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ÖN SÖZ

Öğretimin toplu bir etkinlik olarak gerçekleştirildiği yer sınıftır. Etkili bir sınıf 
yönetimi, sınıf ortamının amaçların gerçekleştirilmesine en iyi hizmet verebilecek şe-
kilde düzenlenmesini, eğitsel amaçlar için gerekli kaynaklardan en üst düzeyde ya-
rarlanılmasını gerektirir. Sınıfı etkili yönetemeyen öğretmenlerin öğrencileri dersten 
kopar, dersi ve öğretmeni sevmez hale gelir. Öğrencilerin dersi ve öğretmeni sevme-
mesinin, dersten kopmasının, başarısız olmasının, öğrendiklerini günlük yaşamda uy-
gulayamamasının temel birkaç nedeninden biri, sınıfın iyi yönetilememesidir. Öğre-
timin başarısızlığı, genellikle sınıf yönetiminin etkisiz oluşu ile açıklanabilir. Sınıftaki 
insan ve madde kaynağının iyi sevk ve idaresi olan sınıf yönetimi, öğretmenin başarılı 
olmasının olmazsa olmazlardandır.

Eğitim fakültelerinde 1997 yılından beri öğretmenlik meslek derslerinden biri 
olarak okutulan sınıf yönetimi dersi, diğer öğretmenlik meslek dersleri içerisinde öğ-
rencilerin “kolay ders” kabul ettikleri bir derstir. Ne var ki, sınıf yönetimi, salt teorik 
altyapı ile geçiştirilecek kadar kolay bir iş değildir. Bu durum deneyimsiz öğretmenler-
de daha çok olmak üzere deneyimli öğretmenler için de geçerlidir.

Buna karşılık sınıf yönetimi, öğretmenleri en çok korkutan bir öğretmenlik dav-
ranışı olarak değerlendirilmektedir. Başka bir ifade ile eğitim-öğretimde sınıf yöneti-
mi, öğretmenlerin korkulu rüyası olarak değerlendirilmeye devam ediyor.  Öğrencile-
rin hayatlarını etkileyen en önemli öğe aile, daha sonra da öğretmendir. Ne var ki her 
öğretmen bu etkilemeyi başaramıyor. Oysa öğretimin olduğu her yerde yönetim var-
dır ve öğretmen, bu yönetimi, bir orkestra şefi gibi sevk ve idare etmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen öğretmen, sınıfta, öğrenciler nezdinde etkisiz-
leşmektedir. Çünkü öğretmenler, değişen öğrenci profilinin öğretmenlerin otoritesini 
sarstığına inanıyorlar. Otoritenin olmadığı bir sınıf ortamında, öğretmenin, her biri 
ayrı bir dünya olan öğrencilerin bireysel özelliklerini ortaya çıkarması zordur. Bireyin 
kendini gerçekleştirmesi için bireysel özelliklerinin ortaya çıkarılması zorunludur. Bu 
durumun ortaya çıkmasının da etkili sınıf yönetimine bağlı olduğu aşikârdır.

Öğrencinin başarısında %30’luk bir etkiye sahip olan öğretmenin, aslında bu 
etkisinin sınıf yönetimi becerisinden kaynaklandığı söylenebilir. Yeni ve deneyimsiz 
öğretmenlerin en fazla yardım talebinde bulundukları konular, sınıf yönetiminde kar-
şılaştıkları problemlerle ilgilidir. Bununla birlikte, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, 
öğretmenlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri sınıf yönetimi olduğunu biliyo-
ruz. Yeni sınıf yönetimi yaklaşımları, öğretmenin sınıfta esnek olmasını gerektirdiği 
gibi, öğrencilerin birbirinden öğrenmesini sağlayacak bir sınıf düzeni oluşturmayı ge-
rekli kılmaktadır. Böyle bir sınıf ortamının oluşturulması da etkili bir sınıf yönetimi 
bilgi ve becerisini gerektirir. Yeni eğitim sisteminin sınıflarında öğretmenin yönetici 
değil, rehber olduğu, öğrencinin kendi kendini yönlendirdiği eğitim durumları orta-
ya çıkması,  öğretmenin sınıfta etkisiz hale gelmesi, sınıfı yönetme işinin öğrencide 



kalması anlamına alınmaması gerektiğinin altı çizilmelidir; yeni sınıf yönetiminde, 
öğretmen yönetilen, öğrenci yöneten konumuna gelme yanlışlığına kapılmamalıdır.

Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde 1997 yılından beri “Sınıf Yönetimi”nin 
okutulmaya başlanması, sınıf yönetimi sorununu yönetmede önemli bir başlangıç 
olmakla birlikte, bu uygulamadan, bu bilgilerin beceri haline dönüştürülmesinde is-
tenen sonucun elde edilemediği söylenebilir. Sınıf Yönetimi dersi kapsamında yeni 
yetişen öğretmenler, kuramsal bilgilerle tanışma fırsatı bulabildiği halde, uygulama-
daki durumla yeni bilgileri yakınlaştıracak fırsatı bulmakta güçlük çekmektedirler. Bu 
kitap, sınıf yönetimindeki kuramsal bilgilerle, sınıf yönetimi uygulamalarını yakınlaş-
tırma ihtiyacından doğdu. Bu kitap bir ders kitabı değildir; ama ders kitabının kuram-
sal bilgilerinin nasıl uygulanabileceğinin ipuçlarını içeren bir çalışmanın 2. kitabıdır.  
Kitapta, öğrencilerden derlenen, yaşanmış sınıf yönetimi örnek olayları eleştirel bir 
yaklaşımla tartışılmış, kuramsal bilgiler ışığında olaylar değerlendirilmiş ve öğretmen 
adaylarının deneyimlerle yüz yüze gelmelerine fırsat verilmeye çalışılmıştır.

Eğitimci, yönetici, öğretmen ve öğretmen adayları ile eğitimle ilgilenen herke-
sin bu örneklerden “hisse” çıkarabileceğine inanan yazar, bu kitabın, öğretmenlerin 
sınıf yönetiminde başarılarını arttırmada etkili olabileceğini düşünmektedir. “Örnek 
olaylar”ın birinci kitabının 5. baskıyı yapmış olması, bu çalışmanın önemli bir ihtiyaca 
cevap verdiği anlamına gelmektedir. Elinizdeki bu kitabın da örnek olayların ikinci 
kitabı olarak önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanılmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet OKUTAN
Trabzon 2020
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Sevgi ile Neler Olmaz ki?

Sınıfta hiç sevilmeyen bir arkadaşımız vardı. Çok kendini beğenmiş ve değişik bir 
insan olarak görürdük onu. Sürekli yaramazlık yapan problemli birisiydi. Bundan 
dolayı biz öğrenciler, onu oyunlarımıza almayarak da sürekli dışlardık. Bu arka-
daşımız aynı zamanda yuvada kalıyordu. Onun yuvada kalıyor olması, bizim onu 
daha çok dışlamamıza neden oluyordu.

Bir anneler gününde, sınıf öğretmenimiz, onu öğretmen masasının yanına 
çağırdı ve ona sevgiyle sarıldı. Anladığımız kadarıyla o arkadaşımızın annesi ve-
fat etmişti ve bundan dolayı da öğretmenimiz özellikle o gün ona ayrı bir sevgi 
göstermişti. Öğretmenimizin ona karşı ayrı bir ilgisi olduğu için onu bir başka 
türlü seviyordu. O günden sonra sınıfça o öğrenciyi sevmeye başladık; artık onu 
oyunlarımıza dahil eder olduk. O da artık sınıfta aktif olarak yerini almaya başladı.

