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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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Şapkalar Ne Söylüyor?............................................................................................................................................................................... 50
Seni Sen Yapan Nedir?............................................................................................................................................................................... 53
Değerler Neden Değerli?......................................................................................................................................................................... 57
Eleştirmek ve Eleştirilmek Üzerine................................................................................................................................................... 60
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GENEL MÜDÜRDEN
ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir.
Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere
yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır.
Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir.
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim,
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere
beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.
Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini
destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürü
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GİRİŞ

Dünyayı anlama çabasından uzay araştırmalarına; bilimlerdeki ilerlemelerden, sanat harikaları ve tarihi eserlere kadar mevcut bilgi birikimi insanlık tarihinin ortak eseridir. İnsanlık tarihinin ortak eserlerindeki en büyük pay yer üstü
zenginlik kaynağı olarak ifade ettiğimiz özel yetenekli bireylere aittir. Renzulli, özel yetenekliliği; genel yetenek, motivasyon ve yaratıcılık özelliğinin bir bileşkesi olarak ele almaktadır. Ona göre, özel yetenekli birey, birbiriyle etkileşen
üç özellik kümesine sahiptir. Bunlar; genel ve özel yetenek düzeyi, yaratıcılık ve motivasyon kümeleridir. Özel yetenekli
olmanın diğer faktörlerden arınmış bir özellik olmadığı, doğuştan getirilen ve daha sonra geliştirilmeye açık birçok özelliğin bileşkesi olduğu görülmektedir. Bu bileşenlerin temelinde öncelikle doğuştan gelen bir yetenek, sonrasında uygun
eğitim şartları ve motivasyon gerekmektedir.
Eğitimin genel amacı, bireyde olumlu değişim meydana getirmek, kendini gerçekleştirme potansiyeli oluşturmak ve
bu doğrultuda bireyleri yeteneklerine uygun şekilde yönlendirerek hem kendisi,hem de topluma yararlı fertler olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Bilim ve Sanat Merkezleri(BİLSEM) özel yetenekli çocuklara farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim vererek onların hak ettiği eğitim ortamına ulaşmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir. Çünkü özel yetenekli
çocuklar potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilecek farklı eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla Bilim
ve Sanat Merkezlerinde verilecek eğitimin farklılaştırma ve zenginleştirme kapsamında oluşturulması gerekmektedir.
Aksi takdirde geleceğin şekillenmesinde önemli çalışmalara imza atması beklenen entellektüellerin gelişimini destekleyecek uygun bir eğitim ortamı oluşturamadığımız için farklı sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyede kullanabilmeleri amacıyla
oluşturulmuş etkinlik kitabı yapılandırılırken, eğitimin belli bir standarda bağlanması fakat aynı zamanda öğretmen ve
öğrenciyi geliştirebilecek esnek programlardan oluşması düşüncesinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda etkinlik kitabı,
öğrencilerimizin merak ve sorgulayıcı yanını geliştirirken, kendini ifade edebilmeve düşüncelerini gerekçelendirme,
özüyle tanışmasını desteklerken düşündürebilme, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş etkinlik içeriği sayesinde üst bilişsel becerilerine katkı sunmasına hizmet edebilecek şekilde hazırlanmıştır.
Yardımcı ders materyali niteliğindeki felsefe etkinlik kitabı, Destek, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme(BYF) ve
Özel Yetenekleri Geliştirime Programlarına devam eden öğrenciler için hazırlanmıştır. Etkinlik kitabı destek programı
çocuklarla felsefe(ÇİF) yöntemlerini içeren 18 haftalık 18 etkinlikten, BYF programı 8 haftalık 16 etkinlikten, ÖYG1
35 haftalık 36 etkinlikten, ÖYG2 52 haftalık 15 etkinlikten oluşmaktadır. Destek programı etkinlikleri felsefi sorunları
düşünmeye bir ön hazırlık olacak ve "Felsefe"nin ışığında aydınlamış bir "düşünme eğitimi" kaynağı oluşturabilecek
şekilde hazırlanmıştır. BYF programı etkinlikleri felsefi problemleri sistematik yönteme uygun olarak ve felsefe tarihinde ele alındığı şekliyle tartışılmasına katkı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Etkinlikler, öğrencilerin üst düzey
bilişsel becerilerinin farkına varmalarına destek olacak şekilde hazırlanmıştır. ÖYG programı etkinlikleri ise iki aşamada yapılandırılmıştır. ÖYG 1 etkinlikleri son dönem felsefi problemlere vurgu yaparak öğrencilerin felsefi düşünce
geleneğindeki gelişimin farkına varmalarına katkı sağlayacaktır. Ek olarak sosyoloji, psikoloji etkinlikleri de eklenerek
çerçeve program zenginleştirilmiştir. ÖYG 2 etkinlikleri ise öğrencilerin ilgilerine bağlı olarak kendilerini geliştirmek
istedikleri alanda derinleşmelerini desteklemek için yapılandırılmıştır. Bu yüzden ÖYG 2 etkinlikleri bir süreç olarak
planlanmıştır. Etkinlikler yapılandırılırken birçoğu uygulanmış ve dönütler çerçevesinde revize edilmiştir. Her program
kendi içinde ünitelerden oluşmakta ve alt konulara ayrılmaktadır. Her konu için belirlenmiş kazanımlar ve beceriler belirtilmektedir. Kazanım ve becerilerin gerçekleşmesini kolaylaştırmak amacıyla örnek etkinlikler hazırlanmış ve programa eklenmiştir. Bazı kazanımlar için birden çok etkinlik eklenmiş olup öğretmen istediği etkinliği uygulama veya
geliştirme insiyatifine sahiptir.
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Etkinlik kitabı belli bir program çerçevesinde ölçme araçları içeren toplam 85 etkinlikten oluşmaktadır. Her etkinliğin yaklaşık olarak kaç ders saatinde tamamlanabileceği programda belirtilmiştir. Etkinlikler hazırlanırken disiplinler
arası işbirliğine önem verilmiş, kazanım ve beceriler bu doğrultuda yapılandırılmıştır.
Etkinliklerdeki kazanımların gerçekleşebilmesi için uygun görülen yöntem ve teknikler çerçeve programda belirtilmiştir. Öğretme-öğrenme süreci bölümünde etkinlikler en anlaşılır şekilde özetlenmiştir. Bazı etkinliklerde görseller/
filmler kullanılmıştır. Bu içeriklerden bazıları gerektiği takdirde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılabilir.
Etkinliğin ölçme ve değerlendirme bölümünde öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerini belirleme amacıyla hangi ölçme aracının kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Değerlendirme yöntemleri her etkinliğin ardından karekod sistemi kullanılarak eklenmiştir. Ölçme araçları etkinlik içeriğine bağlı olarak öğretmen tarafından geliştirilmeye açıktır.
Modüller ve bunlara uygun olarak geliştirilen etkinlikler BYF-ÖYG formatına uygun hazırlanmıştır. İstenildiği takdirde
BYF-ÖYG programları arasında konu ve etkinlik geçişleri yapılabilir. Yardımcı ders materyali niteliğindeki bu etkinlik
kitabı örnek olarak yapılandırılmıştır. Etkinlikler yapılandırılırken program özelliklerine, yönergede belirtilen konulara
dikkat edilmiştir. Etkinliklerin geliştirilmesi, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine göre uygulanması uygulayıcıların
kontrolündedir.
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi
Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve felsefe eğitimine katkı sağlamasını temenni ederiz.

Faydalı olması dileğiyle
Felsefe Kitap Yazım Komisyonu
Mart, 2022
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DESTEK GRUBU
DÜŞÜNME EĞİTİMİ

Dr. Ebru ÖNER
Gülizar IŞIK

FELSEFE

Ya r d ı m c ı D e r s M a t e r y a l i

FELSEFE
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Neyi Nasıl Düşündüm?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Düşünme Edimi

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Merak Etme, Özenli Düşünme, Görsel Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•
•
•
•
•

Düşünmenin temel unsurlarını (imge, sembol, kavram, kategori) tanımlar.
Düşünmenin temel unsurlarını örneklendirir.
Düşünme biçimlerini (Eleştirel, Yaratıcı, Analitik, vb.) farklılıklarına göre adlandırır.
Düşünme biçimlerini örneklendirir.
İki ya da daha fazla ifadeyi düşünme biçimine göre ayırt eder.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, okul bahçesi
Düşünme, İmge, Sembol, Kavram, Kategori

ÖN BİLGİLER
“Düşünme nedir? Düşünme bilginin zihinsel olarak ortaya konuşunun (sunumunun) işlenmesidir. Bu
sunum; bir kelime olabilir, görsel bir tasarı olabilir, bir ses ya da diğer herhangi bir fikir olabilir. Düşünme
eylemi, bir amaca ulaşmaya rehberlik etmek, bir soruya cevap vermek ya da bir problemi çözmek amaçlandığında, yeni ve farklı bir biçime bilginin düzenlenişini transfer etmektir” (Çubukçu, 2004).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bilgi Notu
İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal (TDK). “İmge kelimesinin birçok
tanımı içerisinde, ortak yönün, zihinsel yaratım olduğu söylenebilir” (Küçüktaşdemir, 2017). İmgeler
sayesinde dış dünyadan alınan nesneler bilince yansıtılmaktadır.
Sembol: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret (TDK). “Basit ve karmaşık şekillerden oluşan semboller, sayı, harf, canlı bir varlık veya eşya olabilir. Bu sembollerin hepsi
belli bir düşünce gücü taşır. Taşıdıkları anlamlar tesadüfi değildir, kişiler tarafından özel olarak yüklenmiş anlamlardır. Semboller, hiç düşünülmemiş bakış açılarını, insanların anlayışına sunmayı sağlar.
Dilde sembollerden meydana gelen bir dizgedir” (Yıldırım, 2009 dan akt. Yeter, 2018).
Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır (TDK).
Kategori: Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı (TDK).

Düşünme Eğitimi
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Etkinliğin 1. bölümünde Öğretmen sınıfa elinde bazı kartlarla girer ve kartları öğrencilere gösterir. Düşünme gerçekleşirken imge, sembol, kavram ve kategorilerle nasıl düşündüğümüz ile ilgili örneklendirmeler
yapabilir miyiz, diye sorar ve etkinliği başlatır. (Aşağıdaki görseller örnek oluşturması amacıyla verilmiştir.)

Öğretmen etkinliğe başladığında öğrencilere sınıfın penceresinden dışarı bakmalarını söyler veya okul
bahçesinde etraflarına bakıp herkesin bir şeye odaklanmasını ister. Belirlediği bir zamandan sonra öğrencilere
ne yaptıklarını sorar ve düşünme eylemi üzerine yoğunlaşmalarını sağlar. Sınıf içerisinde ise tahtaya aşağıdaki
şema yansıtılır.
DÜŞÜNMENİN YAPI TAŞLARI

Sembol
(simge)

İmge
(hayal)

DÜŞÜNME

Kavram

Kategori

Öğretmen “Aşağıdaki simgeleri gördüğünüzde zihninizde neler canlandı?” diye sorar. Bunları gördüğümüz anda zihnimizde görüntüleriyle birlikte özellikleri canlandı mı?

Etkinliğin 2. bölümünde, birlikte resfebe yapmaya çalışarak imgelerin, sembollerin düşünme üzerindeki
etkileri üzerinde durulur ve dilin de sembollerden oluştuğu vurgusu yapılır.
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Resfebe örnek:

+İN

-GIN+INA

+EN

+M

Filin yanına gelen adam
Etkinliğin devamında felsefi sorgulama amacıyla oluşturulan “Yaz Arkadaşları* ” adlı öykü okunur.
“YAZ ARKADAŞLARI”
Tatilin gelmesini heyecanla bekleyen yaz arkadaşları için beklenen günler gelmişti bile. Her biri akşam hava serinlediğinde büyük bahçenin içinde toplanır kış boyu okulda yaşadıklarından biriktirdikleri
anları bir demet hâlinde sunarlardı birbirlerine… Bazen güler bazen heyecanlanır, anlatır da anlatırlardı
ve sonunda tatlı bir gülümsemeye dönüşürdü akşamlar. O akşamda toplanmış sohbet ediyorlardı. Ali ve
Arda’nın arasındaki sohbet öyle dikkat çekmişti ki, onlar aralarında konuşurlarken diğerleri pür dikkat
dinliyorlardı…
“Düşünmeden yaptığın bir şeye örnek verebilir misin?” dedi Arda. “Tabi ki.” diye cevapladı Ali.
“Yemek yerken düşünmem örneğin.”
“Hııım, öyle mi?” dedi Arda. “Masada bir çok yemek varsa ve hangisini yemen veya yememen konusunda karar vermeye çalışıyorsan düşünmüş olur musun o zaman?”
“Şey evet… Belki birazcık düşünecek olabilirim burada.” dedi Ali gülümseyerek. Arda devam etti “Ya
da yediğin çikolatanın tamamını yememe konusunda annenin uyarılarını dikkate almaya çalışırken, tabağına alacağın çikolatalı kekin miktarına bakarken düşünmüş olur musun mesela?”
“Yaa zor şeymiş düşünmek düşünmeden yesem olmaz mı?” dedi.
“Olabilir aslında derin düşünmeden de yemeğini yiyebilirsin.” dedi Arda.
“Derin düşünmek mi, o da ne?” dedi Ali. Arda devam etti.
“Yani kararlarının nedenlerini veya sonuçlarını düşündüğünde örneğin çikolatalı keki yemek istememenin nedenini düşündüğünde daha da derin düşünmüş oluyorsun. Ya da bu duruma bir çözüm bulmaya
çalıştığında… Gülce dayanamayıp söze karıştı “Ben bir resim yaparken düşünürüm hep, çizdiğim güneşi
gerçek boyutuyla hiçbir zaman göremeyeceğim aslında ama çizdiğim boyutta olmadığını bilirim o zaman
gerçek boyutu sadece düşüncemde mi var? Kafam karıştı şimdi.” Defne heyecanla girdi araya “Çok karışık
işler bunlar değil mi? Ben de Mars’ı çok merak ediyorum ama onu gerçekte görmem şimdilik imkansız
gibi öyleyse o yok mu diyeceğim, yani var diyebildiğim şeyler nerede var, zihnimde mi, gerçekte mi?”
Övgü de çok meraklıydı bu konulara önce dikkatle dinledi onları sonra “Ben şöyle düşünüyorum.” diyerek
devam etti;
“Aslında düşünürken nesne ve olayların zihnimizde kalan izlerinden faydalanıyoruz. Burada imgeler,
semboller devreye giriyor sanki. Örneğin bir portakalı düşünmen için her seferinde portakal görmen
gerekmez veya bir eriği düşündüğünde zihninde erik imgesi oluşur hatta ekşiliğini dahi hissedebilirsin.”
“Devamını da ben tamamlayayım öyleyse.” dedi Betül; “İmge ve sembolle düşündük daha sonra türlerine
göre belirli gruplamalar yapar zihnimiz, örneğin ağaç bir kavramı oluştururken çam ağacını iğne yapraklılar diye özelliklerine göre ayırdığımızda kategorileştirmiş oluyoruz.”, “Bu yaz çok şey düşüneceğiz.” dedi
tekrardan söze karışan Arda “Baksanıza şu gökyüzündeki yıldızlara...”
* Öykü Gülizar Işık tarafından oluşturulmuştur.

Düşünme Eğitimi
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Kısa öykünün okunmasının ardından öğretmen bir çember oluşturur ve aşağıdaki sorularla etkinliğe devam eder. Öğrencilerden gelen cevaplara göre öğretmen sorulara ekleme yapabilir.
Felsefi Sorgulama
•

Düşünmenizi belirleyen şey neydi?

•

Ne hakkında düşüneceğine nasıl karar verirsin?

•

Düşünmeden yaptığın eylemler olduğunu düşünüyor musun?

•

Görüntüler her zaman gerçeği yansıtır mı?

•

Gördüğümüz şeylerin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?

•

Gördüğümüz şeylerin gerçekliği ile zihnimizde olan şeylerin gerçekliği aynı mıdır? Neden?

•

Var olan bir şeyi biz göremiyorsak o yoktur diyebilir miyiz? Neden?

•

Duyularımız bizi yanıltabilir mi? Neden?

•

Daha önce öğrenmiş olduğumuz bir şeyi düşünür müyüz? Neden?

•

Daha iyi düşünebilmek için neye ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun?

Öğretmen etkinliğin 3. bölümünde aşağıdaki şekilde rol dağıtır ve gönüllü öğrencilerden drama yapmalarını ister. Daha sonra aşağıdaki tabloda verilen düşünme biçimleri ile öğrencilerin düşünme biçimlerini
eşleştirmeye çalışırlar.
Eve gittiğimde annem kek yapıyordu. Kekin
kabarmasıyla ilgili sorular sordum anneme. Fen
dersinde öğrendiğim şeyler geldi aklıma ve ben
burada, öğrendiklerimle uygulama yapabilirim
dedim.
Defne

Bu tablo şu ana kadar yaptıklarımın içinde
en farklısı oldu, zaten hiçbir yaptığım resim birbirine benzemedi, her biri kendine özgü.

Gülce
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Ben bir durumu olduğu gibi kabul etmem
hemen; üzerinde düşünmem, akıl yürütmem,
irdelemem lazım.

Bu yapboz birleştirilince anlamlı bir bütün
oluşuyor ama her bir parçanın tek tek anlamları
da olabilir mi?

Ali

Betül

Yapılan drama etkinliğinin ardından aşağıdaki tabloda kimin, hangi düşünme biçimine göre düşündüğü
isimler yazılarak işaretlenir.

Yansıtıcı Düşünme

Eleştirel Düşünme

Analitik Düşünme

Yaratıcı Düşünme

Öğrencilerin istekliliğine göre öğretmen diğer düşünme biçimleriyle ilgili örneklendirmelere devam
edebilir.

