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EDİTÖRDEN

İÇERİK ve TEŞEKKÜR YAZISI 

Umarım okuyucu kitabı severek okuyacaktır. Kitap asla biz en doğruyuz ki-
tabı değildir. Ancak belli bölümler son derece sıra dışı ve bazı ilklere imza atarak 
kaleme alınmıştır. Aslında kitabı sıra dışı yapan okuyucunun kendisidir. Okuyucu 
asla üzülmesin. Eğer bilimsel sorgulamayı biliyorsa en kötü kitap bile ona yol gös-
terir. Elbette eleştirileriniz olacak. Bilimsel tüm eleştirilere açığız. Eleştirileriniz 
tüm bölüm yazarlarına katkı verecektir. Yazarların hepsi kendi bölümlerinden so-
rumludur. Bundan emin olunuz. Peki, kitabın içindeki bölümler bize ne anlatıyor? 
Açıkçası, bu bölümü hem teşekkür hem de içerik hakkında birkaç satır yazarak 
birleştirmeyi tercih ettim. Gelin bölümlere şöyle bir göz atalım. 

Dr. Muğaloğlu, 2004 yılında müfredatımıza egemen olan ve ne yazık ki na-
diren kritiğini bulduğumuz Yapılandırmacılık hakkında bir bölüm yazmıştır. Sa-
ğolsun. Dünya fen eğitimi alan yazınında (literatüründe) bazı fen eğitimi çevre-
leri yapılandırmacılık adına yaptıkları hatalardan nedamet getirirken adım gibi 
eminim Matthews, Bunge, Jenkins, Nola gibi düşünürler zamana yenilmeyecekler. 
Bu arada ilgi kurmak isteyenler için kaba tabirle von Glasersfeld’in (1995) kült 
yapılandırmacılık makalesine gidebilir. Radikal yapılandırmacılık ya da sosyal 
olanı burada sakın sormayın. Muğaloğlu'nda göreceksiniz. Okuyucu bu konuyu 
merak ediyorsa Matthews’un makalelerine gidebilir. Bu arada kızı Doğa’dan ve eşi 
Yusuf ’tan aldığım zamanlar için onlara teşekkürü bir borç olarak görüyorum. Ne 
yazık ki, bu borcu ödeyemeyeceğim. Bazı şeyler hele ki zaman asla ödenmez. Ama 
bu zaman istekli şekilde çalındı bunu da söylemeliyim. İyi de oldu. 

Dr. Fettahlıoğlu ve Dr. Matyar tarafından yazılan Proje Tabanlı Öğrenme 
(PTÖ) bölümünde proje yaparak nasıl fen eğitimi yapılır konusuna açıklık geti-
rilmiştir. PTÖ aslında yapılandırmacılığın bir parçası olarak görünse de realist ve 
pozitivist fen eğitimin bir parçası olmadığına ilişkin bir şey yoktur. Bu bağlamda 
okuyucu kendi kritiğini kendi yapacaktır. Bu arada popüler bir terim olması açı-
sından proje önemli olsa da cidden benim bir projem var denilmesi beni bir kez 
daha düşünmeye sevk etmektedir. Yazarların ellerine sağlık tabii ki zor anına denk 
gelmesine rağmen uğraşan Pınar’a ayrıca teşekkür ederim. 

Dr. Taş, bölümünde Teknoloji Destekli Fen Öğretimine (TDÖ) değinmekte-
dir. TDÖ konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalara ben farklı bir açıdan 
yaklaşmaktayım. Kimse akıllı tahta, tablet ve bilgisayar vb. ekipmanla son derece 
iyi eğitim verileceği gibi bir yanılsama içine düşmesin. Yazar da sanmıyorum böyle 
bir iddia içinde. Kaldı ki, benim gözlemlerim akıllı tahta vb. ekipmanlar bazı Batı 
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ülkelerinde farklı amaçla kullanılmaktadır. Finlandiya ve İskandinav ülkelerinden 
sürekli örnek vermek yerine ve bu işi nasıl başarmış olduklarını bildiğimiz halde, 
kendimizden saklamayalım. Bilimsel eğitim… Taş’ a teşekkürler. Beyhan’a da ayrıca. 

Dr. Saka’nın bölümü ise Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) olup bu uygu-
lamanın fen öğretimine yansımalarını vurgulamaktadır. Ancak, Neville (2009) 
tarafından yazılan makale PDÖ ile ilgili Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu’nun al-
dığı kararı eleştirmekte ve hiçbir olumlu bilimsel kanıta rastlanmamasına rağmen 
PDÖ’nün desteklenmesini eleştirmektedir. Saka’nın bölümü de bizlere farklı bir 
bakış açısı sunmaktadır. Ellerine sağlık. 