Bu olayda öğrencinin istenmeyen davranışı yapmış olduğu belli yaramazlık-
lardır. Öğrencinin yaramazlık yapması doğaldır. Üstelik annesi olmayan, yuvada 
kalan ve arkadaşları tarafından dışlanan bir öğrencinin yaramazlık yapması çok 
doğal bir durum olarak değerlendirilmelidir. Öğretmenin bir özel günü bahane 
edip öğrenciye, diğer öğrencilerin önünde ilgi göstermesi, bu öğrencinin hayatı-
nı değiştirmeye yetmiş görünmektedir. Öğretmenin bu ilgisi, bu öğrencinin di-
ğer öğrencilerce de benimsenmesine katkı sağlamıştır. Öğretmen bu davranışı ile 
“lider öğretmen” olarak anılmayı hak ediyor. Arkadaşları tarafından dışlanan bir 
öğrencinin kendini değersiz hissetmesi söz konusu olup bu durum öğrencinin ha-
yatını olumsuz yönde etkilemiştir. Öğretmenin davranışı ise, öğrencinin değerli 
olduğunu açığa çıkarmaya uygun değerli bir öğretmen davranışıdır.

 ¢ Ben de olsam, bu durumda olan öğrencilere ayrı bir değer verip, onların ken-
dilerini değersiz hissetmesine engel olurdum. Bu öğrenciyi sınıfta öğrencilerin 
önünde överek, ona yapabileceği görev ve sorumluluklar verir, onun da değerli 
olduğunu hissettirmeye çalışırdım.
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Öğrenciler Arasında Eşit Davranmayan Öğretmen

Öğretmen derse girdi. Öğrencilerin önceki dersi beden eğitimi olduğu için üç öğ-
renci okul formalarını henüz giymemişlerdi.  Öğretmen bu duruma sinirlendi; 
önce toplu bir şekilde sınıfın tamamını azarladı. Daha sonra birinin üstüne daha 
fazla gitti; diğerleri formalarının yıkandığını ve kurumadığını söylediler. Aslın-
da öğretmenin üstüne gittiği öğrenci de aynı şeyi söylüyordu ama öğretmen ona 
fazlaca kızdı ve “Taner çık dışarı, müdüre git ve ondan izin iste, verirse dersime 
girebilirsin,” dedi. Taner itiraz etse de, diğer arkadaşlarım da benim gibi, neden sa-
dece ben dese de öğretmen ona daha fazla kızdı ve müdüre gitmesini ısrarla istedi. 
Taner mecburen dersten çıkmak zorunda kaldı ve müdürün yanına gitti. Üzgün 
ve biraz da kızgın bir şekilde izin kâğıdı aldı ve derse geri geldi. Öğretmen ancak 
çocuğu bu şekilde derse kabul etti ve bir daha aynı şekilde olursa, kimden izin alır-
sa alsın, derse almayacağını söyleyerek yerine oturmasını istedi. Dersini işlemeye 
devam etti. Ama Taner o dersi hiç dinlemedi ve hep buruktu; dersin sonuna kadar 
arkadaşlarıyla bile fazla ilgilenmedi, başını masaya koyarak öyle durdu ve o gün o 
ders öylece geçti.

Burada istenmeyen öğrenci davranışı öğrencilerin derse sivil kıyafetle gel-
mesidir. Evet, okula okul kıyafeti ile gelmemek, istenmeyen öğrenci davranışıdır. 
Ama öğretmenin bu davranışı yönetme biçimi, liderce öğretmen davranışına uy-
gun düşmemektedir. Çünkü okul kıyafeti ile gelmeyen üç öğrenci varken, öğret-
men, sadece bir öğrenci üzerinde durmuş ve o öğrenciyi müdür odasına gönderip 
“geç kâğıdı” getirmesini istemiştir. Burada öğretmen haklı olduğu halde yanlış yö-
netim davranışından dolayı haksız duruma düşmüş görünmektedir.