Düşünme Eğitimi
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Görev 1: İlgi alanlarına göre öğrencilerin bir kısmının grup oluşturarak birkaç cümlelik metin yazması
beklenir.

Görev 2: Yine ilgi alanlarına göre diğer grup öğrencilerin yazılan metni resfebe ile hikâye etmeleri beklenir.

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme Formu ve Kontrol Listesi’ne etkinlik

karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Çubukçu, Z. (2004). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenme Biçimlerini Tercih
Etmelerindeki Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Malatya.
https://pegem.net/dosyalar/dokuman/253.pdf (E.T. 05.06.2021)
Küçüktaşdemir, Ö. (2017). Mitolojide Adalet İmgeleri. Images Of Justice İn Mythology. ViraVerita
E-Dergi, Sayı 5, s.87-132 (ISSN: 2149-3081).
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481229 (E.T. 06.06.2021)
Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/
Yeter, G.B. (2018). Edebiyatta Sembol Dili ve Orhan Kemal’in “İki Buçuk” Adlı Hikâyesinde Sembol
Dilinin Kullanım. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı 4 (Ağustos) s.21-32.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/525205 (E.T. 05.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Benim Merak Trenim

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Merak ve Soru Sorma

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Merak Etme, Özenli Düşünme, Görsel Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•

Merakın bilinmeyenle ilişkisini anlatır.

•

Neyi, ne zaman ve niçin merak ettiğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

•

Merak edilen konuya ilişkin ne, neden, niçin, nasıl, ne zaman ve kim (5N 1K) sorularını sorar.

ARAÇ-GEREÇLER

:

Okul bahçesi, piknik alanı

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Felsefe, Filozof, Çocuk, Merak, Hayret

ÖN BİLGİLER

“Felsefeciler gibi çocuklar için de dünya ve onun üzerinde olup biten
her şey yenidir; bu yüzden her şey, onların merak ve şaşkınlığına konu
olur. Zaten başlangıçta felsefeyi gerekli kılan da şüphe, merak ve hayrettir. İnsan ilkin merak etti ve felsefe merakla doğdu” (Çiçek, 2017).

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bilgi Notu
“Çocuklar için felsefe, çocuklarda var olan meraktan destek alır aynı zamanda onu besler. Bu nedenle merak üzerine konuşma ve onu kavrama hem çocuklar hem yetişkinler için anlamlıdır. Bu kavrayış bizi meraka yönelik farkındalık kazandırmaya ve öğrenme ortamlarında onu nasıl teşvik edeceğimiz üzerine düşünmeye yönlendirir. Çocuklar içinse merakı korumaya, sürdürmeye ve bir öğrenme
yolculuğuna dönüşmesini sağlamaya yarar” (Akkocaoğlu Çayır, 2021). Öyleyse merak; “bilme isteğinden doğan zihinsel bir etkinliktir, merak bilinmeyen bir nesneye ya da olaya yönelir. Yöneldiği konuya
göre değer kazanır, yani amacı onun değerini belirler”(Direk, 2009). Herhangi bir konuda derinleşmeden bir reklamdan bir tweete koşmamızı sağlayan saptırıcı merak epistemik meraktan farklıdır. Saptırıcı merakımızı bilgi ve kavrayış arayışına dönüştürdüğümüzde bizi besleyecek epistemik meraka dönüşebilir. Epistemik merak derinlemesine düşünme, sorunlara farklı çözümler üretme gibi özellikleri
içerir ve saptırıcı meraktan farklı olarak da bir bilgi birikimiyle sonuçlanır (Akkocaoğlu Çayır, 2021).
“Hepimiz meraklı doğarız, ama sadece bir bölümümüz büyüdükçe araştırma ve keşfetme alışkanlıklarını yitirmez. Acaba siz ‘merak ayrımının’ hangi tarafında yer alıyorsunuz?” (Leslie, 2014).

Düşünme Eğitimi

Öğretmen bu etkinliği sınıf içerisinde ya da uygun ortam oluşturulabilirse okul bahçesinde veya bir
piknik alanında uygulayabilir. “Gerçek nadiren ortadadır.” (Bacon), ve “İnsanlar doğaları gereği bilmek
isterler.” (Aristoteles) cümlelerini (Direk, 2009) etkinlik öncesinde bir kartona yazar ve öğrencilere bu

cümlelerin hangi kavramla ilgili olabileceği sorusunu yöneltir. Öğrencilerden gelen cevaplar daha sonra
soruşturulmak üzere yazılır. Felsefi soruşturma amacıyla oluşturulmuş “Meraklı Küçükler Küçük Koruda* ” adlı kısa öykü okunarak etkinliğe devam edilir.

“Meraklı Küçükler Küçük Koruda”
O gün, Ayşe Öğretmen için her zamanki günlerden farklıydı. Uzun süredir öğrencilerine verdiği sözü
tutabilme çabasıyla onları okullarına yakın olan bir koruya pikniğe götürme hazırlığı içerisindeydi. Öğrenciler belli bir düzenle sıra olmuşlar neşeyle geçirecekleri günün hayaliyle yola koyulmuşlardı. Çok geçmeden koruya ulaşmışlar hatta piknik yapabilecekleri bir yer aramanın telaşına düşmüşlerdi. Her birinin
isteğine göre uygun olan yeri bulmak çokta kolay olmamıştı. Ecrin ilk hamleyi yapmakta gecikmedi.
“Bakın şuradaki su kenarına yakın bir yerde oturalım hem iribaşlara da bakarız orada çok merak ediyorum onları.” derken Poyraz;
“Hayır, ama ben iribaşları görmek istemiyorum, şu tarafta tavşanlar var hem nasıl beslendiklerini ve
yavrularını çok merak ediyorum, oraya yakın oturalım!” diyordu.
Ayşe Öğretmen bir süre onları dinledikten sonra söze karıştı.
“Herkesin merakına göre uygun olan yeri bulmak çok zor, en iyisi biz şuracıktaki ağacın altına serelim
piknik örtülerimizi daha sonra gezeriz olmaz mı?” diyerek işe koyulmuştu.

*

Öykü G.I tarafından oluşturulmuştur.
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Piknik örtüsünün bir ucundan tutarak öğretmenine yardım etmeye çalışan Zeynep;
“Neden hepimiz farklı şeyleri merak ediyoruz öğretmenim çok merak ettim.” diye söze girince öğretmeni;
“Bak, merak etmeyi bile merak ettin Zeynep.” diyerek güzel bir kahkaha atmıştı.
“Sahi neden merak ederiz öğretmenim?” dedi Zeynep. “Neden her birimizin merakı farklı? Hâlbuki
merak deyip geçiyoruz...”
Meraklı küçükler, meraklarının peşinden koşa dursunlar, ağaç dallarında pembe karışmış beyaz çiçeklerle yerdeki yeşil çimenler, hafiften mutluluğun şarkısını söyleyen rüzgâr da işin içine karışınca gün
ayrı bir güzellikle devam ediyordu. Bu arada Buse heyecanla koşarak geldi öğretmeninin yanına,
“Öğretmenim baksanıza şuradaki sarı çiçekler ne kadarda güzeller değil mi?”
“Evet!” dedi Ayşe Öğretmen “gerçekten çok güzeller, onların adı karahindiba.”
“Peki, yanındaki beyaz tel tel çiçekler, sanki yıldızlardan bir top oluşmuş da buraya konmuş gibi, dokunsam uçacaklar…”
“Aynen.” dedi Ayşe Öğretmen, “Ona da Puf çiçeği derler. Aslında o karahindibanın kurumuş hâli kendisini rüzgâra bırakıp çok uzaklara taşır tohumlarını...”
“Aaa çok ilginç değil mi öğretmenim kendisi sarı, tohumları beyaz peki neden adı karahindiba?” “Güzel bir soru.” dedi Ayşe Öğretmen, “Hiç merak etmemiştim bunu.” Koruda herkes bir yerleri dolaşırken
ellerini başının altına koyup uzanarak mavinin tonlarıyla bezenmiş gökyüzünü seyreden Aras da söze
karışmakta gecikmedi.
“Öğretmenim hiç ama hiç aklım almıyor, tonlarca ağırlıkta bir demir nasıl oluyor da gökyüzünde öyle
gidiyor?” Arkasında beyaz izler bırakarak gözden kaybolan uçağı göstererek, “O da bir şey mi?” dedi hemen oracıkta Alp “Şu anda bile baktığın gökyüzünde yıldızlar da var aslında, sadece karanlık gerekiyor
görebilmemiz için.”
“Yok artık!” diye devam etmişti Aras, “Ne çok şey varmış merak edilecek, öğrenilecek…”
Onlar bunları merak ededursunlar birazcık uzakta sandalyelerine oturmuş sohbet eden iki yaşlı teyze;
“Hımm, kimdi o, sizin komşunuzdu değil mi, onlar nereye taşındılar? Çok merak ediyorum.” diye sözlerine devam ederken küçük koru merak dolu bir güne tanıklık etmişti.

Kısa hikâyenin okunmasının ardından eğer açık alanda iseler öğrencilerden etraflarına daha dikkatli bakmaları istenir. Daha önce merak etmedikleri bir şeyi merak ettiler mi? Aşağıdaki sorulardan yola çıkarak felsefi soruşturma başlatılır.
Felsefi Soruşturma Soruları
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Merak ettiğimizde düşünmüş olur muyuz? Neden?
Korudaki öğrencilerin merak ettikleri şeyler neden farklıdır?
Her bilinmeyeni öğrenmeye duyulan istek merak mıdır, neden?
Neyi merak ettiğimiz bizimle ilgili bir fikir verir mi?
Bildiğimizi nasıl bildiğimizi merak eder miyiz?
İnsanların merakları arasındaki benzerlik ve farklılıkların nedeni ne olabilir?
Öğrencilerin merak ettiği şeyler ile yaşlı teyzelerin merak ettiği şeyler arasında fark var mıdır, neden?
Merakı faydalı veya faydasız olarak sınıflandırmak mümkün müdür, neden?
Çocuklar neden bu kadar meraklıdırlar?
Büyüdükçe merak ettiğimiz şeyler farklılaşır mı, neden?
Meraka değer katan şey merak edilenin kendisi midir, neden?

Düşünme Eğitimi

“Gerçek nadiren ortadadır.”
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“İnsanlar doğaları gereği bilmek isterler.”

(F. Bacon)

(Aristoteles)

FARKLILAŞTIRMA:
Soruşturma tamamlandıktan sonra öğrencilere
belirli bir süre düşünme fırsatı tanınır. İstedikleri görevi seçebilecekleri yönünde bilgilendirildikten sonra görevler verilir.
GÖREV 1: Ebeveyninizin mesleğine göre neleri
merak ettikleri ile ilgili bir araştırma yapınız.

GÖREV 2: Gelecek hafta değerlendirilmek üzere
kendinize bir merak treni yapmanız istenmektedir,
istediğiniz uzunlukta veya büyüklükte istediğiniz
materyalle yapabilirsiniz. Önemli olan bu trende
en çok merak ettiğinizden en az merak ettiğinize
doğru meraklarınızı vagonlara yazmanız. Bakalım
treninizde ne kadar vagonunuz olacak?

Benim Merak
Trenim

Şekil 1

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Kontrol Listesi’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Akkocaoğlu Çayır, N. (2021). İlkokul İçin Uygulama Örnekleriyle Öğretmenler İçin Çocuklarla
Felsefe (P4C) Rehberi, Ankara: Pegem Akademi.
Çiçek, H. (2017). Felsefeyle Çocuk Çocukla Felsefe, Çocuk ve Medeniyet.
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1335715 (E.T. 18.05.2021)
Direk, N. (2009). Bilgin Çocuk, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Leslie, I. (2014). Merak, (Çev. C. E. Topaktaş). İstanbul: NTV Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Hadi Akıl Yürütelim

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Mantık, Tümdengelim-Tümevarım

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Tümdengelim, Tümevarım, Kavram Gelişimi, Analitik Düşünme

KAZANIMLAR
•

Mantık ve doğru düşünme kavramlarını tanımlar.

•

Akıl yürütme yöntemlerini bilir.

•

Mantık ve akıl yürütme arasındaki ilişkiyi kavrar.

•

Akıl yürütme yöntemleri ile ilgili örnekler oluşturur.

•

Bilimsel yöntemi tanımlar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Mantık, Düşünme, Tümevarım, Tümdengelim, Öncül, Argüman

ÖN BİLGİLER

“Mantığın ana konusu, zihnin doğru bir biçimde nasıl çalıştığının incelenmesidir. Ancak mantıkta doğruluktan kastedilen şeyle bilgi kuramında doğruluktan kastedilen şey birbirinden farklıdır. Mantıkta
doğruluktan anlaşılan şey, zihnin veya aklın işleyişinde özdeşlik ilkesine göre çıkarsamalar yapmasıdır ki burada temel değer veya temel
kaygı tutarlı olmaktır”(Arslan, 2020).

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bilgi Notu
“Aristoteles, iyi muhakemeyi kötüden ayıracak şekilde açıklamaya çalıştı. Bu, mantık disiplinidir ve
konusu, argümandır; yani, doğru öncüllerden doğru sonuçlara ulaşma sürecidir. Argümanlar iki genel
kategoriye ayrılır: Tümdengelimli argümanlar ve tümevarımlı argümanlar. Tümdengelimli argümanlar, genel öncüllerden tikel durumlarla ilgili özgül sonuçlara hareket eder. Diğer yanda tümevarımlı
argümanlar özel durumlardan genel sonuçlar çıkarır (Weeks, 2020). Çocuklar için felsefede çocuklar
akıl yürütme yöntemleri ile benzerlik-farklılık, görünüş-gerçeklik, parça-bütün ilişkilerini keşfeder,
kavramları ve anlamları sorgularlar. Çocuklarla bir yargıdan yola çıkarak yeni bir yargıya varmaya
işaret eden akıl yürütme türleri olan anoloji, tümevarım, tümdengelim üzerine de çalışabilirsiniz” (Akkocaoğlu Çayır, 2021).

Düşünme Eğitimi

25

Öğretmen, derse başladığında öğrencilere konuyu oyunlaştırarak vermeye çalışır. Öncelikle önceden oluşturduğu kartlara “Bir şey aynı anda hem doğru hem yanlış olabilir mi?” cümlesini yazarak gruba dağıtır.
Öğrencilere düşünmeleri ve yazmaları için yeterli süreyi tanıdıktan sonra cevaplar okunarak konu tartışmaya
açılır. Tartışma sonrasında aslında yaptıkları şeyin bir akıl yürütme olduğu sonucuna vardırılır. Akıl yürütmeyi nasıl farklı yollarla yapacakları konusuna sorularla ulaşmaları sağlanır.
Akıl
Yürütme

Sorular

“Duyularımız ve algılarımız zihnimizi yapılandırır. Zihnimiz bu malzemeyi çeşitli biçimlerde işler, ayırır,
birleştirir. Yargılar oluşturur. Yargılar
arasında ilişki kurarak yeni sonuçlara
varır. Bilinen yargılardan yeni yargılar
elde etmeye akıl yürütme denir” (Direk, 2011).

-

Bir bütünün parçası olduğunuzu
düşünüyor musunuz?

-

Bir bütün, parçanın tüm özelliklerini taşır mı?

-

Bütünün bir parçasında, bütünün
tüm özelliklerini görürüz diyebilir
miyiz?

Açıklama ve sorular üzerinde düşündükten sonra etkinliğin ikinci aşamasına geçilir ve dersin başlangıcında sorulan “Bir şey aynı anda hem doğru hem yanlış olabilir mi?” sorusu üzerinde tekrar konuşulur. Aşağıdaki
diyaloglar öğrencilere rol verilerek okutulur veya drama yapılır.

Doğru düşünme ve mantık arasında nasıl
bir ilişki var sence Ece?
Arda

Akıl ilke ve kurallarına uygun olarak düşündüğümüz zaman doğru düşünmüş oluyoruz. Buna farklı isimlerde verebiliriz. Düzgün
düşünme, tutarlı veya mantıklı düşünme gibi.
Kısacası mantık doğru düşünmenin kurallarını
inceler diyebiliriz.
Ece
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Mantık doğru düşünmenin ilkelerini belirlemeye çalışıyor yani. Bunu yaparken amacı ise
doğru bilgiye ulaşmak.
Arda

Aynen öyle Arda. Hatta burada doğrunun
iki boyutundan bahsedebiliriz. Bilgi ve Mantık
doğrusu. Yargı gerçeğe uygunsa bilgi doğrusuna
yargı, düşünmenin ilkelerine uyuyorsa mantık
doğrusuna girer. Mantık doğrusunda yargının
gerçeğe uygunluğuna bakılmaz yani.
Ece

Aaaa anladım Ece, yargının içeriği ile bilgi
doğrusu ilgilenir diyorsun, mantık doğrusunda
ise tamamen biçim önemli.
Arda

Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? Mantık bu biçimsel özelliği ile felsefenin ve bilimin yanında
oluyor aslında onlar için bir araç olma görevini
üstleniyor.
Arda

Evet evet, çok eğlenceli öyle değil mi? Bir
yargı gerçeğe uygun mudur? diye sorduğumuzda
ise mantık burada görevi felsefe ve bilime bırakır.
Ece

Evet Arda, gerçekliğin bilgisine ulaşabilmek istiyorsak, diğer anlamda doğru bilgiye
ulaşmak istiyorsak doğru düşünmenin yani
mantığın ilke ve kurallarınıda bilmeliyiz.
Ece

*

İsimler hayal ürünüdür.

Düşünme Eğitimi
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Diyaloglardan sonra etkinliğin üçünü aşamasına geçilir, burada daha çok örneklendirmelere yer verilmesi
beklenmektedir.