Dr. Karahan, son derece popülerleşen ve İngilizce alan yazımda STEM olarak 
değinilen Fen-Teknoloji- Mühendislik ve Matematik yaklaşımını bizlere sunmak-
tadır. Ancak dikkat edilecek noktayı vurgulamakta yarar görüyorum. Yapılandır-
macılık feribotuna binip eski şişelerin açılmasında olduğu gibi bir hataya düşme-
yelim… Karahan’a katkılarından dolayı minnettarım. 

Dr. Aydın, Bilimin Doğası bölümü ile son derece önemli bir konuyu ele al-
mıştır. Bilim nedir, bilimin doğası nedir, kuram(teori) kavramı ne anlam ifade 
eder hepsini ve daha fazlasını bulacaksınız. Aydın’a katkısından dolayı saygılarımı 
sunuyorum. Zaten Aydın’ın konu ile ilgili birçok kitabını bulabilirsiniz. Sağ olsun. 

Dr. Özsevgeç, Ölçme ve Değerlendirme konusu hakkında yazdığı bölüm ile 
kitabın diğer bölümlerde olduğu gibi son derece sorunlu bir alanına vurgu yap-
maktadır. Neyi nasıl ölçeceğiz? Oldukça zor bir konu. Katkısından dolayı Özsev-
geç’e teşekkür ederim. 

Dr. Kaya, Kavram Öğretimi konusunda sorun yaşanılan başka bir konuyu 
yazan yazarımızdır. Soyut kavramlarla başı belaya giren birisi ne yapacak cidden 
sorun… Ne zaman nasıl öğretilir? Her analoji doğru mu? Bunların hepsini Ka-
ya’nın bölümünde bulacaksınız. Kendisinin emeğine ve aklına sağlık. 

Dr. Genç Kumtepe, Bilim İletişimi adında Türkiye’de yeni bir konuyu kitaba 
kazandırmıştır. Bilimin algılanışı, halk bilimi nasıl algılıyor ve farklı diğer konu-
lar… Heyecanla okuyacaksınız eminim. Dostluğuna, emeğine, aklına, çalışkanlı-
ğına teşekkür ediyorum. Toprak’a ve Alper’e de bana tahammül ettikleri için ayrıca 
teşekkürler. 

Dr. Esra Kanlı ise Fen Bilimlerinde Değerlendirme Krizi konusu ile güncelli-
ğini asla yitirmeyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi konusuna değin-
miştir. Çok konuşulan PISA ve TIMSS sonuçları irdelenmiş ve öneriler sunulmuş-
tur. Kendisini bölüm yazarlığı sırasında tanıdım. İyi ki de tanıdım. Ellerine aklına 
sağlık. Teşekkürler.
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Dr.Peker ise Bilimsel Açıklamalar ve Argümanlar bölümü ile katkısı son de-
rece önemli. Argümantasyon kavramının ne denli önemli olduğunu bölümü oku-
yunca zevkle anlayacaksınız. Ona da 18 senelik dostluğundan dolayı ve tüm ortak 
çalışmalarımızdaki katkılarından dolayı minnettarım. Kadim dostum Yeşim’in ve 
iki tatlı kuzusunun gözlerinden öperim. 

Dr. Leblebicioğlu, Dr. Çapkınoğlu ve Dr. Metin de Yaz Kamplarında Bilim 
Eğitimi adında aslında mekân dışı eğitime (Outdoor Education) güzel bir örnek 
bölüm sunmuşlardır. Her bir yazara ayrı ayrı teşekkür ederken yıllar sonra Gül-
şen’le tekrar Türkiye’de bir araya geldiğimiz için son derece mutlu olduğumu söy-
lemek isterim. 

Dr. Taşkın’ın yazmış olduğu bölüm de Çevre Eğitimi’ne farklı bir bakış açısı 
sunmaktadır. Eleştirel yaklaşımı benimseyen yazar eleştirirken size çözüm öneri-
lerini de sunmaktadır. Yazar açıkça aslında şunu söylemektedir. Çevre eğitimi diye 
oyun oynamayalım cidden yapacaksak yapalım. 

Dr. Taşkın ve Dr. Kumtepe’nin Bilim Eğitiminde Araştırma Teknikleri özel-
likle alanda yüksek lisans ve doktora yapan ya da yöntem bilimsel sorunlara çözüm 
arayan alan ilgililerine yol göstermektedir. Doğal olarak yöntem bilim son derece 
geniş bir alan olup araştırmacının izlediği ekole göre farklılıklar göstermektedir.

Dr. Taşkın ayrıca Giriş: Fen Eğitimi Nereye Gidiyor? Adı ile bir bölüm yaz-
mıştır. Kendisi çok dertlidir. 

Dr. Apaydın da Bilim Eğitiminde Bilim, Teknoloji ve Toplum Yaklaşımı bölü-
münü yazmıştır. Teşekkür ediyorum.