 ¢ Ben olsaydım ilk kez ortaya çıkan bir davranış olan bu durumu uyararak geçiş-
tirirdim. Öğrencileri bu davranıştan dolayı müdüre göndermezdim. Eğer gön-
dereceksem de üç öğrenciyi beraber gönderirdim. Çünkü lider öğretmen eşit, 
tarafsız ve adil davranmakla yükümlüdür. Sınıfı liderce yönetemeyen öğretme-
nin, öğretimde de başarılı olması zordur. Çünkü liderce yönetilmeyen sınıftaki 
öğrencilerin motivasyonu düşer, motivasyonu düşük bir sınıfta istenen başarı 
elde edilemez. Lider öğretmen, “Öğrenmek istemeyene kimse bir şey öğrete-
mez.” sözünü bilir ve motivasyonunun düşüklüğü, öğrenme isteğini azaltır, hatta 
ortadan kaldırır. Bu sınıfta ortaya çıkan durum da öğrenme isteğinin ortadan 
kalkmış olması durumudur.

El Becerimi Geliştiren Öğretmen

Ortaokul 3. sınıf öğrencisi iken o zamana kadar resim ya da el becerisi konusunda 
hiç de iyi bir noktada değildim. Ama ev ekonomisi dersimize gelen Pınar Öğret-
men, bu derste yaptığımız bütün el işlerimizi beğeniyor ve destekliyordu, bu da 
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bizim resim ya da el becerisinde gelişmemize katkı sağlıyordu. Bundan dolayı bü-
tün öğrenciler onu çok seviyordu. Pınar Öğretmen, hiçbir öğrencisini, yapamadığı 
bir şey için küçümsemiyor, daha çok destek oluyor ve gerçekten de her ne kadar 
kötü de yapsak, çok güzel olduğunu iddia ederek tam not veriyordu. O yıllarda 
da şimdiki gibi düşünüyordum; önemli olan bize verdiği rakamsal notlar değil, 
verdiği değerdi. Pınar Öğretmen, öğrencilerini teşvik eder, olumsuz konuşarak, 
öğrencilerin motivasyonunu düşürmemeye çok özen gösterirdi.

Pınar Öğretmen’imin bu davranışı ile resim konusunda ne kadar ilerleyeme-
miş olsam da el becerileri açısından oldukça ilerlemiş, çeşitli malzemeler kulla-
narak çok güzel ürünler elde eder hale gelmiştim. Örneğin kontra ya da porselen 
üzerine her türlü yazı yazma resim çizme ve bu konuda profesyonel sayılacak ka-
dar uzmanlaşmış olmak.

Pınar Öğretmen’im öğrencilerine sevgi ile yaklaşıyor, onlara güven duydu-
ğunu hissettiriyor ve özgüvenlerinin artması için onlara yardımcı oluyor, tabiri 
caizse Pınar Öğretmen kurak tarla ekiyor; ektiği kurak tarla ekin veriyordu.

Pınar Öğretmen, öğrencilerin gelişimlerini önemsiyor ve bu konuda önce-
likle yapması gerekeni yapıyor; öğrencilerin yapabileceklerine olan inancını diri 
tutuyor. Gerisi kendiliğinden geliyor zaten. Pınar Öğretmen, lider öğretmen dav-
ranışını sergilediğinden öğrencileri tarafından seviliyor ve sınıfında istenmeyen 
davranışlar ortaya çıkmıyor. Pınar Öğretmen’in bu tutumu, bütün öğretmenlere 
örnek olacak lider öğretmen örneği olmayı hak ediyor.

Öğretmenin Düzeyli Düzeysizliği

Okulumuzda 6. sınıflar arası sınıf belirleme sınavı yapıldı. Bu sınavla A şubesi ça-
lışkan, B şubesi orta, C şubesi tembel sınıfları olarak belirlendi. Büşra, sınıf be-
lirleme sınavıyla son kişi olarak da olsa B şubesinden A şubesine geçmişti. Sınıfa 
uyum sağlamada zorlanan Büşra, yine de mutlu idi. Çünkü B şubesinde arkadaş 
olabilecek kimse yoktu, yeni sınıfında sokaktan aynı arkadaşları vardı. Ve iyi bir 
arkadaşlık kurmaya başlamak istiyordu, yavaş yavaş uyum sağlamaya başlamıştı. 
Derslere uyum sağlıyor, ders notlarını düzeltiyordu ama sadece Türkçe dersinin 
notları düzelmiyordu.