“Bütün insanlar ölümlüdür.
Sokrates bir insandır.
Öyleyse Sokrates ölümlüdür.”**
Aylin

“Bulutlar gittikçe kararıyor.
Rüzgâr gittikçe şiddetleniyor.
Barometre düşüyor.
Öyleyse fırtına yaklaşıyor.”**
Doruk

Doruk, Aylin’in verdiği örneğe bakarak bu şekilde düşünmenin bize yeni bir şey öğretmeyeceğini düşünüyor. Eğer yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsak parçalara bakarak genelleme yapmamız gerektiğini, bunun
özellikle bilim insanlarının gözlem ve deneylere dayanarak yeni varsayımlar oluşturmaları sonucuna karşılık
geldiğini ve her zaman kesin olmamakla birlikte bize yeni bilgiler sunduğunu söylüyor. Size kimin düşüncesi
daha yakın geliyor? Gerekçesiyle açıklar mısınız?
Öğretmen aşağıdaki soruyu bir zarfın içerisinde öğrencilere verir ve düşünmeleri için belirli bir zaman tanır. “Mantıklı bir şey anlamsız olabilir mi?” (White, 2018). Daha sonra aşağıdaki bölümler verilir ve tartışılır.

Bütün çiçekler bitkidir.

Bütün öğrenciler çalışkandır.

Ortanca bir çiçektir.

Çanta bir öğrencidir.

O hâlde ortanca bitkidir.

O hâlde çanta çalışkandır.

Şekil 1
(Akkocaoğlu Çayır, 2021). İsimler hayal ürünüdür.

**

Şekil 2
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Akıl Yürütmeler

Evet

Hayır

Bilgi Doğrusuna Uygun

Şekil 1

Şekil 2

Mantık Doğrusuna Uygun

Şekil 1
Şekil 2

Öğrencilerle birlikte yukarıdaki akıl yürütmelere benzer örnekler oluşturabilirsiniz. Görüldüğü gibi
“Bir şey gerçekten de mantıklı olduğu hâlde anlamsız
olabilir” (White, 2018).

KAYNAKLAR:

FARKLILAŞTIRMA: Etkinlik tamamlandık-

Arslan, A. (2020). Felsefeye Giriş, Ankara:
Gençlik Spor Yayınları.

tan sonra öğrenciler istedikleri görevi seçebilecekleri
yönünde bilgilendirildikten sonra görevler verilir.

GÖREV 1: Akıl yürütme biçimlerinden tümevarım
ve tümdengelimi kullanarak önerme örnekleriyle
karikatür oluşturmanız beklenmektedir.

GÖREV 2: Hangi akıl yürütme biçimini bilimsel
bilgiye ulaşmakta daha çok kullanırız, neden? Bu soru
ile ilgili mini bir araştırma yapmanız beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” ve
“Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Akkocaoğlu Çayır, N. (2021). İlkokul İçin
Uygulama Örnekleriyle Öğretmenler İçin
Çocuklarla Felsefe (P4C) Rehberi, Ankara:
Pegem Akademi.

Direk, N. (2011). Çocuklarla Felsefe, İstanbul:
Pan Yayıncılık.
Weeks, M. (2020). Felsefe Nasıl Çalışır? (Çev.
A.F. Yıldırım). İstanbul: Alfa Yayınları.
White, D. A. (2018) Çocuklar İçin Felsefe, Her
Şey Hakkında Merak Uyandıracak 40 Eğlenceli
Soru, Ankara: ODTÜ yay.

Düşünme Eğitimi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Analoji Yapalım mı?

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Sınıf içi yüz yüze / Çoklu seçenekli etkinlik / Görevler
ÜNİTE
: Felsefe Nedir?
ALT ÖĞRENME ALANI
: Mantık, Tümdengelim-Tümevarım
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Metaforik Düşünme, Analojik Düşünme, Veri Yorumu ve Genelleme
KAZANIMLAR
• Bilimsel yöntemle mantık kavramını ilişkilendirir.
• Bilinenden bilinmeyene doğru çıkarımda bulunur.
• Mantık ve akıl yürütme arasındaki ilişkiye örnek verir.
• Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder.
ARAÇ-GEREÇLER
: “Salda Gölü Mars Çalışmaları İçin Neden Önemli?” başlıklı videosuna
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. (https://www.trthaber.
com/videolar/salda-golu-mars-calismalari-icin-nedenonemli-54736.
html)
ANAHTAR KAVRAMLAR : Mantık, Akıl yürütme, Analoji
ÖN BİLGİLER
: Anolojik Düşünme: “Bu tip düşünmede iki alan arasındaki benzerliklerden hareketle ilişkiler kurulur. Bu ilişkilendirmeyle yeni bir karşılaştırma
ve açıklayıcı bir anlam doğar” (Gagnon, 2012 den akt. Başerer, 2017).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ: Öğretmen etkinliğe “Nasıl Bilirim” * adlı öykü ile giriş yapar.
Nasıl Bilirim?
Ayşe Öğretmen sınıfa girince öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltir.
Bir şey hakkında nasıl fikir sahibi olabiliriz?
Bildiğimiz şeyleri nasıl biliriz?
Soruların ardından İnci söz alır hemen;
“Düşünürüz öğretmenim, düşünür ve biliriz.”
“Daha önce hiç görmediğimiz bilmediğimiz bir şeyi düşünebilir miyiz acaba?” diye devam eder Kerem.
“Gördüğümüz ya da bildiğimiz bir şeyi başka bir şeye benzetebiliriz, yani benzeyen yönlerinden görmediğimiz şeyle ilgili fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyorum ne dersin Kerem?” der İnci.
“Hım olabilir. Yani akıl yürütüyoruz… Ancak sadece düşünmek ya da akıl yürütmek yetmez bunu
dille de ifade etmelisin.”
Öğretmen gülümseyerek söze karışır. “Evet tam da öyle; akıl yürütüyoruz, ancak bunun birçok şekli
var. Örneğin benzerliklerden yola çıkarak bir akıl yürütme yapmaya ne dersiniz. Buna analoji diyoruz,
yani bildiğimiz ve gördüğümüz bir şeyin özelliklerinden ve benzer yönlerinden yola çıkarak belki de hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir şeyle ilgili fikir sahibi olmaya çalışıyoruz.”
“Öyleyse elimizde bir analoji var, peki neyi neye benzetiyoruz diyerek heyecanla devam eder İnci!”
“Buldum!” der. “Kerem, bu gerçekten heyecan verici.”
* Öykü G.I. tarafından oluşturulmuştur.
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ANALOJİ

SALDA GÖLÜ VE JEZERO
KRATERİ

Bilgi Notu
Nasa’nın (2020) Twitter hesabından yapmış olduğu “Türkiye’deki Salda Gölü, Mars’taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Hatta araştırmacılar 2020’deki Mars görevi için Salda Gölü’nde
saha araştırması yapmışlardır.” Salda Gölü günümüzden 3.7 milyar yıl önceye dayanan hidromanyezit
stromatolit oluşumu sonucunda meydana gelen Mars toprağı özelliğine sahip beyaz kumsalıyla dikkat
çekmektedir (Elibol, 2020).

Salda Gölü’nde güncel olarak oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitlerin Mars’taki karbonat içerikli kayaçlara benzerlik sergilediğinin önerilmesi ile bu yapılar Yerküre dışı yaşam izlerinin
araştırılması için uygulama alanı bulmuştur.
Salda stromatolitlerinin görece genç yapılar olması ve dolayısıyla jeolojik süreçlerden nisbeten
daha az ektilenmiş olmasına karşın, elde ettiğimiz veriler stromatolitlerin yaşam izlerini taşıma
potansiyelinin bulunduğu yönündedir. Sonuç olarak, Salda stromatolitleri, belirli bir dengedeki
kimyasal, biyolojik, fiziksel ve iklimsel koşulların ortak bir ürünü olarak gelişmektedir. Yerküre’nin
erken döneminde yaygın olarak oluşan yaşamın ortaya çıkış ve gelişim süreçlerine ışık tutacak bu
yapıların detaylı araştırılması jeolojik kayıtlardaki yaşam izlerinin tayini için önemli veriler üretecektir (Balcı vd., 2018).
Analoji de bir olay ya da nesnedeki özelliğin başka bir olay ya da nesnede de olacağı düşünülür.
Ortak özellik, yani benzerliğin sayısı arttıkça sonucun doğru olma olasılığı da artar. Tekil örneklerden
yola çıkılarak yine tekil sonuçlara ulaşılır. Genelleme yapılarak ulaşılan sonuç, zorunluluk ifade etmez.
Ancak o, bir olasılık ifade eder (Eroğlu, 2012).

Düşünme Eğitimi

Öğretmen, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra
Salda Gölü ve Jezero Krateri arasındaki bu benzerlikle ilgili görsellere dikkat çeker. Ayrıca bununla ilgili
videolar araştırılıp izletilebilir.
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DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” ve
“Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

GÖRSEL KAYNAKLAR:
Lake Salda
Jezero Crater
delta

Exposed
microbialite İsland

https://evrimagaci.org/salda-golu-ve-jezerokrateri-nasadan-uzmanlar-marsta-yasamarayacak-olan-perseverance-gorevi-icinneden-salda-golune-geldi-10174 (Erişim Tarihi:
21.05.2021).

KAYNAKLAR:
Görsel 1

Aşağıdaki sorulardan yola çıkarak felsefi soruşturma başlatılır.
Felsefi Soruşturma Soruları
–

Bilinenden hareketle bilinmeyen hakkında tahminde bulunmanın size ne kazandırabileceğini düşünüyorsunuz? Neden?

–

Jezero Krateri’ni hiç görme şansın olmayabileceğini bildiğin hâlde bunları öğrenmek seni heyecanlandırıyor mu? Neden?

–

Benzerliklerin artması benzetilen sonucu
kesin kılar mı? Neden?

–

Öğrendiğimiz her şeyi benzeterek mi öğreniriz? Neden?

FARKLILAŞTIRMA: Etkinlik tamamlandıktan sonra öğrenciler istedikleri görevi seçebilecekleri
yönünde bilgilendirildikten sonra görevler verilir.
GÖREV 1. Gelecek ders sunmak üzere analoji
örnekleri oluşturmaları istenir.
GÖREV 2. Tercihen öğrenciler resim ya da karikatür
çizmeleri yönünde görev alabilirler. Tamamladıkları
görevler haftanın panosunda sergilenir.

Balcı, N., Demirel, C., Kurt, M.A. (2018). Salda
Gölünün
Jeomikrobiyolojisi
ve
Güncel
Stromatolit Oluşumunda Mikrobiyal Etkiler.
Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Bülteni. Bulletin of the
Earth Sciences Application and Research Centre
of Hacettepe University. Yerbilimleri, 2018, 39
(1), 19-40 Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/
en/pub/yerbilimleri/issue/39136/459780 (Erişim
Tarihi: 18.05.2021).
Başarer, D. (2017). Bir Düşünme Türü Olarak
Mantıksal
Düşünme.
Akademik
Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 41, Mart, s. 433442
Elibol, A. (2020). Yeşilova Yerel Halkının İlçe
Turizmine Bakış Açılarının Belirlenmesi,
Aralık. Cilt:5 No:2 Uluslararası Türk Dünyası
Turizm Araştırmaları Dergisi Erişim Adresi:
h t t p s : //d e r g i p a r k . o r g . t r/e n /p u b / t d t a d /
issue/58709/788132 (Erişim Tarihi: 19.05.2021).
Eroğlu, G.(2012). Akıl Yürütme Formlarının
Mantık ve Bilimlerde Yeri ve Değeri. Hikmet
Yurdu, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 10, Temmuz – Aralık / 2,
ss. 183 – 196.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Benim Robotum

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Yapay Zekâ ve Mantık

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
:
		

Yaratıcı Hayal Kurma, Problem Çözme, Empati Kurma, Analitik
Düşünme, Gerekçeli Düşünme, Yaratıcı Düşünme. Strateji

		

Geliştirme, Görsel Okuryazarlık, Dijital Çağ Okuryazarlığı

		

Temel, Bilimsel, Ekonomik ve Teknolojik Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•
•
•

Yapay zekâyı tanımlar.
Yapay zekâ ve mantık ilişkisini açıklar.
Teknolojinin temelindeki mantıksal dayanakları ifade eder.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Okul Bahçesi
Yapay Zekâ, Mantık, Teknoloji

ÖN BİLGİLER
Yapay Zekâ: “Bir program dâhilinde tanımlanan görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden
ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makineler anlamına gelmektedir” (Dönmez, 2020).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci Aşama: Öğretmen tahtaya “eğer bir robot olsaydınız göreviniz ne olsun isterdiniz?” sorusunu
yazar ve öğrencilerden yazılı olarak cevaplamalarını ister.

Ben Bir Robot Olsaydım
………………………………………………….......…………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………… Neden?

Düşünme Eğitimi

İkinci Aşama: Öğretmen öğrencilerden aşağıdaki görseli incelemelerini ister.

Bilgi Notu
“Zekânın daha iyi bir şekilde modellenebilmesi için gündelik hayattaki zeki davranışlarımızı oluşturan sağduyu akıl yürütmesinin formelleştirilmesi gerekir.
Önermeler mantığı, bu formelleştirmenin üstesinden gelemeyince 1970’li yılların sonunda monoton-olmayan mantık geliştirilmiştir. Monoton-olmayan mantık, sağduyu akıl yürütmesi dediğimiz
gündelik hayattaki zeki davranışı ve karar vermeyi modellemeyi amaçlamaktadır” (Kamer, 2009).

Bilgi Notu
Yapay Zekâ: “Çoğunlukla insanın düşünme yeteneğini ve beynin çalışma özelliğini modellemeye
çalışan yöntemlerden oluşur. Yapay zekânın amacı insanın zekâsını bilgisayar aracılığı ile taklit etmek
ve bu anlamda belli bir ölçüde bilgisayarlara öğrenme yeteneği kazandırabilmektir” (Serhatlıoğlu, Hardalaç, 2009).
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Üçüncü Aşama: Aşağıdaki göreseller öğrenciler tarafından incelenir ve sorular cevaplanır.
Görseldeki robotun ne yaptığını düşünüyorsunuz?

Şekil 1

Günümüzü ve geleceği düşündüğünüzde insan makine etkileşimi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Şekil 2

Düşünme Eğitimi

Dördüncü Aşama: Öğretmen, öğrencilerden kendi robotlarını tasarlamalarını ister.
BENİM ROBOTUM

Robotunuzun adı:
Robotunuzun görevleri:

Robotunuzun size benzeyen yönleri:

Adını verme nedeniniz nedir?
Görevleri verme nedeniniz nedir

Robotunuzun en beğendiğiniz özellikleri:

ROBOTUNUZUN ŞEKLİ

Robotunuzun size benzemeyen yönleri:

(Robotunuza istediğiniz şekli vermekte
tamamen özgürsünüz)

Robotunuzun en beğenmediğiniz
özellikleri:

Robotunuzun duygusal özellikleri
nelerdir?
Neden bu duygusal özellikleri yüklediniz?

Robotunuzun ne kadar süre sizinle
olmasını istersiniz? Neden?
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DEĞİŞİM KAÇINILMAZ*
ALP: Araştırma yaparken robot böceklere takıldım; hem biyolojik hem yapay, çok ilginç.
ILGIN: Cyborglardan bahsediyorsun sen.
ALP: Evet aynen. Yani sibernetik organizma.
ILGIN: Çok ilginç değil mi? Ancak bunlar günümüzde kaçınılmaz gibi gözüküyor. Üstelik artık yapay
zekâ ile bunların çok ötesinde şeyler olacak gibi geliyor bana.
ALP: Yapay zekâ tam olarak ne yapmaya çalışıyor?
ILGIN: Aslında insanın düşünme, öğrenme, karar verme yeteneğini bir anlamda bilgisayara yaptırmaya çalışıyorlar.
ALP: Bunu neden yapıyoruz ki, biz düşünemiyor muyuz?
ILGIN: Bunun çıkış mantığı aslında insanların işini kolaylaştırmak. Düşünsene şu an bilgisayarların,
makinelerin hayatımızda olmadığını…
ALP: Evet zor olabilirdi bu, ancak bizden daha iyi düşünürlerse ne olacak?
ILGIN: Güzel soru, aslında şu an için üreten sistemine ne yüklüyorsa ona göre hareket ediyorlar.
ALP: Yapay sinir ağlarından bahsediyordu seyrettiğim bir programda. İnsanın düşünme, karar verme
kabiliyeti otonom araçlara yükleniyormuş.
ILGIN: Evet sürücüsüz yani otonom araçların hayatımızı ne derece kolaylaştırabileceğini düşünsene.
ALP: Evet, kolaylaştıracak gibi ama bununla beraber birçok şeyi değiştirecek sanırım.
ILGIN: Ne gibi?
ALP: Düşünsene komşumuz Taksici Mustafa amcayı, sanırım işini kaybedecek.
ILGIN: Evet, henüz vakit var gibi gözükse de bu kaçınılmaz sanırım. Ancak bu birçok meslek grubu
için söz konusu olacak diye düşünüyorum.
ALP: Değişim kaçınılmaz yani…

* Öykü G.I. tarafından oluşturulmuştur.

Düşünme Eğitimi

ARAŞTIRMA YAPARKEN
ROBOT BÖCEKLERE TAKILDIM;
HEM BİYOLOJİK HEM YAPAY
ÇOK İLGİNÇ

CYBORGLARDAN
BAHSEDİYORSUN SEN.

EVET AYNEN. YANİ
SİBERNETİK ORGANİZMA.

YAPAY ZEKA TAM
OLARAK NE
YAPMAYA
ÇALIŞIYOR.