Doğal olarak hiçbir zaman okuyucu bu kitabın kolay yazıldığını düşünmesin. 
Bazen susmak daha iyidir. Zaman bana öğretiyor. Örneğin, tıpkı fen eğitiminde 
Matthews mu, Lederman mı yoksa Tobin mi haklı sorusuna  yanıt arar gibi…Kim 
haklı kim haksız sorusuna yine zaman karar verecek. Örneğin, eğitimde yapılan-
dırmacılar mı haklı yoksa realistler mi haklı çıkacak? Farklı kültürlerde farklı fen 
eğitimi olur mu sorusuna evet derseniz başınıza neler gelecek. Bu gibi sorulara 
kukumav kuşu gibi oturup düşünün. Baylar bayanlar eğer düşünmeyi de farklı 
kültüre göre farklı fen eğitimi olur diyerek bilimin evrensel niteliğini göz ardı ede-
cekseniz buna hakkınız var. Sonuçlarına da katlanacağız. 

Ama tüm bu garip yanıtlarınızın ardından, kendi çocuğunuzu yurtdışında 
en iyi okullara ya da Türkiye’deki en iyi eğitim kurumlarına verme çabası içine 
giriyorsanız. Aman sakın kimse duymasın…. Olur mu? Fen eğitimini çelik çomak 
oynamaya benzetiyorsanız, ya da belki sizin derdiniz çelik çomak oynatmaksa 
durum o zaman başka. Bir ulusun kaderi eğitime bağlıdır. Ne kadar klişe cümle 
değil mi? Gelin o zaman bu klişeden yola çıkıp bir senaryo kuralım… Tümü hayal 
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olsun… Olay iki öğrenci arasında bir tramvayda geçsin. Hikâyemizin adı Tramvay 
ve Gelecek. 

Öğrenci A: Ya bize X ülkesi biyolojik silah kullanıyor ve bir bölgede hiç ürün 
yetişmiyor …Bir ağaç bile kalmadı. Sanırım bu sene buğday da olmayacak. (İddia)

Öğrenci B: Elinde kanıt var mı? (Veri -Gözlem sorusu) 

Öğrenci A: Yok ama yapıyorlar… eminim biliyoruz. (NOT: Öğrenci B düşü-
nüyor kendi kendine. Bol keseden mi atıyor? Gerçek mi? Bilmiyorum. Yoksa tere-
lelli TV’nin hoşaf reklamı gibi mi? Bunu da bilmiyorum. Çünkü bu ülkede biyolog 
yerine pazarlamacı aldıklarını duymuştum.)

Öğrenci B: Peki nasıl bir çare düşünüyorsunuz? (Çözüm sorusu) 

Öğrenci A: Bınggggggg…… (????? Beyinden gelen ya da gelmeyen bir ses. 
Doğrusu böyle bir ses hiç daha önce hiç duymamıştım. Ama ses öyle şiddetli idi 
ki suratıma çarptı.)

Öğrenci B: Ya sizde moleküler biyolog yok mu evrim biyoloğu filan yok mu? 

Öğrenci A: O da ne? Biz de gelişmiş laboratuvarlar var. Tüm ekipmanlarımı-
zı Zataristan’dan alıyoruz. Hepsi en son teknoloji ile üretilmişşşşş… mişş mişşş 
mişşşş (NOT: Öğrenci B tekrar düşünüyor. Ya bu ülke şimdilik pazarlamacıların 
çalıştırıldığı laboratuvarlara sahip ve hepsi teknisyen PCR vs. her bir ekipmanı çok 
iyi kullanıyorlar.) 

Öğrenci B: Tamam da bu olaya karşı koyma gücünüz yok mu? 

Öğrenci A: Biz de o ülkeden gelen turistleri bir daha almayacağız olmadı te-
zek atarız…

Öğrenci B: Ciddi misin? Süpermiş ya…. İyi yaparsınız. (Çocuğun ne düşün-
düğünü burada yazamayız) 

Olayın etik boyutunu bir an unutun ki asla unutulmaz. Hangi öğrencinin ye-
rinde olmak isterdiniz? Benden size öneri yok: Canınız istediği gibi olun. 

Bu arada her şey bir yana farklı insanlar tanıdım. Emin olun yaşam öğretiyor. 
Derler ya birisini tanımak için onunla yolculuk yapın. Bir akademisyeni tanımak 
için de onunla iş yapın. Hem Hanya’yı hem Konya’yı göreceksiniz. 

Neyse elbette en çok kahrımı çeken ruhu yüzü güzel melek Anneme, babama 
ve süper baba olan kardeşime sevgilerimi sunuyorum. Bu arada Pegem’de emeği 
geçen herkese, sürekli muhatap olduğum ve bana katlanan Didem’e ve Ayşe Nur'a 
şüphesiz bu kitabın basılmasını sağlayan Servet Bey’e teşekkürü bir borç biliyorum. 

