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ÖN SÖZ

“Bilmek” ya da “öğrenmek” kavramları ne demektir? Fen ders kitabının yazdı-
ğı ya da öğretmenin sınıfta söylediği tanım ve açıklamaları tekrar etmek öğrenmek 
midir? Sözgelimi “çözünme” kavramı için ders kitabında yazan “Bir maddenin di-
ğeri içinde homojen biçimde dağılmasıdır” açıklamasını derste öğrencinin kitaba 
bakmadan tekrar etmesi ya da sınavda yazması öğrendiğinin somut göstergeleri 
midir? Birisi ona, “Şeker suda çözündüğünde neden görünmez?” veya “Şeker suda 
çözündüğünde kütlesi değişir mi?” sorularını sorduğunda yanıt veremiyorsa, “Bir 
şey çözündüğünde böyle olur” diye geçiştiriyorsa ya da “Fen dersinde böyle öğren-
dik ve öğretmen söylemişti” diyerek dış referansa gereksinim duyuyorsa çözünme 
kavramını öğrenmiş sayılır mı? Şekerin sudaki durumunun çözünme olduğunu 
öğrenmesine rağmen bazı öğrencilerin “erime” sözcüğünü kullanmasına ne de-
meli? Ya çözeltinin ne olduğu sorulduğunda “homojen karışımdır” demesine rağ-
men, “Şekerin suda tamamen çözündüğünü bilen bu öğrenciye şekerli su çözelti-
sinin alt ve üst kısmından numune alsak fark görür müyüz?” sorusunu sorsak “alt 
kısım daha şekerli olur” derse çözelti kavramını öğrenmiş sayılır mı? Ne dersiniz?

Bu noktada yanıtlanması gereken soru “Kavram nedir?” olmalı. Kavram dü-
şüşe geçen pozitivist paradigmanın diliyle “sözcük” ya da “varlıkların gruplandığı 
kategori” ise yukarıda tasvir edilenler sorun değildir; ya da zaten sorun oldukları 
fark edilmez de bu paradigmada. Bu sorunların fark edilmesine vesile olan yük-
selişteki yorumlamacı paradigma ve yapılandırmacı anlayış, kavramın “objelerin, 
fikirlerin ve deneyimlerin gruplandığı kategoriler” olarak tanımlanmasını önerir. 
Kısacası öğrenciden bilimsel olgular, gündelik olaylar ve kişisel deneyimler ara-
sında ilişki kurması beklenmektedir. Bu çerçevede uçakta türbülans yaşayan bir 
öğrenci bu deneyimini uçaktaki sallanma deneyimi ile, iç dış basınç kavramları ile, 
gazların yapısı ve kinetik teori ile ilişkilendirebilirse türbülans kavramını öğrenmiş 
sayılır. Öğrencinin bu süreci yaşaması tüm bu sayılanlar arasında ilişki kurması ve 
sonuca varması gerekir. Bir başka ifadeyle, öğrenci ilişkileri kuramıyorsa, çıkarım-
larda bulunamıyorsa, bilgiden yeni bilgi üretemiyorsa o halde “bilmek” ve “öğ-
renmek” kavramının ötesinde bir şey mi idi yapılan, geleneksel anlayışta. Bazıları 
bu duruma “ezber”, bazıları “papağan öğrenmesi”, bazıları da “yüzeysel öğrenme” 
diyebilmektedir. Demek ki bilmek/öğrenmek için çok daha fazlası gerekmektedir. 
Belki de, fen bilimlerinde bilginin ortaya çıkış yöntemini deneyimlemek ve sonuca 
varmak, ilişkileri kurmak, çıkarımda bulunmak ve tüm bu süreçlerde deney(ler) 
yapmak yani bilimsel süreç becerilerini işe koşmak gibi daha derin etkileşimler 
gerektirmektedir bilmek ya da öğrenmek kavramları.