ÇOK İLGİNÇ DEĞİL Mİ? ANCAK BUNLAR
GÜNÜMÜZDE KAÇINILMAZ GİBİ
GÖZÜKÜYOR. ÜSTELİK ARTIK YAPAY
ZEKA İLE BUNLARIN ÇOK ÖTESİNDE
ŞEYLER OLACAK GİBİ GELİYOR BANA.
ASLINDA İNSANIN DÜŞÜNME,
ÖĞRENME, KARAR VERME
YETENEĞİ BİR ANLAMDA
BİLGİSAYARA YAPTIRMAYA
ÇALIŞIYORLAR.
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BUNU NEDEN
YAPIYORUZ Kİ, BİZ
DÜŞÜNEMİYOR
MUYUZ?

EVET ZOR
OLABİLİRDİ BU,
ANCAK BİZDEN
DAHA İYİ
DÜŞÜNÜRLERSE
NE OLACAK?

BUNUN ÇIKIŞ MANTIĞI ASLINDA
İNSANLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAK.
DÜŞÜNSENE ŞU AN BİLGİSAYARLARIN,
MAKİNELERİN HAYATIMIZDA
OLMADIĞINI…

GÜZEL SORU, ASLINDA ŞU AN İÇİN ÜRETEN
SİSTEMİNE NE YÜKLÜYORSA ONA GÖRE
HAREKET EDİYORLAR.

Düşünme Eğitimi

YAPAY SİNİR
AĞLARINDAN
BAHSEDİYORDU
SEYRETTİĞİM BİR
PROGRAMDA,
İNSANIN DÜŞÜNME
KARAR VERME
KABİLİYETİ
OTONOM ARAÇLARA
YÜKLENİYORMUŞ.

EVET SÜRÜCÜSÜZ YANİ OTONOM
ARAÇLARIN HAYATIMIZI NE DERECE
KOLAYLAŞTIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNSENE.

EVET
KOLAYLAŞTIRACAK
GİBİ AMA BUNUNLA
BERABER BİRÇOK ŞEYİ
DEĞİŞTİRECEK
SANIRIM.

NE GİBİ.
DÜŞÜNSENE
KOMŞUMUZ
TAKSİCİ
MUSTAFA
AMCA'YI
SANIRIM İŞİNİ
KAYBEDECEK.
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DEĞİŞİM
KAÇINILMAZ
YANİ…

EVET, HENÜZ VAKİT VAR GİBİ GÖZÜKSE DE
BU KAÇINILMAZ SANIRIM. ANCAK BU
BİRÇOK MESLEK GRUBU İÇİN SÖZ KONUSU
OLACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

Felsefi soruşturma amacıyla oluşturulan kısa öykünün okunmasının ardından soruşturma başlatılır.

Felsefi Soruşturma Soruları
•

Robotlar bizim gibi düşünebilir mi? Neden?

•

Robotların düşünebilmesi seni rahatsız eder mi? Neden?

•

Otonom bir araçta seyahat etmeyi ister misin? Neden?

•

Bilgisayarların ve makinelerin olmadığı bir dönemde yaşamak ister miydin? Neden?

•

Gelecekte hangi meslek gruplarında yapay zekânın daha etkin olacağını düşünüyorsun? Neden?

Düşünme Eğitimi
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Altıncı Aşama: Aşağıdaki şekil üzerinde öğrencilerin düşündüklerini yazmaları beklenmektedir.

Robotların gelecek için
önemi nedir?

Robotların dünya için
önemi nedir?

Robotların benim için
önemi nedir?

..............................................

..............................................

..............................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

FARKLILAŞTIRMA: Ürün ve süreç farklılaştırması yapılır. Öğrenciler diledikleri görevi seçebilirler.
Görev 1: Herhangi bir materyalle robot tasarlamaları
beklenir. (Atık malzemeler vs.)
Görev 2: Web2 araçları ile robot tasarlamaları
beklenmektedir.
Görev 3: Bir problem durumu tespit edip çözümüne
yönelik robot tasarımını yazması veya çizmesi
beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Öz
Değerlendirme Formu ve Kontrol Listesi’ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Dönmez, S. (2020). Felsefi Bağlamda Yapay
Zekâ Ve 2025 Sendromu. Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 20 Sayı: 2
https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/972902 (Erişim Tarihi: 22.06.2021)
Kamer, V. (2009). Yapay Zekâ ve Monotonolmayan Mantık. T. C. İstanbul Üniversitesi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. http://nek.
istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45445.pdf
(Erişim Tarihi: 21.06.2021)
Serhatlıoğlu, S., Hardalaç, F. (2009). Yapay Zekâ
Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanması. Fırat
Tıp Dergisi 2009;14(1): 01-06
https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/72335 (Erişim Tarihi: 21.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Ben Bilge miyim?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilgi Sevgisi

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
:
		

Merak Etme, Yaratıcı Hayal Kurma, Kavram Gelişimi, Gerekçeli
Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Kendini Tanıma, Görsel Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•
•

Felsefeyi tanımlar.
Felsefi bilginin insan hayatındaki önemini kavrar.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, okul bahçesi
Felsefe, Sevgi, Bilgi, Bilgelik

ÖN BİLGİLER
Felsefe nedir? “Bu soruyu felsefe kendisine yöneltmeseydi belki de felsefi uğraş ve çabanın bütün samimiyetinin sorgulanması gerekirdi. Hayat alanında bir sınır tanımaksızın anlamdan bilgiye, varlıktan değere
her şeyi sorgulayan bir disiplinin kendini sorgulama dışında tutması kabul edilebilir bir durum olmazdı”
(Arıcı, 2019).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin 1. bölümünde öğretmen tahtaya karışık kelimeler yazar ve öğrencilerle birlikte bir kavram haritası oluştururlar.

Felsefe

Hayal
Kurma

Sevgi

Merak

Araştırma

Bilgi

Düşünme

Sorgulama

BİLGELİK

Düşünme Eğitimi

43

Yukarıdaki kavramlarla ilgili tartışmalar yapılır. Ayrıca çocuklarla filozofların neden birbirlerine benzetildiği ile ilgili felsefi sorgulama başlatılabilmesi amacıyla aşağıdaki şiirlerinden faydalanılır.

EN GÜZEL ANI
…………..
Değişmez yasadır bu;
İnsan çocukken
Yaptığı merdivenle
Kolay başarır
Yükseklere çıkmayı
Ve her çocuk
Kendisi keşfederse
Hayatı öğreten aynayı
Bulmak zor olmaz
Yürüyeceği yolu. *
M.R. Şirin

SORU SORMA
…………..
Ne tek başına hayal
Ne de bilgi yarar işe
Doğru eyleme yönelmek için
Doğru bilgi ve
Deneyim de yetmez
Doğru soru sormadıkça
Doğruyu göstermez insana
Hiç bir pusula
Fakat şunu da unutma:
Hayal kurmasaydı çocuklar
Okyanusa düşerdi güneş
Bir daha görünmezdi ay. *
M.R. Şirin

*(Şirin, 2012)

Felsefi Soruşturma Soruları
•

Çocukların daha meraklı olduğunu düşünüyor musun? Neden?

•

Çocuklar kendini keşfetme sürecinde neler başarmayı isterler? Neden?

•

Bir çocuk olarak hayal kurmak için neye ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun? Neden?

•

Herkesin hayali birbirine mi benzer? Neden?

•

Filozofla çocuğu birbirine benzeten şey nedir?

Bilgi Notu
“Felsefe, kişiye problemi tanımlamayı, (Örneğin günlük yaşantımızdaki etik problemler), problemle ilgili düşünmeyi, hatta etik yargılarda bulunmayı ve bunları yaşantımıza yansıtmayı öğretmektedir. Çocuklar “sevgi nedir?”, “ kuralları kim koyar?”, “doğru ne demek?”, “zaman nedir?”, “en iyi arkadaş
nasıl olur?” gibi sorular sorarak felsefeyi günlük yaşamlarına uygulamaktadırlar” (İlhan Tunç, 2017).
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Etkinliğin 2. bölümünde aşağıdaki şekillere dikkat çekilir ve renkli kâğıtlarla kendilerinin de bu şekillerden yapmaları istenir. Etkinliğin bu bölümünde felsefenin “bilgiyi sevmek”, “bilginin peşinden koşmak”, “bilgiye dost olmak” olduğu üzerinde durulur.

philo

sevgi

+

sophia

=

philosophia

+

bilgi

=

bilgi sevgisi

Etkinliğin devamında felsefede neden bilgi ve sevgi kavramlarının birleşmiş olabileceği ile ilgili düşünme
üzerinde yoğunlaşılır. Bilgi notlarından faydalanılarak sorgulama derinleştirilir.

Bilgi Notu
“Filozof olmak için bilge olmak şart değildir ama bir filozof daima bilge olmayı ister. Hangi konuda
bilge olmak ister? Felsefenin geleneksel anlamı açısından bakıldığında, her konuda bilge olmak ister.
Kendinizle, etrafınızdaki insanlarla, üzerinde yaşadığınız dünyayla ilgili her konuda” (White, 2018).

Felsefi Soruşturma Soruları
•

Bilgi nasıl sevilir?

•

Bir sınavdan yüksek puan almak için çalışmak, bilgiyi sevmek midir?

•

Bilginin peşinden koşmak gerekli midir? Neden?

•

Bilgi ile dost olunabilir mi? Örnek verebilir misin?

Bu bölümde öğrencilere küçük kâğıtlar dağıtılır ve gruptaki herkesten kâğıtlara “Bilge olmak için neye
ihtiyacım var?” sorusunun kendilerine göre cevabını yazmalarını ve önlerindeki kutuya atmaları istenir. Daha
sonra kutudan öğrenciler sırayla kâğıtlar çeker ve kendilerine bir liste oluşturmaya çalışırlar. Devamında herkes “Ben bilge miyim?” sorusunu tartışır.

Düşünme Eğitimi

45

BİLGE OLMAK
İÇİN NEYE
İHTİYACIM VAR?

Bilge olmak için neye ihtiyacım var?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Etkinliğin 3. bölümünde felsefenin kelime anlamına tekrar dönülür. Felsefenin bilgisi Sophia’nın salt kuru
bir bilgi olmadığı, içinde barındırdığı anlam üzerinde yoğunlaşılır. “Philo ve Sophia sözcüklerinden oluşan
felsefe, sophia sözcüğünün soyut bilgi anlamının yanı sıra akıllıca davranmak, aşırılıktan kaçınmak, kendine egemen olmak ve kötü durumlara göğüs germeyi bilmek anlamlarını da içermektedir” (Bahadır, 2016).
Felsefenin bilgisinin gündelik yaşamımızla nasıl iç içe olabileceği üzerinde durulur ve aşağıdaki tablo verilir.
Noktalı bölümleri cümlelerden yola çıkarak öğrencilerden (görev olarak) doldurmaları istenir. Örneğin “Akıllıca davranmanın hayatımız üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Neden?” sorusu ile düşünmeleri ve yazmaları
sağlanır. İlerleyen süreçte yazdıkları üzerinde soruşturma yapmaları önerilir.

46

FELSEFE

Akıllıca
Davranmak

Aşırılıklardan
Kaçınmak

Kendine Egemen
Olmak

Kötü Durumlara
Göğüs Germeyi
Bilmek

…………………

…………………

…………………

…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

Görev 1: Yukarıda verilen kutucuklardaki cümlelere
yönelik metin yazmaları beklenmektedir.
Görev 2: Yazdıkları metinle ilgili soru üretmeleri
beklenmektedir.
Görev 3: Bilgili insan ve bilge insan ayrımını ön
plana çıkaracak karikatür üretmeleri beklenmektedir.
İsteyen öğrenci dijital ortamda hazırlayabilir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme ve Dereceli
Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Arıcı, M. (2019). “Metafelsefe”, İçinde. Felsefeye
Giriş, (Ed. Murat Arıcı). Ankara: Nobel.
Bahadır, M. (2016). Eğitim Ve Bilim Bağlamında
Felsefi Bilincin İşlevi MSKU Eğitim Fakültesi
Dergisi MSKU Journal of Education ISSN
21486999 Cilt-Volume 3, Sayı- Number, Nisan /
April
https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/184055 ( Erişim Tarihi: 17.06.2021)
İlhan Tunç, A. (2017). Çocuklarla Felsefe Çocuk
ve Medeniyet, 2017/2
https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/1335717 (Erişim Tarihi: 17.06.2021)
Şirin, M.R. (2012). Aşk Olsun Çocuğum Aşk
Olsun. Çocuk Felsefesi Üzerine Denemeler.
Ankara: Kök yayıncılık.
White, D. A. (2018) Çocuklar İçin Felsefe, Her
Şey Hakkında Merak Uyandıracak 40 Eğlenceli
Soru, Ankara: ODTÜ yay.

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Bilgelik Bizi Çocukluğa Geri Götürür

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Sınıf içi yüz yüze / Çoklu seçenekli etkinlik / Görevler
ÜNİTE
: Felsefe Nedir?
ALT ÖĞRENME ALANI
: Felsefe ve Merak
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Merak Etme, Yaratıcı Düşünme, Kendini İfade Edebilme
KAZANIMLAR
• Felsefe ile merak arasındaki ilişkiyi açıklar.
• Merak ettiği felsefi soruları farklı yöntemlerle ifade eder.
ANAHTAR KAVRAMLAR : Felsefe, Filozof, Çocuk, Merak, Hayret
ÖN BİLGİLER
: “Çocukluk, dünya ile dünyanın gerçekleriyle karşılaşmadır. Bu karşılaşma merakı, hayret ve hayranlık duygularını geliştirir. İnsan yalnız
dünya, evren ve insanla karşılaşmaz; bizzat kendisiyle de karşılaşır. Doğasındaki bu özellikler, çocuğu sormaya, bilmeye, ilgi duymaya sevk
eder. Çocukluk, her ne kadar uzakmış gibi görünse de, felsefeye en yakın noktada bulunur” (Taşdelen, 2015).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ: Felsefi soruşturma amacıyla oluşturulmuş “İpek ve Tuna Yoldalar” * adlı kısa öykü etkileşimli tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden rol seçerek hikâyeyi okumaları istenir.

“İpek ve Tuna Yoldalar”
Bugün sabah okula gitmek için İpek ve Tuna biraz erken çıkmışlardı evden. Baharın neşesi, doğanın canlanışı iki küçük kardeşin davranışlarıyla bir bütün oluşturuyordu sanki.
“Güneş bugün neden bu kadar parlak?” dedi İpek kaldırımda yürürken. Tuna hafifçe başını kaldırıp
baktı gökyüzüne…
“Bilmem.” dedi, “Belki her gün böyleydi.”
“Bak, şurada renk renk minik çiçekler açmış.” diye devam etti kaldırımın kenarında uzanan çimenliklere bakan İpek, “dün burada mıydı bunlar?”
“Bilmem” dedi Tuna “belki buradaydılar, belki de bugün açtılar, yarında burada olacaklar sanırım,
ama biz bunları neden daha önce görmedik?”
Bu kez bilmem kelimesi İpek’ten geldi.

* Öykü G.I. tarafından oluşturulmuştur.
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“Neden daha önce görmedik bilmem ama çok güzel olduklarını ve burada olduklarını artık biliyorum. Baksana o kadar küçükler ama yine de varlıklarını sergilemişler, biz onları bugüne dek görememiş
olsak da... Aaa baksana şu tırtıla kendini büyütmeye çalışıyor yapraklardan ısırıklar alarak.” diyerek
gülümsedi İpek.
“Önemli olan görmüş olmamız.” dedi Tuna ve devam etti.
“Baksana bulutlar ne kadar hızlı şekil değiştiriyor, sence aynı şekle tekrar dönüşür mü bulutlar?”

Kısa hikâyenin okunmasının ardından öğrencilerden sınıf penceresinden dışarı bakmaları istenir
veya şartlar uygunsa okul bahçesine çıkılır ve etraflarına daha dikkatli bakmaları istenir. Daha önce görmedikleri bir şeyleri fark ettiler mi? Aşağıdaki sorulardan yola çıkarak felsefi soruşturma başlatılır.

Öğretmene Not
Bu bölümde öğrencilerden gelebilecek cevapları düşünerek yeni sorular oluşturabilir.

Düşünme Eğitimi

Felsefi Soruşturma Soruları
–

İpek ve Tuna her gün aynı yoldan okula
gidiyorlar. Ancak O gün gördüklerini neden daha önce fark etmemişlerdir?

–

Güneş o gün neden daha parlaktır?

–

Çiçekler hep orada mıdır, eğer orada ise
onları önceden fark etmemiş olmalarının
nedeni ne olabilir?

–

Eğer çiçeklerin orada olduklarını fark etmeselerdi çiçekler yine orada diyebilir
miydik? Neden?

–

Bulutların şeklinin değişmesi onların bulut olmasını değiştirir mi? Neden?
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Felsefi Soruşturma Soruları
–

Doğaya bakmak bize neler kazandırabilir?
Neden?

–

Büyüdükçe neden etrafımıza daha az dikkat ederiz?

–

Doğadaki her şey birbirine ihtiyaç duyar
mı? Neden?

Bilgi Notu
“Sadece filozoflar değil, bilim adamları, edebiyatçı ve sanatçılar da, kendi içlerinde korudukları çocuklukla, söz konusu karşılaşmayı sürekli kılan, varlıkla karşılaşmanın merak, hayret, heyecan ve hayranlık duygularıyla daima tazelenen kişilerdir. Bu yüzden Pascal’ın söylediği doğrudur: “Bilgelik bizi
çocukluğa geri götürür.” Çocuklar için felsefe de, bir literatür, bilgi ve uzmanlık alanı olarak felsefe ile
ilgilenmeyi değil, öncelikle hayat ve varoluş üzerine düşünmeyi ifade eder. Çocuklar için felsefe, hayatın olguları üzerinde düşünmenin, karar vermenin, seçmenin, anlamanın ifadesidir. Burada çocuktan
istenen, bir bilgiyi öğrenmesi, bir görüşü kavraması, bir literatürü özümsemesi değil, bir öğretim faaliyeti de değil, bir bakış açısı arayışı içinde bir soruya cevap verebilmesidir” (Taşdelen, 2015).

