cım çakabilmiş kişiler gösterdikleri bu çabayla, ilgi ve sevgiyle anılırken, sadece 

öğretmenlik yapanlar, ilgi göstermenin ya da gülümsemenin otoritesini sarsan bir 

zayıfl ık olan gören kişiler yıllar geçse de unutulmayan derin yaralar açabilmek-

tedir. Bu nedenle öğretmen olmakla öğretmenlik yapmayı birbirinden ayıran en 

önemli özellik gerekli özveri, sabır ve sevgiyi gösterebilmedir. Bu bağlamda, öğret-

menliğin ilk ve en önemli şartı mesleğini sevebilme ve bu mesleğin ne kadar özveri 

gerektiğinin farkında olabilmedir... 
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Etkili sınıf yönetimi öğrenci başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri ola-

rak giderek daha çok dikkat çeken bir kavram haline gelmesine karşın sınıf yöne-

timi alanındaki temel problem her tipteki öğrenci, öğretmen ve okul için geçerli 

olacak sınıf yönetimi uygulamalarının belirlenmeye çalışılmasıdır. Elinizdeki bu 

kitap için belirli okullar ya da öğrenciler için etkili olan sınıf yönetimi uygulama-

larının başka bir bölgedeki ya da özellikteki okullar ve öğrenciler için çoğu zaman 

geçerli olmadığı düşüncesinden yola çıktık... Sınıf yönetimi açısından etkili olan 

öğretmenlerin sınıf yönetimi mekanizmaları ve bu öğretmenlerin başarılı olma-

larının altında yatan faktörleri belirlemek için aylar süren sınıf gözlemleri ve öğ-

retmen-öğrenci görüşmeleri gerçekleştirdik... Bu faktörler doğrultusunda bir ideal 

olmak üzere toplam on bir öğretmen tipoloji belirleyerek, kitabı bu tipolojiler ve 

tipolojileri sergileyen öğretmenler üzerine kurguladık... 

Öğretmenlerin öğrencilik deneyimleri, öğretmenliğe başladıktan sonra öğ-

rencileriyle yaşamış olduğu deneyimler, sınıf yönetimine ilişkin sahip oldukları 

inançlar ve kişilik özellikleri farklı öğretmenlik tipolojilerine bürünmelerine ne-

den olmakla birlikte öğretmenlerin içinde bulundukları şartlara göre hangi tipolo-

jiye bürünmelerinin daha etkili olacağına karar vermeleri etkili bir sınıf yönetimi 

için anahtar rol oynamaktadır. Öğretmenler içinde bulunduğu şartları ve öğren-

cilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edebilen gözlemciler olmalıdır... Bu 

nedenle öğretmenler, “her derde deva tek bir sihirli yöntemin” peşinden koşmak 

yerine içinde bulundukları şartları iyi analiz edip, öğrencileri hakkında bilgi topla-

yıp, kendi kişisel özelliklerinin ve becerilerinin farkında olup ve gerekli eğitimleri 

alıp kendilerine özgü bir yönetim tarzı geliştirebilmelidir... Sonuç olarak bu ki-

tapta, sınıfl arda yaşananları doğru bir yansıtmak ve sorunlara gerçekçi çözümler 

sunabilmek amacıyla öğretmenlerin uygulamalarına ilişkin anlık fotoğrafl ar çek-

mek yerine gerçek sınıf ortamında uzun süreli gözlemlere dayanan bulgulardan 

hareket ettik...

Prof. Dr. Engin Karadağ & Dr. Sabiha Dulay

Eylül 2017, Eskişehir
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1. BÖLÜM

Öğretmenlerin etkililiği, öğreti m ve yönetim süreçlerinde ne kadar başarılı 

olduğuna bağlı olarak değişim gösterir. Etkili bir öğretim ve yönetim süreci; dü-

zenli bir öğrenme ortamının oluşturulması, olumlu ilişkiler kurulması, sorunlu 

davranışların yönetimi, kuralların oluşturulması gibi pek çok unsuru içermektey-

ken öğretmenlerin bu süreçte başarılı olabilmesinde etkili sınıf yönetimi beceri ve 

rollerine sahip olması gereklidir. 