Dr. Özgür Taşkın
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FEN EĞİTİMİ NEREYE GİDİYOR? 

Bu kitabın editörlüğünü 18 senelik fen eğitimi alanı tecrübeme dayalı olarak 
yapmaktayım. Bu bölüm daha çok giriş yazısından ziyade fen eğitiminin nere-
ye gittiğinin yüksek sesle sorgulanmasıdır.  Kimse alınmasın gücenmesin. Zaten 
ne alınan ne gücenen var. Kaldı ki, ulusal kanallarda garibim millete abuk subuk 
bitkisel ilaçların reklamının yapıldığı bir yerde kim bizi dinleyecek. Ne yazık ki, 
yazı yazmanın kolay olmadığının farkındayım. Her yazdığım yazının ardından 
ahhhh… bir de şu konuya dokunsaydım derim ya da beğenmediğim kısımlar kar-
şıma çıkar. Bu yüzden başlangıçta okuyuculardan hemen özür dileyeyim. Daha 
mükemmeli olur muydu? Olurdu… Ama büyük olasılıkla bu kitap da bitmezdi. 

Herkesi okurken ağlatan bazen güldüren hepsini yaparken düşünmenize ne-
den olan yazılar olmuştur. Yazılan eserlerin sıradan olup olmadığına insanlar de-
ğil, zamanın kendisinin karar vereceğini düşünmekteyim. Kararların doğru alınıp 
alınmadığına da insanların karar verdiğini düşünsek bile gerçekte zaman karar-
ların doğru ya da yanlış olduğuna damgasını vuracaktır.  Kararların sonuçlarının 
doğruluğu ya da yanlışlığına ise yaşamla ilgili toplumsal veriler ayna tutacaktır 
(Bkz. PISA testi sonuçları & Kitap içinde Dr. Kanlı’nın bölümü). Elbette tüm bi-
limsel eylemlerin kime yararı vardır sorusuna nasıl yanıt verdiğiniz de, yalnızca 
sizi değil toplumu bağlayacaktır. Dr. Matthews (2015) 25 yıllık dergi editörlüğü ve 
fen eğitimi ile ilgili yansımaları anlatırken cesaretle, akıllıca ve aynı ölçü de teva-
zu ile eleştiriler getirmiş ve çözümlerini sunmuştur. Pek hevesli olan yazıyı gidip 
ana kaynaktan okuyabilir. Bu yazıya atıfta bulunmamın temel amacı seçkin bir 
bilim insanının--- Alan Sokal’ın yazısını ret eden kişi--- Okyanusya’dan A.B.D’ye 
; kıta Avrupa’sından Britanya’ya kadar fen eğitiminin içinde olduğu krize ilişkin 
açıklamalarına ulaşmanız isteğidir. Matthews hiç çekinmeden geri kalmış ülkelere 

GİRİŞ



yardım etmekte ve kendi ülkesindeki doktora programlarının kalitesizliğine dem 
vurmaktadır. İlginçtir, bildiğim kadarı ile Avustralya, 1950’deki mera alanı yak-
laşık 42 Milyon hektar iken 2017 yılında yaklaşık 13 Milyon hektar olan ülkenin 
adı değil. İnanın bu rakam için referans vermeyeceğim canı isteyen gitsin baksın. 
Devletin resmi kurum rakamlarıdır. 

Dangor (2005) ve Aikenhead & Ogawa’nın (2007) ekolü ise yerel bilgi (indi-
genous knowledge) diye sunduğu yaklaşımın ne kadar gariplikler içerdiğinin bence 
farkında, ama umurunda değil. Yalancı bilimi (pseudoscience) destekleyici para-
metrelerin demokratik ve çok kültürlü eğitim diye sunulmasına meraklı varsa yine 
aynı kaynakların orijinal aslına gidip okuyabilir. Benzer şekilde Aikenhead (1996) 
yazısı ile kültürel asimilasyon ve sınır ihlali (border crossing) kavramını gündeme 
getirmesi ise son derece korkunçtur. Cidden korkunç mudur?  Nedense bu ya-
zarlar genelde bu önerilerini hep 3. Dünya ülkeleri ve onların araştırmacıları ile 
ortaklaşarak yapıyorlar. Hep sorarım acaba neden? 