GÖREV 1. Soruşturma tamamlandıktan sonra
öğrencilere bir haftalık süre verilir. Yaşam alanlarına,
etraflarına daha farklı bir bakış açısıyla bakmaları
ve daha önce fark etmedikleri neleri fark ettiklerini
ve daha önce fark etmeme nedenlerini listelemeleri
istenir.
GÖREV 2. Gelecek derslerinde daha önce
fark etmeme nedenlerini arkadaşları ile birlikte
tartışmaları sağlanır.

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Öz
Değerlendirme Formu‘na
okutarak ulaşabilirsiniz.

etkinlik

karekodunu

KAYNAKLAR:
Taşdelen, V. (2015). Felsefenin Gülümseyen
Yüzü: Çocuklarla Felsefe. Türk Dili https://tdk.
gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/562.pdf

FELSEFE
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Şapkalar Ne Söylüyor?

ETKİNLİK TÜRÜ

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler.

ÜNİTE

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Dil-Düşünme-Anlama

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
:
		

Yaratıcı Düşünme, Lateral (Çok Yönlü) Düşünme, İş Birlikçi 		
Düşünme, Kendini İfade Edebilme

KAZANIMLAR
•
•
•
•
•

Dil-düşünme-anlama ilişkisini açıklar.
Düşünmeyi geliştirmede dilin önemini fark eder.
İletişimde dilin önemini açıklar.
Altı Şapkalı Düşünme Teknikleri’ni bilir.
Altı Şapkalı Düşünme Tekniklerini kullanarak Dil-Düşünme-Anlama ilişkisini hakkında farklı
fikirler üretir.
ANAHTAR KAVRAMLAR : Dil, Düşünme, Anlama, Altı Şapkalı Düşünme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik Öncesi: Öğretmen tarafından “Altı Şapkalı Düşünme Tekniği” kartları ve şapkaları hazırlanır.
Altı Şapkalı Düşünme Kartları

BEYAZ ŞAPKA

KIRMIZI ŞAPKA

Beyaz, tarafsız ve objektiftir.
Net bilgiler ve sayılarla ilgilidir.
Sorulara, olgulara dayanan cevaplar verir, yorumlardan kaçınır.

Kırmızı öfke, tutku ve duyguyu çağrıştırır. Kırmızı şapka,
duygusal açıdan bakar.

Temel soruları şunlardır:
•

Elimizde hangi bilgiler bulunmaktadır?

•

Bunlar dışında hangi bilgiler
gerekiyor?

•

Hangi soruları sormalıyız?

Düşüncelerini savunurken, gerekçe ya da temel gösterme gereksinimi yoktur.
Duygular ve sezgilerle hareket
ettiğinden, düşünmenin akılcı
olmayan yönleriyle ilgilidir.

Düşünme Eğitimi

SİYAH ŞAPKA

SARI ŞAPKA

Siyah şapka olaylara eleştirel ve karamsar bir bakış açıdan bakar. Konuya kötümser
ve olumsuz bakar. Siyah şapka
eleştirme şapkasıdır. Eleştiri
hem olumsuz hem olumlu anlamda dürüst bir değerlendirmeyi ifade ederken siyah şapka
mantıklı olumsuzluğa odaklanır.

Sarı şapka, iyimserdir ve
olumlu düşünür. Faydalara
odaklanır, yapıcı düşünme söz
konusudur. Konu hakkında
avantaj yaratılır.

YEŞİL ŞAPKA

MAVİ ŞAPKA

Yeşil şapka, üretkenliği, yaratıcılığı, gelişmeyi, değişmeyi
ve yenilikçi düşünmeyi temsil
eder. Özellikle yaratıcı fikirlerle ve yeni bakış açıları geliştirmeye odaklanır. Asıl amaç bir
yargıya varmak değil alternatif
fikirler, yeni görüş ve öneriler
üretmektir. Zihinsel olarak aktif olmayı gerektirir.

Mavi şapka, bütün düşünme sürecini düzenlemek ve
kontrol etmek ile uğraşır. Süreci analiz ederek sonuçlar üretir.
Düşünmeler üzerine düşünmeyi sağlar.
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Temel soruları şunlardır:
•

Bu fikrin veya önerinin ne
gibi yararları var?

•

Bu yararlar nasıl ortaya çıkabilir veya çıkarılabilir?

Temel soruları şunlardır:
•

Şimdiye kadar ne oldu?

•

Şimdiye kadar olanlardan
neler elde ettik?

•

Gelecekte neler olmalı?

1. Aşama: Şekil 1 Etkileşimli Tahtaya Yansıtılır. Öğrencilerden Şekildeki şapkalar ile şapkaların özelliklerini eşleştirmek için tahminlerini söylemeleri istenir.

ALTI ŞAPKALI
DÜŞÜNME TEKNİĞİ

Şekil 1

52

FELSEFE

Şapka Özellikleri: 1. Eleştirel
4. Faydacı

2. Tarafsız
5. Duygusal

3. Düşünce Üzerine Düşünme
6. Yaratıcı

2. Aşama: Her öğrencinin elinde bir kart olacak şekilde Altı Şapkalı Düşünme Kartları öğrencilere dağıtılır. Şekil 2 tahtaya yansıtılır. Altı farklı şapka özelliğinin okunmasına dikkat edilerek öğrencilerden yüksek
sesle okumaları istenir.
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Yaratıcı
Şekil 2

3. Aşama: “Dil insanın kendisini ve dünyayı anlamasını sağlayan temel yetenektir.”
Cümlesi tahtaya yazılır. Her öğrenci elinde bulunan karttaki düşünme şapkasının özelliğine göre bir role
bürünerek bu cümleye katılıp katılmadığını gerekçeleriyle birlikte ifade edecektir.
4. Aşama: Aşağıdaki ifadelerin her biri için öğrencilerin farklı şapka kartı almaları sağlanarak 3. aşamadaki
tartışma süreci tekrarlanır.
“İnsanlar sadece dil ile düşünebilirler.”
“Dil düşüncelerimizi anlatmak için yeterlidir.”
“Dilin gelişmesi düşüncenin de gelişmesini sağlar.”
“Düşünce, insanın içinaden kendi kendisiyle yaptığı bir konuşmadır.” (Platon)
“İnsanlar arası iletişimde dili doğru ve etkili kullanmak önemlidir.”
“Dil ile ifade edilen düşünceler farklı yorumlara ve farklı anlamalara açıktır.”
“Düşünme-Dil-Anlama üçlüsü iletişimin temel unsurlarıdır.”
“Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin, karşındakinin anladığı kadardır.” (Mevlâna)

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Aydın, B., 2020, Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Ortaokul Yedinci ̇ Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel
Okuma Becerilerini ̇ Geliştirmelerine Etkisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ̇ Eğitim Bilimleri ̇
Enstitüsü, Türkçe Eğitimi ̇ Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Seni Sen Yapan Nedir?

ETKİNLİK TÜRÜ

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler

ÜNİTE

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ben Kimim?

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
:
		

Kendini Tanıma, Kendini ifade Edebilme, Empati Kurma, Çatışma
Çözümü, Bağımsızlık Geliştirme, Üretkenlik, Vatandaşlık

KAZANIMLAR
•
•
•

Kendi becerilerini listeler.
Kimliğin oluşmasında sosyal ve fiziki çevrenin etkisini fark eder.
Kendi becerilerini başkalarının becerileri ile karşılaştırarak güçlü-zayıf yönlerini belirler.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, “Ayı Olmayan Ayı” adlı hikâye kitabı
Ben, Toplum, Çevre

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen tarafından öğrencilere “Ayı Olmayan Ayı * ” adlı hikâye aşağıdaki şekilde özetlenerek okunur.
Önceden belirlenmiş yerlerde okuma işlemi durdurularak öğrencilere aşağıda verilmiş olan sorular yöneltilir.

…Ağaçlar yaprak dökmeye başladığında… Mağaraya çekilip kış uykusuna yatma vakti gelmişti. Çok
geçmeden birtakım adamlar geldi. Bu adamlar her yeri kazdılar. Testere ve baltalarla kestiler. Traktörlerle
dümdüz ettiler. Çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar. Ta ki sonunda büyük, kocaman, devasa bir fabrika kurana
kadar. Üstelik, kış uykusuna yatan Ayı’nın mağarasının tam üzerine…
Derken bahar geldi… Ayı uyandı… Etrafına bakındı. Çok karanlıktı… Derken uzakta bir ışık gördü.
“Hah, işte mağaranın girişi!” dedi. Merdivenleri tırmanarak bahar güneşinin göz kamaştıran aydınlığına
adım attı. Gözleri faltaşı gibi açıldı.
Orman neredeydi?
Çimenler neredeydi?

➢

İnsan ve fiziksel çevre ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

➢

İnsanın doğaya, doğanın insana ne tür etkileri bulunmaktadır?

* Tashlin, F. (2020). Ayı Olmayan Ayı, çev. Şiirsel Taş, İstanbul: Redhouse Kidz.
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Harıl harıl çalışan bir fabrikanın tam ortasında... “Rüya görüyor olmalıyım.” dedi. “Tabi ya, rüya görüyorum.” Gözlerini kapadı ve kendini çimdikledi. Sonra yavaşça gözlerini açıp etrafına baktı… Hepsi
gerçekti.

➢ Varsayalım ki gece ebeveynlerinize iyi uykular dileyerek yatağınıza gidiyorsunuz. Mışıl mışıl uyuyorsunuz ve uyandığınızda uzaylılar tarafından evinizin işgal edilerek uzay gemisine çevrilmiş olduğunu
görüyorsunuz. Etrafınızda tanıdık hiç kimse ve hiçbir şey yok.
➢ Böyle bir durumda ne yaparsınız?
➢ Ayı’nın başına gelen durum ile sizin durumunuz arasında fark var mıdır?

Tam o sırada binaların birinden bir adam çıktı.
“Hey sen, işinin başına dön!” dedi.
“Ben burada çalışmıyorum ki. Ben bir ayıyım.” dedi Ayı.
Ustabaşı buna kahkahalarla güldü. “Kaytarmak için iyi bahane doğrusu… Sakın beni aptal yerine
koymaya kalkışma…. Sen bir ayı değilsin. Tıraş olması gereken, kürk palto giymiş budala adamın tekisin.
Yürü bakalım Genel Müdüre gidiyoruz.”
“Hayır yanılıyorsunuz, ben bir ayıyım.” dedi Ayı.
Genel müdür de çok sinirlendi… Yardımcı Başkan Yardımcısının Yardımcısı daha da çok öfkelendi...
Yardımcı Başkan Yardımcısı öfkeden deliye döndü… Başkan Yardımcısı hiddetle bağırdı… “Yürü bakalım Başkan’a gidiyoruz.”
Ayı yalvardı. “Korkunç bir hata yapıyorsunuz. Ben kendimi bildim bileli ayıyım.”

➢ Ayı’ya neden sürekli «tıraş olması gereken, kürk palto giymiş, budala adamın tekisin» deniyor?
➢ Neden kimse Ayı’ya inanmıyor?

“Beni dinleyin” dedi ayı Başkan’a. “Ben burada çalışmıyorum. Ben bir ayıyım. Ne olur tıraş olması gereken kürk palto giymiş budala adamın teki olduğumu söylemeyin.”
“Açıklaman için teşekkür ederim.” dedi Başkan. “Madem istemiyorsun söylemeyeceğim. Ama ben de
aynen öyle düşünüyorum… Ayı olmadığını şüpheye yer bırakmaksızın kanıtlayacağım.”
Bunun üzerine hep birlikte Başkan’ın arabasına binip hayvanat bahçesine doğru yola çıktılar.
“Sizce bu bir ayı mı?” diye sordu Başkan hayvanat bahçesindeki ayılara.
“Hayır, değil” dedi hayvanat bahçesindeki ayılar. “Ayı olsaydı sizinle birlikte kafesin dışında olmazdı.
Bizimle birlikte kafesin içinde olurdu.”

Düşünme Eğitimi

➢ Böylece Ayı’yı bir sürü adamla birlikte büyük bir makinenin başına koydular. Ayı makinenin başında haftalarca, aylarca çalıştı durdu.
Aradan uzun zaman geçti. Bir gün fabrika kapandı ve bütün işçiler evlerine doğru yola koyuldu. Ayı
da geriden onları takip ediyordu. Yapayalnızdı. Gidecek yeri yoktu…
Mağaraya çekilip kış uykusuna yatma vakti gelmişti… Mağaraya doğru yürüdü…
“Ama ben mağaraya girip kış uykusuna yatamam. Ben ayı değilim ki.
Ben tıraş olması gereken, kürk palto giymiş, budala adamın tekiyim.” …

➢

Diğer ayılar Ayı’ya neden inanmamış olabilir?

➢

Ayı, ayı olmadığına nasıl inanıyor?

➢

İnsanları da olduğundan farklı yapmaya çalışan dayatmalar var mıdır? Örnek verebilir misiniz?

➢

Olduğunuzdan farklı kimliklere bürünmeniz istenirse nasıl davranırsınız?

➢

Kim olduğunuzu siz mi belirliyorsunuz?

		

• Evet çünkü….

		

• Hayır çünkü…

		

• Biraz çünkü…

		

• Oldukça çünkü…

➢

Kendinizi üç kelime ile nasıl anlatırsınız?
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GÖREV: Sosyal çevreniz veya doğal çevreniz içerisinde kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Şekil1’deki boşluklardan en az birine yanıt oluşturacak şekilde görsel olarak, metin olarak, karikatür olarak ya da
şiirsel olarak ifade eden bir eser oluşturunuz. Eserinize uygun bir başlık belirleyiniz.

AİLEM VE BEN
...............................

DOĞA VE BEN

OKUL VE BEN

...............................

...............................

TOPLUM VE BEN
...............................

Şekil 1

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Tashlin, F. (2020). Ayı Olmayan Ayı, çev. Şiirsel Taş, İstanbul: Redhouse Kidz.

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Değerler Neden Değerli?

ETKİNLİK TÜRÜ
: Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik.
		 Çoklu seçenekli etkinlik/görevler
ÜNİTE
: Aksiyoloji (Değer Felsefesi)
ALT ÖĞRENME ALANI
: Değerin Doğası
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Kavram gelişimi, Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme, Sosyal
		 Beceriler
KAZANIMLAR
• Değer kavramını tanımlar.
• Bir hikâyede geçen değer kavramlarını keşfeder.
• Değerlerinin hayatımızdaki rolünü açıklar.
• Millî, manevi ve evrensel değerlere örnek verir.
• Millî ve manevi değerlerin toplumdan topluma değişebileceğini fark eder.
• Değerleri milli, manevi ve evrensel değerler olarak sınıflar.
ARAÇ-GEREÇLER

:

Mevlana’nın Mesnevi eserinden “Sultan Mahmud ve Köle Ayaz” Adlı
Hikâye
ANAHTAR KAVRAMLAR : Tevazu, Hoşgörü, Adalet, Güvenilirlik, Dürüstlük, Gerçeği 		
		
Araştırmak, Sahip Olduklarının Değerini Bilmek, Aslını Unutmamak,
		
İftira, Kibir, Ön yargı, Kıskançlık

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin başlangıcında öğrencilere “Değerler kavramı ile ne ya da neler ifade edilmek isteniyor?” sorusu
yöneltilir. Öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra genel olarak “değerler, bireylerin doğru ve yanlışı, haklı ve
haksızı, hoşa giden ve gitmeyeni, ahlaki ve ahlaki olmayanı ayırt etmeye” (Yılmaz, 2014) yarayan kavramları
ifade ettiği belirtilir. Ardından Mesnevi’den “Sultan Mahmud ve Köle Ayaz” adlı hikâye etkileşimli tahtaya
yansıtılır. Öğrencilere rol dağılımı yapılarak hikâyeyi canlandırmaları istenir.

Sultan Mahmud ve Köle Ayaz
Bir zamanlar Ayaz adında bir köle varmış. Köle bir gün Sultan Mahmud’un kölesi olmuş. Sultan,
köleyi taşıdığı dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle çok sevmiş. Ayaz, Sultan’ın öylesine güvenini kazanmış ki, bütün sultanlığın haznedarı olarak görevlendirilmiş. Ancak saray halkı durumdan pek rahatsız olmuşlar. Kıskançlıkları ve kibirleri yüzünden, basit bir köleye böyle bir görev verilmesini bir türlü hazmedememişler. Köleyi gözden düşürmek ve onurunu zedelemek için fırsat kollamışlar. Özellikle
Sultan yakınlardaysa köle hakkında dedikodu yapmaya ve iftira atmaya başlamışlar.
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Bir gün dayanamayıp çok ileri gitmişler ve Sultan’a, “Ayaz’ın bir odası var, oraya biriktirdiği altınları,
gümüşleri koymuş, kimseyi sokmuyor, kapısını daima kilitli tutuyor.” diye şikâyet etmişler.
Sultan bunu tuhaf bulmuş ve “O kölenin bizden gizlediği nedir acaba? İşin aslını öğrenmeliyim.”
demiş kendi kendine ve hemen askerlerine işin aslını araştırmalarını emretmiş.
Hakikati araştırmasının sonucunda öğrenmiş ki Ayaz o odada eski püskü postunu ve çarığını saklıyormuş. Her gün o boş odaya girerek postu ve çarığına bakıyormuş. “Çarığın budur, büyüklüğüne bakma!” diyormuş. Kendi kendisine “Varlık, insanı adamakıllı sarhoş eder, aklını başından alır, bu nedenle
hiçbir zaman kibre kapılma, asla nereden geldiğini unutma.” diye öğütlüyormuş.
Bunları öğrenen Sultan çok duygulanmış. Kendisi de Ayaz’ın davranışlarından ders Alarak Allah’ın
büyüklüğünün önünde nasıl davranması gerektiğini hatırlamış. Ayaz’a olan güveni ve sevgisi artarken,
saray halkına güveni ve sevgisi de azalmış.