Günümüze kadar pek çok farklı tanım yapılsa da temel olarak öğretim süre-

cinin genel olarak ise sınıfın yönetimi; öğretmenler tarafından düzeni sağlamak, 

öğrenciyi derse katmak ya da işbirliğini ortaya çıkarmak için sergilenen eylemler 

tanımlanmaktadır (Emmer & Stough, 2001). Sınıf yönetimi üzerine yapılan araş-

tırmalar incelendiğinde bu kavram üzerinde uzlaşılmış net bir tanımın olmadı-

ğı da açıktır. Sınıf yönetimi genellikle dar bir bakış açısından ele alınmakta olup 

disiplin ve öğrencilerin problemli davranışlarının yönetimi olarak görülmektedir 

(Allen, 2010). Ancak, disiplin davranışa ilişkin yapı ve kurallarıyla öğrencilerin 

bunlara uymasını sağlamaya yönelik çabaları ifade ederken; sınıf yönetimi öğren-

me, sosyal etkileşim, öğrenci davranışlarının yönetimi gibi birçok farklı unsuru 

barındırmaktadır (Martin & Yin, 1997). En geniş anlamıyla sınıf yönetimi; kural 

ve prosedürlerin oluşturulması, sınıfın fiziksel olarak düzenlenmesi, beklentilerin 

sunulması, öğrencilerin derse katılması, etkinler, davranışların yönetimi ve ilişki 

kurma aşamalarından oluşan olumlu bir öğrenme çevresi yaratmaya ve sürdürme-

ye dönük eylemler olarak tanımlanabilir (Brophy, 2006). Bu açıdan ele alındığında 

sınıf yönetimi öğrenci davranışlarını kontrol etmekten çok daha fazlasını ifade 

eden şemsiye bir kavramdır (bkz. Şekil 1; Prince, 2009).
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Şekil 1. Şemsiye terim sınıf yönetiminin bileşenleri

Evertson ve Weinstein (2006), sınıf yönetimini daha geniş bir çerçeveden ele 

alarak hem akademik hem de sosyal-duygusal öğrenmeyi arttıracak ve destekle-

yecek bir çevrenin yaratılmasına dönük öğretmen davranışları olarak ifade etmek-

tedir. Bu tanımlamada yer alan (i) akademik öğrenme, Milli Eğitim Bakanlığı ta-

rafından belirlenen öğretim programını (müfredatı) içerirken; (ii) sosyal-duygusal 

öğrenme ise öğrencilerin sosyal becerilerin kullanımı ve duygularını ifade etmede 

yeterli olgunluğa erişmesi anlamındadır. Sınıf yönetimi tanımlarındaki en önemli 

vurgunun öğretmen davranışları ve bu davranışların öğrenci öğrenmelerine etkisi 

üzerinedir. Bu bağlamda etkili bir sınıf yönetimi; öğrencilerin sınıft aki etkinliklere 

yüksek düzeyde katılımını arttıran, bunun yanında sınıfın işleyişini bozan davra-

nışları en aza indiren öğretmen davranışlarını içermektedir (Emmer & Evertson, 

1981). Bu yönüyle ele alındığında sınıf yönetimi öğrencilerin sessiz bir şekilde 

sıralarında oturup, verilen ödevleri yapması ya da öğretmenlerinin isteklerine 

anında cevap vermesi değil, öğretmenlerin öğrencilere ihtiyaçları olan öğrenme 

fırsatlarını sunabilmesi ve bu fırsatları yönetebilmesidir (Milner & Tenore, 2010). 