Aslında bu yazılar sadece fen eğitimi alanındaki postmodern ve bana göre 
salla gitsin, Feyerabend’a göre her şey gider dediği yaklaşımın sonuçlarıdır. Bu ara-
da bu Feyerabend, Popper ya da Kuhn düşmanlığı değildir. Aksine hepsinin aklı ve 
emeği önünde saygı ile eğilmek borcumdur. İlginçtir, işine gelenler Foucault’dan 
tutun Kuhn’a kadar her bir bilgi zerreciğini kendine yontmaktan büyük zevk al-
maktadırlar. Hatta, sadece çevirileri değil yorumları bile yanlış yapılmıştır çoğu 
kez bu düşünürlerin. Gelelim salla gitsin yaklaşımı abartı mı sorusuna. Keşke 
abartı olsaydı… Ne yazık ki doğru. Nasıl mı doğru? Bakın size birkaç örnek vere-
yim. Ulusal kanallarda eğer herkes uzman diye takdim ediliyorsa ya da Astroloji 
bilim olarak kabul edilip bunun düşünceye saygı adı altında sunulması söz konusu 
ise, ---isterseniz abartalım biraz daha--- şu idrar türü yararlı mı zararlı mı tartış-
masına bir saat ayrılıyor ise ---burada ne kadar aciz durumda olduğumu belirtmek 
zorundayım. Ya da dünya düz ise, Aya gidilmedi deniyorsa…. Pes mi diyeyim? 

Düşünceye elbette saygı… Ancak kimse darılmasın bilime ve bilim eğitimine 
de saygı zorunludur. Bu arada bilimde demokrasi yoktur. Bilimin kültürle ilgisine 
ve dönemsel değişimine hayır demediğimi biliniz. Bunlar gerçektir. Ancak, sonuç-
ları da geleceğimizi etkileyecektir. Bu da asıl gerçektir. Burada eğri oturup doğru 
konuşalım. Ya bilim insanlarının hiç mi suçu yok? Allah aşkına var mı yok mu 
okuyucu kendi karar versin buna da. Nasıl mı karar verecek? Üzgünüm nasıl ister-
seniz öyle karar verin. Kararlarınızın sonuçlarına çocuklarımız katlanacak. Eeee… 
söylesen de nasıl karar vereceğimize bizi de kurtarsan diyen bir grup okuyucu, bir 
de umurumda değil diyen bir grup olacaktır. Son derece yalın bir biçimde size 
aklıma gelen bazı önerilerimi (bunlar yeni icat edilen şeyler değildir) sıralayayım:
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1.   Referans (kaynakça) nedir? Ne değildir? Bunu öğrenmek işinize yara-
yacaktır. Hangi kaynakça düzgün? Hangisi doğru? Buna nasıl karar ve-
receksiniz? Yoksa bana doğru diye bir şey yok mu diyeceksiniz… Bu 
da size kalmış bir şey. Bu nokta da bildiğinizi yapın derim bırakırım. 
Yok konuyla ilgili derdiniz varsa …Düzgün yayınevlerinin kaynakları-
na giderek, kaynakların doğru olup olmadığını irdeleyerek, kaynaklarda 
bozulmalar yapılıp yapılmadığına bakarak…yolunuza devam edersiniz. 

2.   Bilimsel sorgulama, argümantasyon, bilimsel süreç becerileri ve soru sor-
ma stillerini içselleştirmelisiniz. Çok basit bir şekilde en ufak bir sağlık 
sorununuz da en iyi, en etik, en akıllı her şeyin en iyisi olan hekimle-
re gitmeye uğraşırken (Tabii ki şansınız varsa) nasıl oluyor da doğruya 
ulaşmak için sorgulayan insanlara çok konuştun diyorsunuz? Ya da ne-
den çok konuşma büyükler konuşuyor derken o çocuğa istediği her şeyi 
sunmak için çırpınıyorsunuz? Bence o çocuğa öğreteceğiniz en önemli 
şey özgür ve bilimsel düşünce.

3.   Günlük yaşamda başınız sıkıştığında bilimden yararlanırken başkaları 
için yalancı bilimi öğütlemekten vazgeçmelisiniz. Unutmayın bu olay 
zencefilin yararlarını bilmek değildir. Bunun ötesindedir…Ya da cep 
telefonlarını kullanırken sanki siz üretmişçesine sahiplenmeseniz ben-
ce iyi olur… Yine yaşamdan başka örnek, antibiyotik direnci denilen 
kavram nedir? Nasıl oldu da bu bakteriler bu kadar direnç kazandı so-
rusuna yanıt ararken, saçma bir şekilde nasıl olsa ben bu antibiyotiği 
kullanmadım bana yarar demekten vazgeçmek…GDO (Genetiği Değiş-
tirmiş Organizmalar) var mı yok mu? Size ne kadar zararı olacak sorusu-
na hem evrimsel biyoloji hem de toplum etiği açısından bakıp sermaye 
ile ilişkilendirebilmek…