Hikâyenin canlandırılmasının ardından öğrencilerin çember şekilde oturması istenir. Aşağıdaki
sorular sorularak hikâyenin içindeki değerleri keşfederek ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin buldukları değerler tek tek tahtaya yazılır. Bulunan her bir
değerin hayatımızdaki rolü ve önemi hakkında beyin
fırtınası yapılır.

•

Bu değerler neden benimsenmelidir?

•

Benimsenmez ve aksi yönde davranılırsa ne tür
sonuçlar doğurabilir?

Felsefi Soruşturma Soruları
–

Köle Ayaz’ın davranışlarındaki ahlaki açıdan sakınılması gereken değerler nelerdir? Neden?

Köle Ayaz’ın davranışlarındaki ahlaki açıdan benimsenmesi gereken değerler nelerdir? Neden?

–

Saray halkının davranışlarındaki ahlaki
açıdan sakınılması gereken değerler nelerdir? Neden?

–

Saray halkının davranışlarındaki ahlaki
açıdan benimsenmesi gereken değerler
nelerdir? Neden?

–

Sultan’ın davranışlarındaki ahlaki açıdan
sakınılması gereken değerler nelerdir?
Neden?

–

Sultan’ın davranışlarındaki ahlaki açıdan
benimsenmesi gereken değerler nelerdir?
Neden?

Felsefi Soruşturma Soruları
–

•

Bu değerlerden neden sakınılmalıdır?

•

Bu değerlerden sakınılmaz ve uygulanırsa ne tür
sonuçlar doğurabilir?

Düşünme Eğitimi
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➢ Soruşturma tamamlandıktan sonra hikâyede yer alan milli, manevi ve evrensel değerleri aşağıdaki kümelere yerleştirmeleri istenir.

Milli

Manevi

Evrensel

GÖREV: Milli, manevi ve evrensel değerlere

KAYNAKLAR:

sahip kahraman ya da kahramanlar tasarlayınız.
Tasarladığınız kahraman ya da kahramanlarınızı ve
sahip oldukları değerleri afiş, karikatür veya metin
şeklinde ifade ediniz.

Yılmaz, M. (2014). Değerler Eğitimi ve Okul
Etkinlikleri, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi
Yayınları.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme Formu
Anahtarı’na
etkinlik
ulaşabilirsiniz.

Bu etkinliğe ait Öz
ve Dereceli Puanlama
karekodunu
okutarak

Karaismailoğlu, A. (2009). Mesnevi Mevlâna
Celâleddin Rûmi (Cilt 3), Konya: T.C. Konya
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.

60

FELSEFE

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Eleştirmek ve Eleştirilmek Üzerine

ETKİNLİK TÜRÜ
: Disiplinler arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler
ÜNİTE
: Aksiyoloji
ALT ÖĞRENME ALANI
: İyi-Kötü
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, İş Birlikçi Düşünme, Özenli
		 Düşünme, Kendini İfade Edebilme, Kendini Tanıma
KAZANIMLAR
• İyi/Olumlu ve kötü/olumsuz eleştiriyi ayırt eder.
• İyi/Tatlı rekabet ve kötü/olumsuz rekabeti ayırt eder.
• Kıskanmak ve Haset etmek kavramlarının farkını ifade eder.
• Bir iddiayı veya argümanı açık bir şekilde ifade eder.
• Düşüncesinin dayandığı varsayımları açıklar.
ARAÇ-GEREÇLER
: Özge Özdemir’in “En İyisini Yapmak Mümkün mü?” adlı kitabı, Web
2 karikatür programı
ANAHTAR KAVRAMLAR : Eleştiri, Kıskançlık, Haset, Rekabet

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen “En İyisini Yapmak Mümkün mü?” * adlı kitaptan aşağıdaki öyküyü anlatarak etkinliğe başlar.
Ardından aşağıdaki gibi felsefi soruşturmayı yürütür.

Zeus Baş Tanrıdır. Romalılar
ona Jüpiter der ve en sevdiği
kuş kartaldır.

Zeus’un kızı Atena. Romalılar
ona Minerva der. Bilgelik, zafer
ve güzel sanatlar tanrıçasıdır.
En sevdiği kuş baykuştur.

* Özdemir, Ö., (2019)., En İyisini Yapmak Mümkün mü?, İstanbul: Redhouse Kidz Yayınları.

Zeus’un kardeşi Poseidon.
Romalılar ona Neptün der.
Çok kızdığında savaş arabasıyla
fırtınalar çıkarır veya elindeki
üç uçlu mızrağıyla depremler
yaratır.

Düşünme Eğitimi

Günlerden bir gün Zeus, Atena, Poseidon “en iyi olanı yapmak” üzere iddiaya girerler.
Zeus “tüm canlıların en iyisi” olduğunu söyleyerek insanı yapar.
Atena da insanın içinde yaşayabileceği evi.
Poseidon da bir öküz yapar.

➢ Zeus, Atena ve Poseidon’un yaptıklarını en iyiden, daha az iyiye doğru sıralayınız. Sıralamanızın
gerekçelerini belirtiniz.

En iyi olanın hangisi olduğunu seçmek için Momus’u görevlendirirler. Yunan Tanrısı Momus, kusur bulan ve olumsuz eleştiri yapan bir Tanrı’dır.
Baştan beğenmemeye meyilli olan Momus, tüm eserleri hemen olumsuz biçimde eleştirmeye başlar.
Zeus’un yaptığı insana dönerek “Kalbinin üzerinde bir pencere yok ki? İçinden ne geçiriyor bilelim, esas duygu ve düşüncelerini görebilelim.” der.
Atena’nın yaptığı eve bakarak “Altında tekerlekleri yok ki ev sahipleri yer değiştirmek istediklerinde evlerini taşıyabilsinler.”
Son olarak Poseidon’un yaptığı öküze bakar ve “Boynuzlarında gözleri yok ki tehlikeyi kolayca görüp hemen boynuzlasın.” der.
Momus hepsine kusur bulur, eserlerin hiçbirini beğenmez ve eleştirir.

Açık Sorular

Gizli Sorular

➢ Momus neden hiçbir şeyi beğenmiyor?
➢ Neden sürekli kusur buluyor ve eleştiriyor?
➢ Momus’un eleştirileri iyi ya da olumlu eleştiri midir yoksa kötü ya da olumsuz eleştiri
midir? Neden?

➢ Eleştiri nedir?
➢ İyi/olumlu ve kötü/olumsuz eleştirinin
farkları nelerdir?

Olası Cevaplar
Bu sorulara
“Momus kıskanç.”,
“Çünkü kendisi diğer tanrıların yaptıklarını yapamıyor.”,
“Kendisinin daha iyilerini yapacağını düşünüyordur.”
gibi cevapların gelme durumunda öğrencilerden düşüncelerini biraz daha açmaları istenerek
“kıskançlık”, “haset” gibi kavramlar ve bunlar arasındaki farklılıklar tartışılabilir.
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Açık Sorular

Gizli Sorular

➢ Tanrılar “en iyisini yapmak” isterken 		
neden birbirleriyle karşılaştırılmak		
istiyorlar?

➢ Rekabet nedir?

Olası Cevaplar
Bu sorulara
“Tanrılar onaylanmak ya da takdir edilmek istiyorlar.”
“Tanrılar üstünlüklerini ispatlayarak herkese hükmedebilmek istiyorlar.”
gibi cevapların gelme durumunda öğrencilerden bu iki durum arasındaki farkı açıklamaları 		
istenebilir. Buradan da “iyi rekabet” ve “kötü rekabet” kavramları farkı ortaya konulabilir.

GÖREV:
İçerisinde iyi/olumlu ve kötü/olumsuz eleştiriler yapan karakterlerin olduğu çizgi roman tasarlayınız. Tasarımların oluşturulmasında Web-2 araçlarından herhangi bir program kullanılacaktır.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Özdemir, Ö., (2019), En İyisini Yapmak Mümkün mü?, İstanbul: Redhouse Kidz Yayınları.

Düşünme Eğitimi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Sanat ve Zanaatta Güzel

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sanat-Sanatçı-Güzel

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40+40

BECERİLER		

:

Yaratıcı Hayal Kurma, Yaratıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme 		

			

Kendini Tanıma, Görsel Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•

Güzel kavramına ilişkin çıkarımlarda bulunur.

•

Güzel kavramının anlamının kişiden kişiye değişebileceğini fark eder.

•

Sanat ve güzel kavramlarını ilişkilendirir.

•

Kendi güzellik anlayışını katarak bir eser ortaya koyar.

•

Sanat kavramını tanımlar.

•

Sanat eserinin özelliklerini fark eder.

•

Sanat ve zanaat kavramlarını ayırt eder.

•

Sanatçı ve zanaatçı kavramlarını ayırt eder.

ARAÇ-GEREÇLER		

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, okul bahçesi
Sanat, Sanatçı, Zanaat, Güzel

ÖN BİLGİLER
“Bilimden ve hatta felsefeden farklı olarak sanat yapıtı, normal algılanan dünya ile nesneler dünyası
ile ilgili olarak bize bir şey bildirmez. Onda yine felsefe ve bilimden farklı olarak hiçbir olay veya yasa ileri
sürülmez ve yine bilim ve felsefeden farklı olarak onda hiçbir şey, doğru ve yanlış değildir. Sanat, olsa olsa
sanatçının dünyasını, onun gerçeğini bize anlatır. Bu gerçek ise şüphesiz, bilim ve felsefede alışılagelen anlamda nesnel veya evrensel bir gerçek değildir, öznel ve kişisel bir gerçektir” (Arslan, 2020).
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin 1. bölümünde öğretmen ve öğrenciler birlikte okul bahçesine çıkarlar. Önceden okul bahçesindeki masalarda istasyonlar oluşturulmuş, masalar üzerine etkinliğe ait materyaller konulmuştur. Konu olarak
“GÜZEL” kavramı verilir. Öğrenciler istedikleri istasyonda çalışma yapabilirler. İstasyonlar arası fikir alışverişi yapılabilir. Oluşturulan dört istasyondan öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre istedikleri istasyondan başlayarak çalışmaya devam edebilirler. 1. istasyondaki öğrenciler “güzel”i resmetmeye çalışırken 2. istasyondaki
öğrenciler güzel kavramına yönelik şiir yazarlar. 3. istasyonda afiş vs. tasarım yaparlar. 4. istasyonda ise güzel
kavramına yönelik bir hikâye yazarlar.
Bilgi Notu
Turgut’a göre “Bir heykel veya bir yapı sadece bir taş kütlesi, bir tablo sadece renkli bir tuval, bir
roman sadece sözcükler, bir senfoni sadece seslerden oluşmamıştır. Ama bir heykel, bir yapı zorunlu
olarak taşa, mermere; bir tablo zorunlu olarak bir tuvale ve renklere, bir roman zorunlu olarak sözcüklere, bir senfoni zorunlu olarak seslere ve tonlara dayanır” (Karabulut, Daşdemir, 2020).

1. İSTASYON
RESİM YAPMAYI SEVENLER BU
İSTASYONDA BULUŞUYOR.

3. İSTASYON
TASARIM YAPMAYI SEVENLER
BU İSTASYONDA BULUŞUYOR.

2. İSTASYON
ŞİİR YAZMAYI SEVENLER BU
İSTASYONDA BULUŞUYOR.

4. İSTASYON
HİKÂYE YAZMAYI SEVENLER BU
İSTASYONDA BULUŞUYOR.

Düşünme Eğitimi
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İstasyonlarda çalışmaların bitirilmesinin ardından etkinliğin ikinci bölümünde sanat, sanatçı, zanaat, güzel kavramları üzerine felsefi soruşturma yapılır.
Çok eğlenceli bir etkinlikti değil mi,
Yağız? Birçok sanat eseri ortaya çıktı diye
düşünüyorum. Her biri ayrı güzeldi.
Yaren

Hım öğretmenimiz de sanat eseri biricik olmalı diyordu, o zaman bir icat da sanat eseri mi oluyor ya da sanatçı ile zanaat
nasıl farklılaşıyor, çok merak ediyorum.
Yaren

Bence de çok eğlenceliydi, ancak sanat eseri olabilmesi için sadece güzel olmaları yeterli değil diye
biliyorum. Hem güzel de kişiye göre değişebiliyor.
Yağız

Sanatta estetik bir karşılık var, sanatçı eserini bir
kez ortaya koyuyor; ancak zanaatta böyle bir zorunluluk yok, güzel olan beğenilen bir şey birçok kez
yapılabilir, üretilebilir.
Yağız
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Felsefi Soruşturma Soruları
• Neyin güzel olduğuna kim karar verir?
• Sanatçının eserini belirleyen şey nedir?
• Güzel, öğrenilen bir şey midir? Nasıl?
• Bir eser güzel olmasa da sanat eseri olabilir mi? Neden?
• Benim için güzel olan başka biri için de güzel olmak zorunda mıdır?
• Güzel kavramını toplumun yapısı belirleyebilir mi? Evet ise nasıl?
• Sanat eserinin oluşmasında yaşanılan coğrafyanın etkisi var mıdır? Neden?
• Sanatçı ve zanaatçının eseri aynı anlamda mı değerlidir? Neden?
• Sanatçıların yeteneği sadece kendilerine mi aittir yoksa tüm insanlığa mı?
• Yeni bir şey yaratmadan sanatçı olunabilir mi?
• Sanatçı olmak için doğuştan mı yetenekli olmalıdır yoksa çalışarak sanatçı olunabilir mi?
• Sanat, hayatı daha çok sevmemize yardımcı olabilir mi? Evet ise nasıl?
• Hayat sanatla daha mı güzel olur?
• Sanat hayata neler katabilir?

Görsel 1

•

Yukarıdaki resme dikkatlice bakın, çocukların yüzdürdüğü kayık bir sanat eseri midir? Neden?

•

Güzel bir fotoğraf sanat eseri özelliği taşır mı? Neden?

•

Doğadaki güzellikleri sanat eseri olarak düşünebilir miyiz? Neden?

Düşünme Eğitimi

67

Ben bir sanatçı olsaydım benim için ne

nesne

sanatçı

toplum

önemli olurdu?
……………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Neden? ……………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………

Sanat Eseri

FARKLILAŞTIRMA:
Öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre içerik farklılaştırması yapılır. Öğrenciler diledikleri istasyonda
görev alabilirler.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Arslan, A. (2020). Felsefeye Giriş, Ankara: Gençlik Spor Yayınları
Karabulut, N. Daşdemir, F. (2020). İmge, İmgelem ve İmgeleme Kavramları Bağlamında Sanat
Eserinin Oluşumu. Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 24 Sayı: 82
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1408186852_13%20Necmettin%20KARABULUT-Fatih%20
DASDEMIR.pdf (Erişim Tarihi: 07.07.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Eşitlik mi? Adalet mi?

ETKİNLİK TÜRÜ
: Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik
		 Çoklu seçenekli etkinlik/görevler
ÜNİTE
: Aksiyoloji (Değer Felsefesi)
ALT ÖĞRENME ALANI
: İnsan Hakları (Eşitlik, Adalet)
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Kavram Gelişimi, Eleştirel Düşünme, Empati, Özenli Düşünme,
		 Vatandaşlık, Toplumsal Sorumluluk, Problem çözme
KAZANIMLAR
• Hak kavramını tanımlar.
• İnsan haklarına örnekler verir.
• Eşitlik, adalet kavramlarını tartışır.
• Küresel eşitsizlik ve adaletsizlikleri fark eder.
• Eşitsizlik ve adaletsizliklerin çözümü için fikir üretir.
ARAÇ-GEREÇLER
: Etkileşimli tahta
ANAHTAR KAVRAMLAR : Hak, İnsan Hakları, Eşitlik, Adalet, Eşitsizlik, Ayrımcılık

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci Aşama: Etkinliğin başlangıcında öğrencilerden Şekil 1’deki düşünce balonlarına gelebilecek hakları söylemeleri istenir.

İnsan
Hakları

Şekil 1

Düşünme Eğitimi
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Kırsal kesimde bir çiftlik evinde
yaşıyorsunuz. Aileniz çiftçilik ve
hayvancılık yapıyor.
Ebeveynlerinizi bir savaşta kaybettiniz.
Bakmak zorunda olduğunuz kardeşleriniz
var.
Çocukken geçirdiğiniz kaza nedeniyle
tekerlekli sandalye kullanmak
zorundasınız. Anneniz ve babanız
öğretmen.
Ülkenizde sürüp giden savaştan
kurtulmak için buraya kaçak
giriş yaptınız. Ülkenize ne zaman
dönebileceğinizi bilmiyorsunuz.
Pek çok alanda çok yeteneklisiniz. Lüks
bir sitede yaşıyorsunuz.
Irkçılığa maruz kalan bir siyahisiniz. Anne
babanız kasiyer olarak çalışıyor.
Afrika’da kıtlık içinde yaşıyorsunuz. Aileniz
işsiz.
Ailenizle köyde yaşıyorsunuz. Babanız
fırıncı. Obezsiniz.

Tablo 1

Büyüdüğünüzde mutlu bir yasamınız olacağına
inanıyorsunuz.

Polis tarafından yakalanma korkusu olmadan
özgürce dolaşabiliyorsunuz.

Sık sık kırlara, yaylalara, deniz kenarlarına
piknik yapmaya gidebiliyorsunuz.