Başarılı bir sınıf yönetimi etkili bir öğretim için gerekli bir unsurken, öğret-

menlerin de sahip olması gereken en önemli beceri ve rollerdendir. Ancak öğ-

retmenlerin hizmet öncesi eğitimlerine ve mesleki hayatlarında bu beceri ve rol-
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lerin geliştirilmesi gözardı edilmektedir. Öğretmen adaylarının eğitimi süresince 

sınıf yönetimi uzun yıllar eğitim psikolojisi ya da genel metot dersleri içinde ele 

almış, tek başına bir ders olarak açıldığından itibaren ise teorik bir ders olarak 

verilmektedir. Aynı zamanda sınıf yönetimi dersinde sınıf yönetimi becerileri mi 

(?), problemlerle başa çıkma yolları mı (?), yoksa sınıf yönetimi modellerinin mi 

(?) anlatılacağı üzerinde tam bir fikir birliğide sağlanamamıştır. Sınıf yönetiminin 

önemi konusunda ortak bir anlayışa sahip olunmakla birlikte özellikle mesleğe 

yeni başlayan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik eği-

timlerin yetersiz kaldığı bir gerçektir. Bu bağlamda, sınıf yönetiminde yeteri kadar 

deneyim ve bilgiye sahip olmayan öğretmenler birçok şeyi deneyimleyerek öğren-

mekte, sınıf yönetimi üzerine aldıkları eğitimler karşılaştıkları problemlere çözüm 

üretmede etkisiz kalmaktadır. Öğretimin gerektirdikleriyle öğrencilerin farklı ih-

tiyaçlarına cevap vermede zorluk yaşayan bu öğretmenler ise kendilerini yetersiz 

ve baskı altında hissetmektedir.

Öğretmenlerin hazırlıksız bir şekilde mesleğe başladıklarını fark ettikleri bu 

duruma “gerçeklik şoku” denilmektedir. Gerçeklik şoku, mesleğe yeni başlayan 

öğretmenlerin dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlama ve davranışları 

yönetme konusunda zorluk çekmesi ve enerjilerini öğrencileri disipline etmeye har-

camalarıdır. Yaşadıkları zorlukları nasıl çözeceğinden emin olamayan bu öğret-

menler bir süre sonra öğrencileri kontrol altına almayı etkili sınıf yönetimi olarak 

algılar hale gelir (Herbert & Worhty 2001). Mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 

yaşadıkları zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını bilemez halde zamanlarının büyük 

bir kısmını öğretim etkinlikleri yerine davranış problemlerinin yönetime harcar. 

Böylelikle disiplin problemlerinin çözümünde yaşanılan zorluklar ve baskı altında 

kalmışlık hali öğretmenlerin çok genç yaşlarda mesleki tükenmişliklerini tetikler. 

Sınıf yönetiminde karşılaştığı zorluklar nedeniyle tükenmişlik, stres, doyum-

suzluk gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya kalan öğretmen ve öğrenciler için bu 

olumsuz gidişat değişmediği sürece öğretmenlerin sınıfl arını etkili bir şekilde yö-

netebilmeleri mümkün olmayacaktır (Simonsen ve diğerleri, 2013). Yapılan birçok 

araştırma, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadığı zorlukları, öğrencilikten 

öğretmenliğe geçiş sürecindeki ani değişimleri ele almakta ve öğretmenlerin en 

çok zorlandıkları alanın sınıf yönetimi olduğunu vurgulamaktadır (Çetin, 2009; 

Flores & Day, 2006; Lortie, 1975; Ritter & Hancock, 2007). Örneğin; Amerika’da 

mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin büyük bir kısmı yaşadığı zorluklar ve stres 

sebebiyle üç yıl sonra istifa etme eğilimi gösterirken (Fantilli & McDougall, 2009), 

yaşadıkları bu yorgunluk ve yılmışlık öğretmenlerin enerjilerini ve yaratıcılık 

duygularını tüketmektedir (McCauley-Cate, 2003). Sınıf yönetimi sadece mesleğe 
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