4.   Çocuğunuzu yetişirken cidden Piaget’yi anlamak ve kendi çocuğunuza 
nasıl düzgün eğitim vermek için çırpınıyorsanız, başkalarının evlatları-
nın da bu toplumun geleceği olduğunu kavramak ve hayata geçirmek. 
Bunu yaparken de benim çocuğum özel okula gitsin diyeceğinize kamu 
okullarının güçlü ve kaliteli bilimsel eğitim vermesini önemsemek…
Göreviniz mi? Bilmiyorum… Siz bilirsiniz. Bu çocukların hepsi bizim 
evlatlarımızdır. Eğer bu şekilde düşünmüyor ve onları duygusal, fiziksel 
ve entelektüel alanlarını herhangi bir şekilde taciz ediyorsanız… Suçlu-
sunuz. Ona bilimsel eğitimi vermekten kaçınmak da suçtur.  

5.   Aydınlanma tarihini okumadan ve anlamadan fen eğitimine önem vere-
meyeceğini bilmek (Matthews, 2017).  
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6. Başınız sıkıştığında bilimsel eylemin sonucu olan teknoloji ürünlerinin 
(kanser ilacından tutunda bilgisayar yazılımına kadar) kamu yararına 
ucuz ya da ücretsiz sunulmasının gerekliliğine inanmak kullanıcıya ait 
bir sorun iken, bunların üretimi sonucu ortaya çıkan değer emek iliş-
kisine kendini vakfetmek de bilim insanın görevidir. Buna inanmak ve 
desteklemek isteğiniz var mı yok mu? Ben bilmem… Rousseau’un top-
lum yararı mı? Yoksa Locke’un bireysel yarar anlayışını mı tercih ede-
ceksiniz? Bunun da ne olduğunu kavramak zor geliyor ise… İnanın bu 
konuda yapacak birşeyim yok… Hadi siz karar verin.

Canım okuyucu bunlar inanın atla deve kadar çok madde değildir. Basit ve 
anlaşılır şeylerdir. Önceliğini günü birlik olaylara bağlayan birey ve toplumlar 
ile ileriye bakıyormuş gibi yapıyor olmak arasında hiç ama hiç fark yoktur. Sa-
dece ayrımcılıktan vazgeçmeyi ve bilimsel düşünmeyi; işimize gelince değil yaşa-
mın her alanında bilim eğitimini kullanmayı ve önemsemeyi öğrenelim yeter… 
Kısaca sıkıştığımız zaman ne yazık ki iş işten geçecektir. Bilimsel üretim yüzyılla-
rın birikimidir… Sabahtan akşama olacak bir şey sanıyorsak bindiğimiz tramvaya 
az şöyle bakalım bir sabah.

Komik, belki de kısmen haklı olarak kitapevleri, editörler hep sorar bu kitap 
kimin için yazıldı? Kimin işine yarayacak? Yanıtım şu: Canı isteyen, çocuğunu 
düzgün yetiştirmeyi arzulayan, doktorayı hakkıyla yapayım diyen, lisans eğiti-
minde tek amacın diploma almak olmadığını anlayan ve bilimsel sorgulamanın 
önemini içselleştiren herkes okuyabilir. Kolay gelsin…Yolunuz bilimle ve elbette 
bilim eğitimi ile olsun…
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1. BÖLÜM

BİLİM EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI 
YAKLAŞIMA ELEŞTİREL BAKIŞ



Özet

Fen eğitimi bilimsel bilginin yanı sıra bilimin doğasının anlaşılmasını hedef-
lemektedir. Bilimin doğasını anlamak için bilimin sosyal, epistemolojik, bilişsel ve 
kültürel boyutlarının farkında olmak ve bu boyutların birbiri ile ilişkilerini değer-
lendirebilmek gerekir. Bir çok fen eğitimcisi yapılandırmacı yaklaşımı gerek bilgi 
tanımı gerekse öğrenme yaklaşımı ile bizi bu hedeflere taşıyabilecek önemli bir pa-
radigma olarak görmektedir (Yeanny, 1991). Öte yandan yapılandırmacılığı bilime 
ve bilim öğrenmeye karşı savaş açmak olarak tanımlayan (Scerri, 2003) ve yapılan-
dırmacılık yaklaşımının fen eğitiminin amaçlarına ve ilkelerine uygun olmadığını 
savunan önemli bir literatür de bulunmaktadır (Matthews 2015; Mugaloglu 2014). 
Yapılandırmacılığın epistemolojik yaklaşımını anlamadan tam olarak pedagojisini 
anlamak veya fen eğitimindeki rolünü tartışmak mümkün değildir. Bu bölümde 
ilk olarak yapılandırmacılık yaklaşımının temel epistemolojik varsayımları ve öğ-
renme tanımı sunulmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımın alternatif bilgi tanımı ile 
sorunları çözmekten çok yeni sorunlara yol açtığı görülmektedir. Literatürde bu 
zayıf epistemolojiye rağmen yapılandırmacılığın güçlü bir pedagoji oluşturduğu 
argümanı öne çıkmaktadır. Son kısımda ise “güçlü” olduğu düşünülen bu yapı-
landırmacı pedagojinin fen eğitimi ortamlarında nasıl bir krize yol açtığı anlatıl-
maktadır. Yapılandırmacılık bilimsel bilgiyi tanımlamak ve bilimi bilimsel olma-
yandan ayırmak için zayıf bir yaklaşımdır. Hem epistemolojisi hem de pedajojik 
yaklaşımı ile yapılandırmacılık fen eğitimi için yeni problemler yaratmaktadır.