Sınavdan hemen sonraki hafta Türkçe dersinde, Ayşe Öğretmen’in hiddetli 
bir şekilde sınıfa girerek Büşra’ya “Sen bu sınıfa nasıl geçtin?” diye seslenmesi hâlâ 
kulaklarımdadır. Büşra bu tavrı beklemiyordu; şaşırıp susup kalmıştı. Arkadaşla-
rının önünde rezil olmuş hissine kapıldı. Bir heves ile girdiği derste öğretmenin 
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bu davranışı, Büşra’nın içine kapanmasına ve özgüven eksikliği yaşamasına neden 
olmuştu. Bir gün yolda giderken öğretmeni ile karşılaştı. Ondan çok korkuyor-
du, bütün cesaretini toplayarak zorla bir merhaba diyebildi öğretmenine. Ama bu 
merhabaya bile karşılık vermemiş, onunla konuşmamış, yüzünü değiştirip gitmiş-
ti.

Bu olayda öğretmen, olumsuz davranış ortaya koymuştur. Sınıfına yeni ge-
len öğrencinin bu sınıfa lâyık olmadığını düşünerek ona karşı olumsuz bir tutum 
sergilemiştir. Öğretmenin, sınıfına yeni gelen öğrencinin, sınıf düzenini bozaca-
ğını düşündüğünden, böyle bir tutum geliştirdiği anlaşılmaktadır. Öğretmenin bu 
olumsuz tutumu, o öğrenci ile iletişimini de etkilemiş, öğrencinin selamını almaya 
bile tenezzül etmeyecek bir duruma getirmiştir. Öncelikle öğrencilerin “çalışkan/
tembel” diye damgalanması, en hafifinden insan haklarına aykırı bir tutumdur. 
Böylesi bir insan hakkı ihlâli yapılarak, öğrencilerine olumsuz tutum ve davranış 
geliştiren öğretmen belki sıradan bir öğretmen olmuştur ama asla lider öğretmen 
olmayı hak etmiyor. Kaldı ki öğretmen, sınıfına gelen öğrencilerin tipine, akade-
mik başarısına bakarak bu öğrencilerle araya mesafe koymaya ne yasal olarak hak-
kı var ne de ahlaki olarak. Eğitimin temelinde öğretmen öğrenci iletişimin kaliteli 
bir düzeye getirilmesi vardır. Öğrencisi ile kaliteli bir iletişim kuramayan öğretme-
nin lider öğretmen olmayı hak etmediği aşikârdır.

 ¢ Ben olsaydım öğrenciler arasında hiçbir ayrıma yer vermez, bütün öğrencilere 
eşit mesafede olur ve öğrencilerle iletişimin geliştirilmesi için her türlü çabayı 
sarf ederdim.

Öğrencisine İlham Kaynağı Olan Öğretmen

Sosyal bilgiler dersinde öğretmen konu anlatırken, konu sınıftaki bir öğrencinin 
ilgisini çeker. Öğrenci konuya meraklı bir şekilde yaklaşıyor ve sürekli soru sorar. 
Öğretmen bu ilginin geçici olduğu düşüncesiyle üzerine düşmez, fakat öğrenci 
yine aynı şekilde ilgili davranır. Öğretmen öğrenci ile birebir ilgilenmeye başlar; 
onunla birlikte tarih kitapları okumaya, müzeleri gezmeye başlarlar. Öğretmen bu 
durumu avantaja çevirmek amacıyla öğrenciyi bir yarışmaya yönlendirir. Yarış-
maya katılan öğrenci, yarışma sonunda iyi bir derece alır. Bu durum, öğrencinin 
tarihe olan ilgisini ortaya çıkarır; tarihle hep iç içe olmaya, kitaplar okumaya, tari-
hi araştırmalara yönelmesine neden olur. Bu öğrenci öğretmeninden almış olduğu 
ilhamla şu anda tarih bölümünde okumaktadır.