Dilediğiniz zaman tatile, sinemaya, müzeye
gidebiliyorsunuz.

Sağlıklı ve dengeli besleniyorsunuz.

Sevdiğiniz bir okula gidiyorsunuz, spor
yapıyorsunuz.

ROLLERİNİZ

Dil, din, ırk, kültür ve görünüşünüz nedeniyle
ayrımcılığa uğramıyorsunuz.

YAPABİLECEKLERİNİZ

İhtiyaçlarınızı karşılayacak yeterince paraya
sahipsiniz.

İkinci Aşama: Tablo:1’de bazı roller ve bu rollerin sahiplerinin yaşamlarında yapabilecekleri şeyler hakkında bilgiler verilmektedir. Tablo etkileşimli tahtaya yansıtılacaktır. Her öğrenci tablodaki rollerden birini
alacaktır. Öğrencilerden kendilerine düşen rol ile bu rol yapabileceklerini yapabileceklerinizi eşleştirmeleri ve
tabloya işaretlemeleri istenecektir.
Not: Tablo 1 “Pusulacık Çocuklar İçin İnsan Hakları eğitimi Klavuzu” adlı eserden uyarlanmıştır. Öğretmen kişi sayısına ve öğrencilerin sosyal/psikolojik durumlarına göre rolleri arttırabilir ya da değiştirebilir.
(Flowers, 2010)
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Üçüncü Aşama: Eşleştirmelerin ardından öğretmen, çocukların rollerinin etkisinde kalmamaları amacıyla “Şimdi artık kendinize geri dönün ve tekrar kendiniz olun.” diyerek rolden çıkarır.
Dördüncü Aşama: Öğrenciler rollerinden çıktıktan sonra onlara aşağıdaki açık sorular yöneltilecektir. Ek
olarak verilen gizli sorular ise öğrencilere direkt olarak sorulmayacak, soruşturma sırasında keşfetmeleri ve
fikirlerini ifade etmeleri beklenecektir.

Açık Sorular
➢ Rolüne girdiğiniz kişinin yerinde olmak ister misiniz? Neden?
➢ Eşleştirmelerde yapabileceklerinizin sayısının azlığı ya da çokluğu sizde ne gibi duygular uyandırdı?
➢ Eşleştirmelerde diğer arkadaşlarınızın yapabileceklerinin sayısının sizin yapabileceklerinize göre
azlığı ya da çokluğu sizde ne gibi duygular uyandırdı?
➢ Bir şeylerin haksız olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Evet ise bunlar nelerdi?
➢ Bu etkinlikte olan şeyleri gerçek hayatta da gözlemlediniz mi? Nasıl?
➢ Dünyamızda bazı kişilere diğerlerine göre daha az ya da fazla fırsat sağlayan nedir?
➢ Sizce bu eşitsizlikler ve adaletsizliklere son vermek için neler yapılmalıdır?
➢ Bu eşitsizliklere son vermek için size düşen görev ve sorumluluklar olabilir mi? Varsa ne gibi görevler ve sorumluluklar alabilirsiniz?

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Öz
Gizli Sorular
➢ Hak Nedir?

Değerlendirme

Formu,

Akran

Değerlendirme

Formu ve Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.

➢ Eşitlik nedir?
➢ Adalet nedir?

KAYNAKLAR:
GÖREV: Bir hafta boyunca çevrenizde olan
olayları gözlemleyiniz. Fark ettiğiniz eşitsizlik
ve adaletsizlikleri not ediniz. Bu eşitsizlik ya da
adaletsizliklerin herhangi birini seçiniz. Seçtiğiniz
duruma bir çözüm üretiniz. Sorununuzu ve buna
yönelik çözümünüzü yazılı ya da görsel olarak
hazırlayınız. Hazırlanan çözüm önerileri bir sonraki
derste sunulacaktır.

Flowers, N. (2010). Pusulacık Çocuklar İçin
İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu, Çev. Metin
Çulhacıoğlu, İstanbul: Bilgi İletişim Grubu
Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti.

Düşünme Eğitimi

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Bilgi Türlüsü

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi veya okul dışı/Çoklu seçenekli etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilgi Türleri

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40+40

BECERİLER		
:
			
			

Kavram Gelişimi, Gerekçeli Düşünme, Sistematik düşünme, 		
Problem Kurma, Problem Çözme, Bilgi Okuryazarlığı, Veri Yorumu
ve Genelleme, Görsel Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•

Bilgiyi tanımlar.

•

Bilgiyi türlerine göre sınıflar.

•

Bilgiyi türlerine göre örneklendirir.

•

Bilimsel ve felsefi bilgiyi tanımlar.

•

Bilimsel ve felsefi bilginin özelliklerini açıklar.

•

Bilimsel ve felsefi bilgiyi ayırt eder.

ARAÇ-GEREÇLER		

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, okul bahçesi
Bilgi, Bilgi Türleri, Felsefi Bilgi, Bilimsel Bilgi

ÖN BİLGİLER
Bilgi Nedir? “İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, genel olarak
ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler” (TDK).
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ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin 1. bölümünde öğretmen “Bilgi nedir?” sorusu yöneltir ve öğrencilerle birlikte bilginin tanımına
yönelik serbest düşünme yapar. Daha sonra her öğrencinin kendine özgü bir bilgi tanımı yapmasını ve yazmasını ister. Yazdıkları bilgi tanımlarını okuyan öğrencilerin grup olarak ortak bir tanım oluşturmasını ister.
Aşağıdaki görsele dikkat çekilerek bilginin sadece bir tanımla verilemeyeceği üzerinde durulur.

Etkinliğin devamında felsefi soruşturma amacıyla oluşturulmuş kısa öykü okunur.

HANGİ BİLGİ? *
Tarık o gün okulda öğretmeninin anlattığı şeyleri düşünüyordu … “Yani ben, özne olarak şu gördüğüm ağacın (nesne) özelliklerine ulaşmaya çalışırken ikimiz arasındaki ortaya çıkan ilişki, bilgiyi oluşturuyor öyle mi?” diye kendi kendine mırıldanıyordu. “Aynen öyle!” dedi, birdenbire karşısına çıkan şey.
Daha önce görmediği ve gördüğü şeylere benzetemediği bir şeyle karşı karşıyaydı. Ürkmüş bir hâlde “sende kimsin veya nesin?” diye şaşkınlıkla sormaktan kendini alamadı Tarık. “Ben bilgiyim” dedi Bilgi, “Şu
anda veya öncesinde öğrenmeye çalıştığın şeyim.” “Bilgi mi!” diye devam etti Tarık. “Ama bu nasıl olabilir,
nasıl konuşabiliyorsun benimle?”, “Kim bilir belki de beni yani bizi aramaya çalıştığın için buradayım ve
konuşuyorum seninle.” Şaşkınlığını üzerinden atamayan Tarık devam etti “Sizi mi? Yani senden başkaları
da mı var?” “Evet tabi ki, özelliklerine göre farklılaşan çeşitlerim var. Bilgi bizim genel adımız, istersen her
biri ile tanıştırırım seni” diye devam etti karşısındaki çocuğu şaşırtmış olmanın verdiği mutlulukla, aynı
zamanda onun meraklı ve öğrenmeye istekli oluşunun verdiği heyecanla devam etti… “Haydi, kapat gözlerini seninle bir yolculuğa çıkalım.” dedi Bilgi. Bir süre sonra insanların normal işlerine güçlerine devam
ettikleri bir yerde buluverdiler kendilerini. Tarık “Kendimi garip hissediyorum, biraz üşütmüştüm, ondan
kaynaklanıyor olabilir.” demeye kalmadan Gündelik Bilgi söze atladı. “Biraz ıhlamur iyileştirebilir seni,
içebilirsin.” dedi. “Peki, kesin iyi gelir mi?” dedi Tarık, “Kesinlik yok bende tecrübe var, deneyim var, tecrübeler, deneyimler...” diye devam etti. “Seni diğerlerinden ne ayırıyor?” diye soru verdi Tarık heyecanla.
“Ben aslında herkesin en basit ulaştığı, kesinliği olmayan, insanların tecrübelerine dayanan bilgiyim. Biri
arkadaşına komşusuna bir şey tavsiye ederken genellikle benden faydalanır. Şimdi gitmem lazım ne de olsa
çok sık başvurulan bir bilgi türüyüm.” diyerek gözden kayboluverdi Gündelik Bilgi.

* Öykü G.I. tarafından oluşturulmuştur.

Düşünme Eğitimi

Tarık henüz şaşkınlığını üzerinden atamadan tekrar yola çıktılar, bu defa deney tüplerinin, kitapların,
çalışan insanların olduğu bir yere geliverdiler. “Kesinlik arıyorsan bana bakmalısın.” dedi Bilimsel Bilgi.
“Nasıl yani?” dedi Tarık. “Az önce Gündelik Bilgi’ye sormuştun ya kesin mi, diye. İşte, biz bir şey üzerine
denemeler yaparız, bak şu ilerdeki çalışmaya, bir bitkinin iyileştirici özelliği üzerine belirli sayıda kişilerle
denenerek çalışma yapılıyor, sonuçlar gözlemleniyor, kaydediliyor ve sonuçlanınca herkesin hizmetine
sunuluyor yani genel için geçerli hâle geliyor.” “Peki ya günün birinde biri çıkar bu böyle değil derse o zaman ne yapıyorsunuz?” dedi Tarık. “Birinin bunu diyebilmesi için o konuyla ilgili sağlam kanıtları olmalı
eğer kanıtları geçerliyse o konuda genel geçerlik özelliğimi yitirebilirim tabi. Çok yoğunum, şimdi gitmem
lazım ne de olsa ispatlanması gereken çok şey var öyle değil mi?” diye konuşarak uzaklaşırken, Tarık ve
Bilgi çoktan yola çıkmışlardı bile.
“Renkler, melodiler, heykeller, ne güzel bir yere geldik böyle.” dedi Tarık, henüz sözünü bitirmeden
neşe içerisinde “hoş geldiniz” deyiverdi Sanat Bilgisi. Etrafına bakmaktan kendini alamayan Tarık “Hoş
bulduk, ne güzel yerler buralar, çok şanslısınız.” dedi. “Öyleyimdir.” diye devam etti Sanat Bilgisi, “Renkler ayrı bir anlam kazanır; ırmaklar, dağlar, çiçekler renklerle sözlerle şarkılara, şiirlere, resimlere dönüşür
benimle. Hüznü, sevinci, coşkuyu yansıtırım kendimde...”
Tarık alabildiğine Sanat Bilgisi’nin büyüsüne kapılmışken “Haydi gidiyoruz, daha görmemiz gereken
çok yer var!” dedi Bilgi.
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Elindeki çarkı sürekli çevirerek yoluna devam eden Bilgi’ye gözü takıldı Tarık’ın. Her yerde bir şeyler
vardı; aletler, çekiçler, dönen makineler ve daha neler neler. “Dur, senin adını ben tahmin edeyim.” dedi
Tarık, “teknikle ilgili bir şeyler olmalı adın.” “Tam da öyle.” dedi. “Teknik Bilgiyim ben. İnsanların hayatını
kolaylaştırabilmek için basit alet yapımı ile çıktığım yol şimdilerde oldukça karmaşıklaştı. Artık birçok bilgi türüyle ele ele vererek taştan yapılan tekerlekten uzaya çıkan rokete kadar çok yol aldığımızı düşünüyorum. Hatta artık makinelere düşünme kabiliyeti kazandırmaya doğru gidiyoruz desem abartmış olmam.”
“Düşünen makineler mi?” dedi Tarık “Çok ilginç, heyecan verici belki biraz da ürkütücü.” diye devam etti
şaşkınlığını gizleyemeden.

* Kısa öykü etkinlik yazarı G.I. tarafından oluşturulmuştur.

Düşünme Eğitimi

“Hadi heyecanımızı kaybetmeden yola devam edelim.” dedi Bilgi. Ellerini açmış dua eden birini görünce onun yanı başında sakince duran bilgiye seslenerek “Sen hangi bilgi türüsün peki?” dedi Tarık.
“Dini Bilgiyim ben de” diye söze başladı Dinî Bilgi. “Ben inanca dayanırım, bana dahil olan bireylere
belirli sorumluluklar ve görevler yüklerim. Bu görevlerle bireyler hem kendi hayatlarında hem toplum
hayatında düzenlemeler yaparlar. Bununla birlikte bireyler ve toplumlar farklı inançlara sahip olabilirler.”
diye devam etti. “Hım şimdi anladım, inanç da hoşgörü ve sevgi de ön plandaydı değil mi?” dedi Tarık.
Bilgi ve Tarık bu kez “Doğa içerisinde evrenin ana maddesi nedir?” diye gökyüzüne toprağa suya bakan
kişilerle karşılaştı. “Sizde kimsiniz ne yapıyorsunuz burada?” diye devam etti Tarık. “Benim adım Thales,
düşünüyorum.” diye cevap verirken bir koşu düşünerek ortaya çıkan Bilgi “Beni tanımaya geldin sanırım,
ben Felsefi Bilgi’yim.” dedi Felsefi Bilgi. “Neden öyle düşüncelisin?” dedi Tarık. “Eee benim temelimde
düşünme var; soru sorma merak etme… Evreni, varlığı anlamaya çalışırım, kesinliğim yok, herkesin farklı
düşünce üretebileceğini bilirim, ‘neden’ sorusu benim için önemlidir,” diye devam ederken Tarık öğretmeninin sesi ile birden irkilmişti. “Tarıkcığım arkadaşların servise bindiler. Hadi, acele et geç kalacaksın.”
Tarık “Dalmışım öğretmenim ağaçlara, hemen gidiyorum.” dedi. Öğretmeni “Bilgi türlerini ve özelliklerini araştırmayı unutma!” diye arkasından seslenip ödevini hatırlatırken Bilgi bir köşeden gülümseyerek
Tarık’a göz kırpıverdi…
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Kısa öykünün okunmasının ardından felsefi soruşturma amacıyla oluşturulan sorularla etkinliğin 2. Bölümüne geçilir.
Felsefi Soruşturma Soruları
• Bilgiyi türlerine göre ayırmak önemli midir? Neden?
• Bir bilgi türü diğerine göre daha değerli olabilir mi? Neden?
• İnsan yaşamı için birkaç bilgi türü yeterlidir diyebilir miyiz? Neden?
• Her bilgiyi kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirmek bize nasıl bir katkı sağlar? Neden?
• Felsefi bilgi ve bilimsel bilginin benzer ve farklı yönleri size göre neler olabilir?

Felsefi soruşturmanın ardından aşağıdaki görsel üzerine öğrencilerle birlikte tartışma yapılır.

Görsel incelendikten sonra aşağıdaki sorularla soruşturma yapılır.

Soru Zamanı
•

Bilgiye nasıl ulaşırız?

•

Bilmek için görmek zorunda mıyız? Neden?

•

Gördüklerimiz yanıltıcı olabilir mi? Neden?

•

Önceden gördüklerimiz zihnimizde varken, görmesek de aynı şeyi düşünür müyüz? Neden?

Düşünme Eğitimi

Bilgi Notu
“İnsanlar pek çok şey bilirler. Ne zaman kar yağacağını, ne zaman hasta olacaklarını, mutlu veya
mutsuz olacaklarını, Amerika Kıtası’nı kimin keşfettiğini, İstanbul’u kimin aldığını, dairenin alanının
nr2 olduğunu, Güneş’in her gün doğup-battığını vb. Bütün bunlar bilginin doğasının aslında karmaşık bir şey olduğunu göstermektedir. Bilmek sözcüğü, bu yüzden değişik dillerde çok farklı anlamlar
taşımaktadır. Gerçekten de “bilmek” sözcüğünün yalın anlamı “tanımaktır” ve dolayısıyla bu sözcüğe
ve bu sözcükten türeyen sözcük gruplarına baktığımızda “tanıma”, “onaylama”, “ikrar etme”, “tanınmış
olma”, benzer şekilde “görmek”, “kavramak”, “anlamak” gibi pek çok sözcüğün bilmeyle ilgili olduğu
anlaşılmaktadır” (Topdemir, 2009).

GÜNDELİK
BİLGİ
SANAT

TEKNİK

BİLGİSİ

BİLGİ

BİLGİ
BİLİMSEL

DİNÎ BİLGİ

BİLGİ

FELSEFİ
BİLGİ

Akılda kalıcılığı artırabilme amacıyla öğrencilerin yukarıdaki renkli şekli oluşturmaları istenir.
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Etkinliğin 3. Bölümünde görseller yardımıyla bilgi türlerini ve özelliklerini yazarak felsefi bilgi ve bilimsel
bilgiyi özellikleri açısından karşılaştırmaları istenir.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6

Düşünme Eğitimi
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Aşağıdaki bölümleri öğrencilerin araştırma yaparak doldurmaları istenir.

Gündelik Bilgi

Bilimsel Bilgi

Teknik Bilgi

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

Sanat Bilgisi

Dinî Bilgi

Felsefi Bilgi

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

…………….......................

FARKLILAŞTIRMA
Ürün ve süreç farklılaştırması yapılır.
Görev 1: Yukarıda verilen bilgi türlerinin özelliklerini yazmaları beklenmektedir.
Görev 2: Felsefi bilginin özellikleri ve bilimsel bilginin özellikleri ile ilgili karşılaştırma yapmaları
beklenmektedir.
Görev 3: Bilgi türlerinin özelliklerini kapsayan görsel örneklerle zenginleştirilmiş afiş tasarlamaları ve okul
panosunda sergilemeleri beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Kontrol Listesi’ne etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Topdemir, H. G. (2009). Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği 23,1 (2009), 119-133
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/815041 (Erişim Tarihi: 04.07.2021)
Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 03.07. 2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Nasıl Emin Olabilirim?