Hangi Yapılandırmacılık?

Yapılandırmacılık insan deneyimini ön plana alan bir epistemoloji kuramıdır. 
Alternatif bilgi tanımının yanı sıra öğrenmeye ilişkin açıklamalarıyla sadece felse-
fe alanında değil eğitim alanında da önemli tartışmalara yol açmıştır. Tek bir yapı-
landırmacılık tanımı olmamasına rağmen (Mayer-Smith ve Mitchell 1997), genel 
olarak yapılandırmacılık yaklaşımında bilgi, bireyler veya toplumlar tarafından 
aktif olarak oluşturulan yapılar olarak tanımlanır (Longino 1990;1993; Harding 
1993; Grandy 1998). 

Taşkın (2006) yapılandırmacı yaklaşım kulağa hoş gelse de bu yaklaşımın na-
sıl algılandığının çok önemli olduğuna dikkat çeker. Özellikle de eğitim alanında 
yapılandırmacılık çeşitlerinin arasındaki farkların bilinmediğini vurgular. Örne-
ğin literatürde geçen metafiziksel, bilişsel ve epistemik yapılandırmacılık yakla-
şımları ne anlama gelmektedir? (Grandy, 1998). Bu yapılandırmacılık yaklaşımları 
arasındaki farklar nelerdir? Yapılandırmacılık çeşitlerinin birbirinden en önemli 
farkı, bireyler veya toplumlar tarafından oluşturulan zihinsel yapıların ne anlama 
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geldiği ile ilgilidir. Örneğin metafiziksel yapılandırmacılığa göre her şey bireylerin 
ya da toplumların oluşturduğu zihinsel yapılardan ibarettir. Bu durumda çarpıcı 
bir şekilde insan beyninden bağımsız bir var oluş reddedilmektedir. Oldukça ra-
dikal bir görüş olan metafiziksel yapılandırmacılık, gerçekçilik karşıtlığı (antirea-
lism) ile aynı konuma düşer. Bilim felsefesinde gerçekçilik karşıtlığı ve gerçekçilik 
(realism) arasındaki çekişme oldukça eski bir konudur (Nola, 1997). Realistler bi-
limin zihinden bağımsız bir dış dünyayı keşfettiğini iddia ederken, antirealistler 
zihinden bağmsız bir dış dünyayı reddederler. Örneğin realist perspektiften evreni 
deneyimleyecek hiç insan olmasa bile güneş ve dünya vardır ve dünya güneşin 
etrafında dönmeye devam eder. 

Diğer yapılandırmacılık çeşitlerinden biri de bilişsel yapılandırmacılıktır. Bu 
yaklaşımda bireyler çevrelerini anlamak için zihinsel temsiller oluştururlar. Biliş-
sel yaklaşım bireyin zihninin dış dünya ile ilgili bilgi edinmesindeki rolünü açık-
lamayı hedefler. Bu yaklaşımda asıl sorun zihinden bağımsız bir dünya hakkında 
nesnel bilgiye, öznel temsillerle nasıl sahip olabileceğimizi açıklayamamaktır.