Bu olayda öğretmen, olumlu bir davranış sergilemiştir. Bu olaydaki öğret-
men, lider öğretmenin en belirgin özelliklerinden biri olan “öğrenciye ilham 
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kaynağı olma” davranışını somutlaştırmış görünmektedir. Öğrencilerine yapmış 
olduğu sunumla, onlara ilham kaynağı olan öğretmen, öğrencisine bilinçli yol gös-
terebilme büyüklüğünü elde etmiştir. Buradaki öğretmen, bu davranışı ile lider 
öğretmen olmayı hak etmiştir. Her öğrencinin özgün bir karakteri, farklı ilgi alan-
ları olduğunu fark eden öğretmen, bireysellik ilkesinin gereğini layıkıyla yerine 
getirmiştir. Öğretmen, öğretmenliğin sadece ders anlatmak olmadığını, öncelikle 
bütün öğrencilerin gönüllerine girebilecek yolun ne olduğunun farkındadır.

Öğrencinin Hayatını Karartan Öğretmen

Liseye gidiyorduk... Bir Arapça öğretmenimiz vardı. Bu öğretmen, öğrencinin 
omzuna hafif-sert arası bir yumruk vurması ile ünlüydü. Bu yumruk vurma işi 
öğretmende adeta sürekli hale gelmişti. Kız-erkek öğrenci fark etmeksizin, yanlış 
bir davranış gördüğünde yumruğunu öğrencinin omzuna vururdu. Bir gün üst 
sınıflarda Arapça dersi işlerken bir erkek öğrenciye soru sorar... Öğrencinin cevap 
vermemesi üzerine her zamanki gibi yumruğunu omzuna vurur. Fakat tahmin 
edemediği bir şey vardır. Öğrencinin hoşlandığı kız da o sınıftaydı. Bu yumruk 
öğrenciye psikolojik olarak ağır gelmişti ki o zamana kadar gerçekleşmemiş fark-
lı bir olay meydana geldi. Bu öğrenci yediği yumruğun ardından kalkıp bu sefer 
öğretmenin burnuna yumruk attı ve öğretmenin burnunu kırdı. Daha sonra olay 
disipline gitti. Öğrenci hemen başka bir okula gönderildi. Öğretmen de bir sene 
ilgili okulda kalıp sonra tayin istedi.

Bu olayda, istenmeyen öğretmen davranışından başlayan, istenmeyen öğren-
ci davranışı ile devam eden ve sonunda istenmeyen okul yönetimi davranışı ile 
sonlanan bir dizi olaya tanıklık ediyoruz. Öğretmenin en küçük bir olayda bile 
şiddete başvurmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Öğrencilere karşı tepki or-
taya koyarken, öğrencilerin gelişimsel süreçleri ile olgunluk durumlarının dikkate 
alınmaması durumunda, bu olayda olduğu gibi öğrencinin öğretmene “etki-tep-
ki” kuralına göre davranması kaçınılmaz bir durum olabilmektedir. Bu etki-tepki 
kuralının, maalesef aynı şiddette okul yönetimince de uygulanmaya konması çok 
daha vahim sonuçlar doğurmuştur. Öğrencinin sorulan soruya cevap verememe-
si, hiçbir şekilde şiddeti mazur göstermez. Öğretmenin şiddet göstermesine karşı 
öğrencinin şiddet göstermemesi günümüzde beklenen durum değildir; öğrenci-
ler, çocuklar büyüklerin şiddetini sineye çekmiyor, gerekirse yetkili mercilere bile 
şikâyet ediyor. O nedenle öğretmenlerin daha titiz davranmaları, onların liderlik 
yapmalarının önünü açabilir. Okul yönetiminin olayı disiplin kurulu ile cezalandı-
rarak çözüme kavuşturması bir eğitim kurumuna yakışır bir davranış olmamıştır. 
Evet, okul denilen örgütte bir hiyerarşinin olması gerekir. Ama bu hiyerarşinin 
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