İşte böylesi öğrenmenin gerçekleşebilmesi için fen öğretiminde “kavramsal 
değişim, kavramsal karmaşa, öğrenme döngüsü, çürütücü ve kavramsal değişim 
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metinleri, iskele, köprü kuran analojiler, süreç aşamalı resim, araştırma sorgula-
maya dayalı öğrenme, kanıt temelli öğrenme” gibi fen bilimlerine has yöntem ve 
teknikler devreye girmelidir. Bu süreçte kullanılabilecek ‘öğrenciyi harekete ge-
çiriciler’den biri de bu kitaba konu olan “kavram karikatürleri”dir. Salt karikatür 
denildiğinde, içindeki ironik espri ile birlikte düşünme ve hatta eleştirel düşünme 
ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda kavram karikatürleri de çoklu bakış sürecinden 
bilimsel düşünmeye doğru giden irdeleme temelli bir macerayı gündeme getir-
mektedir. Yine kitapta yer alan onlarca örnekten de görüleceği üzere, teknoloji 
ve eğitim materyali mahrumiyeti içindeki okullar ile özel okullarda da kavram 
karikatürleri rahatlıkla kullanılabilmektedir. Elinizdeki kitabın en önemli vurgu 
noktası, teoriyle birlikte, öğretmenler ve öğretmen adaylarının kullanımına hazır, 
uygulamaya yönelik onlarca örneğin ön plana çıkmasıdır. Bu örneklerin çok bü-
yük bölümü lisansüstü öğrencilerim olan fen ve kimya öğretmenleri tarafından 
sınıflarında da denenmiştir. Bu nedenle kitapta, kavram karikatürlerinin sınıfta 
kullanımına ilişkin ipuçları ile uygulama sürecinin sınıf içi iletişim kesitlerine de 
zaman zaman yer verilmiştir. 

Teşekkür kısmına gelince; Pegem Yayınevi ailesine teşekkürlerimi sunmak 
isterim. Yayıncılıkta profesyonelliğin temel kurumlarından biri olan Pegem’in ku-
rucusu ve müdürü Servet Sarıkaya ile işin mutfağının lideri Şehriban Türlüdür 
ve dizgi ekibinden Didem Kestek’e katkıları ve emekleri için teşekkürleri sunmak 
isterim. Sıkışık bir zamanda bu kitabı fiziksel olarak var ettiler. İçten teşekkürle-
rimi sunuyorum. Çizdiği karikatürlerle kitabın bölümlerine renk katan, birlikte 
çalışmaktan keyif aldığım çizer Seçil Gültekin’e de katkıları için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Teorik temelde tasarlamış olduğum öğretim materyallerinin pilot uy-
gulamalarını yapan lisans öğrencilerime ve materyalleri sınıflarında uygulamaya 
koyarak etkililiğini belirlememe yardımcı olan lisansüstü öğrencilerime de içten 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Son olarak Kabapınar ailesinin diğer iki üyesi Yücel Kabapınar ve oğlum Yan-
kı’ya da süreçteki sabırları için teşekkür etmeliyim; zamanlarının çalınmasına za-
ten artık alıştılar da… Çünkü bu kitabın yazılma süreci beş yılı aşkın bir süreyi 
buldu. Eşim Yücel’in “haydi bitir artık basılsın şu kitap” homurdanmaları eşliğinde 
yazıldı bu kitap. Sıkıldı, çünkü kitapla vedalaşmam uzun zaman aldı. Gerçi sürekli 
motive de etti; çay-kahve getirdi, yemeğimizi hazırladı, Yankı’mla ilgilenemediğim 
zamanı doldurdu. Bu anlamda hakkını ödeyemem, hakkınızı ödeyemem. Teşek-
kürler Yücel ve evladım Yankı …