Epistemik yapılandırmacılık ise fen eğitiminde en çok etkili olan yapılandır-
macılık yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşıma göre bireyler veya toplumlar tara-
fından oluşturulan yapılar bilgi olarak tanımlanır. Burada bilgi bir tür kavramsal 
yapıdır. Bu yaklaşımda bilgi ve dış dünya arasındaki ilişkiyi açıklamanın iki yolu 
vardır. Birincisi oluşturulan yapılarının dış dünya bilgisi ile eşleştiğini söylemek-
tir. Bu açıklamayı savunan biri aynı zamanda zihinden bağımsız bir dış dünyayı 
kabul ederek, realist pozisyonla çelişmeyebilir. İkinci olası açıklama ise epistemik 
yapılandırmacılığı savunurken dış dünya ve bilgi arasındaki ilişkiyi koparır. Diğer 
bir deyişle bilgi “dış dünyanın temsili” değil, “dış dünyanın deneyimlenmesinin 
temsili” olarak tanımlanır. Bu durumda bilgi sadece deneyimlerimizi açıklayabil-
mek ve tahmin edebilmek için oluşturulan düzenlemeler toplamına dönüşür. İlk 
başta da belirttiğimiz gibi, bilgi bireyler ya da toplumlar tarafından oluşturulabilir. 
Bireylerin oluşturduğu yapıları dikkate alan yapılandırmacılık çeşitlerinden biri 
radikal yapılandırmacılıktır. Bu yapılandırmacılık çeşidinin en önemli savunucu-
larından biri von Glasersfeld’dir. Sadece bireylerin oluşturmasından bahsettiğimiz 
zamanlarda bile diğer bireylerle olan etkileşimin önemi reddedilmez. Öte yandan 
eğitim literatüründe sosyal yapılandırmacılık yaklaşımında toplumların oluştur-
duğu yapılar vurgulanır. Örneğin “sigara kanser yapar” bireysel olarak oluşturu-
lan bir yapı değil uzmanlar tarafından oluşturulan bir yapıdır. Tabii ki bireyler 
bu yapının oluşturulmasında rol oynayan argümanları ve kanıtları isterlerse de-
ğerlendirebilirler (Hyslop-Margison & Strobel, 2007). Ama bu bilgi sosyal olarak 
oluşturulmuş bir yapı olarak kabul edilir.
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Metafiziksel yapılandırmacılık radikal bir yaklaşımla, antirealist bir pozisyo-
na düşmüştür. Bilişsel yapılandırmacılık yaklaşımı ise zihinsel yapılarla zihinden 
bağımsız bir dış dünyayı açıklama konusunda zorluklar yaşamaktadır. Öte yandan 
epistemik yapılandırmacılık, hem felsefe hem de eğitim literatüründe oldukça et-
kili bir yer edinmiştir. Bu sebeple bu bölümde epistemik yapılandırmacılık esas 
odağı oluşturmaktadır. Bölüm içerisinde yapılandırmacılık denildiğinde daha çok 
epistemik yapılandırmacılık kastedilmektedir. 

Bu bölümde yapılandırmacılığın sunduğu epistemolojiyi açıklamadan önce 
yapılandırmacılık yaklaşımının neden alternatif bir epistemolojik kurama ihtiyaç 
duyduğu konusu ele alınmaktadır. Daha sonra yapılandırmacılığın bilgi, bilim ve 
bilimsel bilgi tanımları açıklanarak neden bu tanımların zayıf kaldığı tartışılmak-
tadır. Ayrıca bu epistemolojiye dayanarak yapılandırmacılığın fen eğitimine etkisi 
sunulmaktadır. Son olarak da bu yaklaşımın fen eğitimi ortamlarında nasıl bir kri-
ze yol açtığı anlatılmaktadır. Bu tartışmalar ışığında yapılandırmacılığın bilimin 
doğasını anlamak ve bilimi bilimsel olmayandan ayırmak için zayıf bir yaklaşım 
olduğu savunulmaktadır.

Neden Alternatif Bir Epistemolojiye İhtiyaç Duyulmuştur?

Yapılandırmacılığın belki de en önemli boyutu bilgi ve dış dünya arasındaki 
ilişkiyi tanımlamasıdır. Bilginin dış dünyayı değil de deneyimlerin temsili olması 
yapılandırmacılığı geleneksel yaklaşımlardan keskin bir şekilde ayırır. Bu sebeple 
bazı kaynaklarda radikal bazılarında ise alternatif bir yaklaşım olarak tanımlan-
maktadır. Akla gelen ilk sorulardan biri belki de neden alternatif bir yaklaşıma 
ihtiyaç duyulduğudur? 

Geleneksel yaklaşımlarda Platon’dan günümüze ulaşan gerekçelendirilmiş 
doğru inanç, bilginin tanımı olarak kabul edilmektedir. Bu tanıma göre bir özne-
nin belli bir önermeyi bilmesi için üç koşul sağlanmalıdır (Baç, 2007, s. 571):

1. Özne bilginin konusu olan önermeye inanıyor olmalı
2. Bilginin konusu olan önerme doğru olmalı
3. Öznenin bilginin konusu olan önermeye inanması için iyi gerekçeler ol-

malı 
Gerekçelendirilmiş doğru inanç bilgi kuramına göre, bilgi hem nesnel hem 

de öznel boyutlara sahiptir. İnanç öznel bir boyutken, önermenin doğru olması ve 
gerekçelendirilmesi nesnel boyutlardır. Örneğin bireyin dünyanın güneş etrafında 
döndüğüne inanması öznel bir boyuttur. Doğruluk boyutu düşünüldüğünde ise 
dünyanın güneş etrafında dönmesi bireylerin düşünmesinden bağımsızdır. Benzer 
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