Bilim alanında Nobel alacak bilim insanlarının yetiştirilme sürecinin öğretim 
programına eşlik edecek nitelikli yapılandırmacı öğrenme anlayışından geçtiğine 
gönülden inanıyorum. Bu da ancak kuramsal çatısıyla tutarlı öğrenme etkinlikleri 
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ile yoğrulmuş yapılandırmacılık temelindeki bir fen öğretimi ile olanaklı olabilir. 
Bir şartla; o da öğretmen yetiştirme sistemi, öğretim programı geliştirme, ders ki-
tabı yazma, sınıf içi iletişim ve otantik ölçme ve değerlendirme dâhil olmak üzere 
bütüncül bir süreç içinde yer alırsa. Elinizdeki bu kitap bu boyutlara iyi niyetli 
katkı yapmayı amaçlayan bir çalışmadır. Ülkemin fen ve kimya öğretmenlerine, 
öğretmen adaylarına ve ortaokul ve lisede fen eğitimi alan tüm öğrencilere katkı 
sağlaması umuduyla….

Prof. Dr. Filiz KABAPINAR

Aralık 2020 – Şile İstanbul      
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1. YAPILANDIRMACI FEN ÖĞRETİMİ 

Bilginin ne olduğu ve nasıl oluştuğu soruları, filozofların yıllardan beri süre-
gelen tartışmalarının mihenk taşını oluşturmuş, söz konusu tartışmalardan ortaya 
çıkan fikirler ve formüle edilmiş ilkeler, bilimsel düşünce ve araştırmaya yol gös-
teren paradigmaların doğmasına temel olmuştur. Dünyayı algılamamıza yol gös-
teren paradigmalar, sadece bilimsel bilginin nasıl üretildiğini açıklamakla kalmaz; 
aynı zamanda öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konusuna da açıklık getirir ve doğal 
olarak öğretimin niteliğini yakından etkiler. Nitekim yıllardır eğitim sistemimize 
yön veren pozitivist/akılcı paradigma gerçeğin nesnel olduğu düşüncesinden yola 
çıkmış (Nussbaum, 1989), dolayısıyla bilginin birey tarafından keşfedilir ve orta-
ya çıkarılır olduğunu savunmuştur (Glesne & Peshkin, 1992; Yıldırım & Şimşek, 
2000; Bağcı Kılıç, 2001). Bu paradigmada, doğru gözlem yaptıkları ve güvenilir 
ölçüm yöntemleri kullandıkları sürece, mevcut fikirleri ne denli farklı olursa olsun 
bireylerin aynı bilgiye ulaşabilecekleri, keşfedebilecekleri varsayılmıştır. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta, bireyin mevcut fikirlerinin gözlem ve ölçümleri, 
dolayısıyla bilgiyi keşfetme sürecini etkilemediği varsayımıdır. Nitekim bu var-
sayım, eğitimciler arasında da fark edilmiş ve öğrencinin zihni boş bir sayfaya 
benzetilmiştir. Kısacası, öğrencinin mevcut bilgisinin yeni öğreneceklere etki et-
meyeceği farz edilmiştir.

Gerek öğrencinin mevcut fikirlerinin bilgiyi keşfetmesindeki pasif rolü gerek-
se bilginin doğru gözlem, ölçüm ve çıkarımlar ile genellenebilen, bireyler arasında 
farklılık göstermeyen nesnel yapısı, bilginin kaynaktan öğrenciye aynen transfer 
edilebileceği düşüncesini hâkim kılmıştır. Bu varsayımdan hareketle, öğrencinin 
kendisine aktarılan bilgiyi tam da aktarıldığı biçimiyle edinebileceği düşünülmüş-
tür. Böylece bilginin öğretmen ya da ders kitabı tarafından öğrencilere aktarılması 
en öne çıkan öğretim yöntemi sıfatını kazanırken, öğrencinin görev tanımı ise, 
kendisine aktarılan bilgiyi aktarıldığı biçimiyle aynen almak olmuştur. 
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