ETKİNLİK TÜRÜ
: Sınırlandırılmış etkinlik/görevler
ÜNİTE
: Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)
ALT ÖĞRENME ALANI
: Bilginin İmkânı
EĞİTİM PROGRAMI
: Destek
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Kavram Gelişimi, Bilişsel Esneklik, Analitik Düşünme, Çatışma
		 Çözümü, Rutin Olmayan Problem Çözme
KAZANIMLAR
• Bir bilginin güvenilir/doğru olduğuna ilişkin çıkarımlarda bulunur.
• Genelde kabul gören inanışları, kuralları, sanıları ve bilgiyi sorgular.
• Doğru bilgiyi tanımlar.
• Doğru bilgiye örnekler verir.
• Bilginin farklı kaynaklarını keşfeder.
ARAÇ-GEREÇLER
: Etkileşimli tahta, “Kutsal Sığırlar Köyü” adlı öykü
ANAHTAR KAVRAMLAR : Bilgi, Doğru Bilgi, İnanç, Sanı

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci Aşama:
Etkinliğin başlangıcında “Kutsal Sığırlar Köyü” * Adlı öykü anlatılmaya başlanır. Anlatma işlemi belirlenen
yerlerde durdurularak felsefi soruşturma yapılır.
KUTSAL SIĞIRLAR KÖYÜ

* Öykü Ebru Öner tarafından oluşturulmuştur.

Düşünme Eğitimi

Bir zamanlar Asya’nın en ücra köşelerinde medeniyetten çok uzak bir köy varmış. Köy halkının bilimden, teknolojiden, farklı din ve kültürlerden haberleri yokmuş. Çok ilkel bir hayat sürüyorlarmış. Tek
bildikleri küçük köylerinde yaşadıkları sürece edindikleri tecrübeler, atalarından öğrendikleri geleneklermiş.
Yetiştirdikleri meyve, sebze ve tahıl ürünleriyle besleniyorlar, ağaçlardan yaptıkları kulübelerde barınıyorlar, doğal ve sade bir yaşam sürüyorlarmış. Sığırların kutsal olduğuna inanıyor, onlara insanlardan
daha çok değer veriyor ve saygı gösteriyorlarmış.
Günlerden bir gün farklı kültürleri tanıtmak amacıyla belgesel çeken yapım ekibinin yolu bu köye
düşmüş. Köy halkı misafire değer verir, en iyi şekilde ağırlamaya çalışırmış. Belgesel ekibine de öyle yapmışlar. En sevdikleri meyve ve sebzelerden ikram etmişler, en rahat samanlarda yatırmışlar.
Köy halkı kendi yaşantıları hakkında, belgesel ekibi de Köy halkına farklı kültürler hakkında bilgiler
veriyormuş. Köy halkı, Belgesel ekibinin anlattıklarını ilgiyle ve hayretle dinliyor, kulaklarına inanamıyormuş. Kameramanlardan biri anlattıklarını doğrulamak amacıyla kamerasını açıp yaptığı çekimleri
göstermek istemiş.
Köy halkı “Kutsal sığırlar aşkına! Bunun içinde kötü ruhlar var!” diye çığlıklar atarak kamerayı kırmaya kalkışmış.

➢ Köy halkı neden böyle davranmış olabilir?
➢ Köy halkının bu davranışı normal karşılanabilir mi? Neden?
➢ Belgeselcilerin yerinde olsaydınız Köy halkını nasıl yatıştırırdınız?

Ekiptekiler zor durdurmuş Köy halkını. Neyse ki Köy halkı kameranın bir kayıt cihazı olduğuna,
bilim ve teknolojinin böyle şeylere imkân sağladığına ikna olmuş. Herkes sakinleşince birlikte yemeğe
oturmuşlar. Hoş sohbet içinde afiyetle yemeklerini yiyorlarmış. O esnada belgeselcilerden biri tamamen
iyi niyetiyle “Dünya’nın birçok yerinde sizin kutsal saydığınız sığırlar kesilerek eti insanlar tarafından yiyecek olarak tüketiliyor.” demiş.

➢ Köy Halkı Dünya’nın birçok yerinde sizin kutsal saydığınız sığırlar kesilerek eti insanlar tarafından yiyecek olarak tüketiliyor.” cümlesine nasıl bir tepki göstermiş olabilir. Neden?

Bunu duyar duymaz Köy halkı “Kutsal sığırlar aşkına! Kutsal sığırlar aşkına! Sizin gözünüz bizim
kutsallarımızda, onları yok etmek istiyorsunuz. Bu nedenle bize yalan söylüyorsunuz.” diye haykırarak
belgeselcileri linç etmeye kalkışmış.
Belgeselciler Köy halkının ellerinden zor kurtulmuş ve en çok önem verdikleri kameraları bile alamadan yara bere içinde hızla koşarak oradan uzaklaşmışlar.
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➢ Köy halkı neden belgeselcilerin kendilerini kandırmak istediğini düşünmüş olabilir?
➢ Köy halkının yerinde siz olsaydınız belgeselcilere inanır mıydınız? Neden?
➢ Bilmek ile zannetmek arasında nasıl bir fark vardır?
➢ Bilmek ve inanmak farklı şeyler mi?
➢ Söylenenlerin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?
➢ Bildiklerimizin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?
➢ Hangi kaynaktan gelen bilgilere güvenebiliriz?
➢ Bu “Doğru bilgidir.” diyebileceğiniz örnekler verebilir misiniz? Verdiğiniz örneğin/örneklerin
neden doğru bilgi olduğunu düşünüyorsunuz?

İkinci Aşama: Etkinliğin bu bölümünde “Biilginin kaynağı nedir? Doğruluğundan Nasıl Emin Olabilirim” Soruşturulması yapılır.
Soruşturma Süreci Yönergesi:
➢ Aşağıdaki bilgileri içeren kartlar hazırlanıp bir kutuya konur.
➢ Kura çekilerek her öğrencinin en az bir kart çekmesi istenir.
➢ Öğrencilerden kartta verili olan bilgi hakkında “Bu bilginin kaynağı nedir? Doğruluğundan Nasıl Emin
Olabilirim” sorularını cevaplamaları ve verdikleri cevapları gerekçeleriyle açıklaması beklenir.
Bilgi Kartları:
Ateş yakar.

2x2=4

Doğru, iki nokta arasındaki en kısa yoldur.

Nadiren elimin üzerinde minik ejderhalar yürür.

Düşünüyorum öyleyse varım.

Patlıcan mor renktedir.

Tanrı vardır.

Çiçekler güzeldir.

Arkadaşımın bana yalan söylediğini hissediyorum.

Üçgenin üç kenarı vardır.

Atılan cisimler yere düşer.

Ada çayı boğaz ağrılarına iyi gelir.

Şekilde hem ördek hem tavşan vardır.

Şekildeki turuncu daireler eşittir.

Düşünme Eğitimi

Üçüncü Aşama:
Bilginin kaynağı nedir? Sorusuna cevap oluşturacak şekilde aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

...................................

...................................

...................................

Bilginin
Kaynağı Nedir?

...................................

...................................

...................................

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Hangisi Daha Gerçek

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Ontoloji (Varlık Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Gerçek Varlık Düşünsel Varlık

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		

:

Kavram Gelişimi, Bilişsel Esneklik, Yaratıcı Düşünme,

			
			

Eleştirel Düşünme, İş Birlikçi Düşünme, Özenli Düşünme 		
Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Varlıklara ilişkin düşünsel ve gerçek olan ayrımını yapar.

•

Fikirleri ölçütlere göre gruplandırır.

•

Fikirleri belirli ölçütler kullanarak sıralar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

İdeal (Düşünsel), Reel (Gerçek)

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci Aşama: Etkinliğin başlangıcında sırasıyla aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilir.
1. Varlık deyince aklınıza neler geliyor?
2. Bir varlık örneği verebilir misiniz?
3. Söylediğiniz varlıklar gerçeklikte karşınıza çıkıyor mu?
4. Gerçeklikte karşınıza çıkmayan ama yine de var olan varlıklar olabilir mi? Varsa ne olabilir?

Düşünme Eğitimi
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İkinci Aşama: Aşağıdaki “Meraklı Maceraperestler”7 adlı öykü etkileşimli tahtaya yansıtılır. Öğrencilerden okumaları istenir.
MERAKLI MACERAPERESTLER

Eda ve Egeberk adlı iki meraklı maceraperest kafa kafaya vererek köylerinin karşısındaki dağın doruğuna
çıkmaya karar verirler.

Anlatılanlara göre yolda hiç görmedikleri ama çok merak ettikleri farklı varlıklar bulunmaktadır. Bu varlıklarla karşılaşmak ve onlarla tanışmak ümidiyle yola çıkarlar. Dağa çıkmak için önce dağ ile aralarında bulunan nehrin karşısına geçmeleri gerekmektedir.
7

Öykü E.Ö tarafından yazılmıştır.
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Küçük bir sandala binerler ve yola çıkarlar. Nehrin ortasında birdenbire karşılarına su perileri çıkar. Periler
suyun üzerinde bir müddet süzülerek tekrar suya dalıp kaybolurlar. İki kafadar karşısında gördükleri perilerin
ve oluşturdukları manzaranın güzelliği karşısında şaşkına dönerler. Şaşkınlıklarından kurtulunca yola devam
ederler ve karşı kıyıya ulaşırlar.

Sandaldan iner inmez çocuklar nehrin kıyısında ağzı açık şekilde güneşlenen bir timsah ile karşılaşırlar.
Timsahın onları fark etmemesi için sessizce ağaçların arasından dağın doruğuna doğru çıkmaya başlarlar.

Yol kenarları mis gibi kokan rengarenk çiçekler ile bezenmiştir.

Düşünme Eğitimi
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Farklı şeyler görmenin hazzı ve ciğerlerine dolan temiz havanın verdiği mutlulukla yollarına devam ederken çiçeklerin üzerinden jet hızıyla gelerek neredeyse onlara
çarpacak kadar yakınlarından bir kanatlı
at (pegasus) geçer. Arkasından da uçan süpürgesiyle bir cadı onu takip etmektedir.
Neye uğradıklarını şaşırırlar.

Tam “Gittiler, oh be!” derken gökyüzünden tek boynuzlu atlar (unicorn) yağmaya başlar. Üzerlerine düştükçe bizim meraklı maceraperestlerde küçük de olsa yara bereler oluşmaktadır. Korku ve heyecandan kalpleri
hızla atmaya başlar. Fal taşı gibi açılmış gözleri birbirlerine aynı şeyi söyler. Sonunda korkuları meraklarına
üstün gelir ve dönmeye karar verirler.
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Dönüşte tehlikeli varlıklarla karşılaşmamayı umarak yola çıkarlar. Bir adım ve bir adım daha derken üçüncü adımda karşılarına yolun sağında 0’dan 9’a kadar pörtlek gözlü rakamlar, yolun solunda da A’dan Z’ye dans
edip şarkılar söyleyen sevimli harfler belirir.

Rakamlar bütün ciddiyetleriyle kendi aralarında yer değiştirerek sürekli farklı sayıları oluşturmakta, harfler de çıkardıkları hoş nameler eşliğinde “özgürlük”, “mutluluk”, “iyi”, “kötü”, “adalet” gibi değer kavramlarını
oluşturmaktadır. Onları izlemek hoşlarına gitse de karşılarına tehlikeli varlıkların da çıkabilecekleri korkusuyla oyalanmadan tekrar yola koyulurlar. Hava kararmak üzeredir ve çok yorgunlardır.

Düşünme Eğitimi
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Hızlı adımlarla ilerlerken yolun ortasında üçgen, daire ve karenin kahkahalar atarak kovalamaca oynadıklarını görürler. Bu kahkahalar gittikçe yükselmekte ve ürkütücü bir hâl almaktadır. Geometrik şekiller birbirlerini yakalamayı bırakıp maceraperestlerin üzerine doğru gitmektedirler. Hızla koşmaya başlayan Eda ve
Egeberk güç bela nehrin kıyısına ulaşırlar ve hemen sandallarına atlayıp kürek çekmeye başlarlar.

Nehirdeki balıkların sandalın etrafında yüzmelerini izleyerek köylerine ulaşırlar ve maceraları sona erer.
Üçüncü Aşama: Öykü hakkında aşağıdaki sorular yöneltilir.
•

Öyküde konu edilen varlıklar nelerdir?

•

Öyküde adı geçen varlıkların hepsi gerçek dünyada var mıdır?

•

Öyküde adı geçen varlıklar arasında gerçek dünyada olmayıp bizim düşüncemizde var olanlar olabilir
mi? Evet ise nasıl?

FELSEFE
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Dördüncü Aşama: “Varlık Avı” oyunu oynanır. Oyun Yönergesi:
•

Öyküde yer alan varlıkların her birinin adı farklı bir kâğıda yazılır.

•

Varlık adlarının altına öğrenci adı ve soyadının baş harflerini yazılır.

•

Hazırlanan kâğıtlarda yazan varlıklardan gerçeklikte var olanlar gerçek varlık kutusuna, düşüncede var
olanlar düşünsel varlık kutusuna yerleştirilir.

•

Öğretmen kutulardan rastgele bir kâğıt çeker. Kâğıdı hazırlayan öğrenciye neden o kutuya o varlığı koyduğunu sorarak gerekçeleriyle anlatmasını ister.

•

Öğretmen diğer öğrencilerin anlatan kişiye katılıp katılmadıklarını sorar. Katılmayan varsa itirazının nedenini gerekçeleriyle açıklar.

•

Oyun, kutulardaki tüm kâğıtlar bitene kadar devam eder.

Gerçek Varlık

Düşünsel Varlık

Beşinci Aşama: “Hangisi Daha Gerçek?” kavram metresi hazırlanır.
Öğrencilere aşağıdaki kavramlar verilerek en gerçek olandan en düşünsel olana doğru sıralama yapmaları
istenir. Ardından sıralamalarında kullandıkları ölçütleri (basit-karmaşık, canlı-cansız, soyut-somut vb.) açıklamaları istenir.
İnsan, kedi, papağan, büyülü ev, dikdörtgen, su, virüs, güzellik, 2, taş, tepegöz, sevgi.

GÖREV
Oyun hamurları ya da ki netik kumlar kullanarak gerçek ve düşünsel varlıkları içeren bir animasyon hazırlayınız.
Animasyon Hazırlama Yönergesi:
•

Zihinde tasarlanan öykü, oyun hamuru ya da kinetik kumlarla üç boyutlu hâle getirilir.

•

Her aşama için bir fotoğraf çekilir.

•

Öykü için bir başlık ve metin hazırlanır.

•

Hazırlanan öykü seslendirilerek ses kaydı yapılır.

•

Fotoğraflar ve ses kayıtları film oluşturma programlarında birleştirilerek animasyona dönüştürülür.

DEĞERLENDİRME
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme ve Dereceli Puanlama Anahtarı Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

: Değişim-Dönüşüm-Sonsuzluk

ETKİNLİK TÜRÜ
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
		etkinlik/görevler
ÜNİTE

:

Ontoloji (Varlık Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Değişim ve Sonsuzluk

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
:
		

Kavram Gelişimi, Yaratıcı Hayal Kurma, Kaynakları Etkin Kullanma
Becerileri, Üretkenlik, Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Değişim ve sonsuzluk kavramlarını tanımlar.

•

Değişim ve dönüşüm kavramlarına örnekler verir.

•

Değişim-dönüşüm-sonsuzluk kavramlarını ilişkilendirir.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Çeşitli meyve sebze tohumları, patates, soğan
Varlık, Değişim, Dönüşüm, Döngü, Sonsuzluk

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci Aşama:
Öğretmen tarafından “Bitmeyen Uzay”* adlı öykü aktarılır. Önceden belirlenmiş yerlerde aktarım işlemine ara verilerek felsefi soruşturma yapılır.

*

Öykü E.Ö. tarafından oluşturulmuştur.

FELSEFE
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BİTMEYEN UZAY
Akay evinin balkonunda oturmuş yıldızlı gökyüzünü seyrediyordu. Bir taraftan muhteşem manzara
karşısında büyülenmiş gibi hissediyor, bir yandan da “Bu yıldızlar bizim göremediğimiz bir yerlerde bitiyor mu?” “Eğer bitiyorsa yıldızların ardındaki şeyler neler? Peki ya onların ardındakinin ardındaki…?”
diye meraklanıyordu. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor… Ama bir türlü sorularına cevap bulamıyordu.
Annesi geldi Akay’ın. “Uyku zamanı tatlım. Hadi bakalım doğru yatağa” dedi.
Akay “Henüz değil anne, düşünmem bitmedi” dedi.
Annesi “Neymiş bakalım düşündüğün şey? Belki birlikte sonlandırabiliriz.” Dedi.
“İşte bu!” dedi Akay gözleri parıldayarak. Annesinin kendini anlayabileceğini hissetti ve başladı anlatmaya.
“Aslında düşünmenin bir sınırı var. Düşünmen bitince artık düşünmezsin. Uykunun sınırı uyanıklık, uyanıklığın sınırı uykudur. Bedeninin bittiği yerde çevren, evinin bittiği yerde bahçe ya da yol başlar.
Bildiğim her şeyin bir sınırı var. Ama sayamayacağım kadar çooook sayıda yıldızlar ve galaksilerle dolu
olan uzayı bir türlü sınırlandıramıyorum. Hayalimde çizdiğim sınırlar bir türlü bitmek bilmiyor. Sınırın
arkasında başka bir sınır, Onun arkasında bir başkası. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Sonsuza kadar gidiyor.”

•

Öykünün bu bölümünde öğretmen ara vererek, öğrencilerden gözlerini kapatmalarını ve

1. Sonsuz uzayı hayal etmelerini ister.
Bir dakika sonra gözlerini açmalarını söyleyerek
➢ “Uzayın sonsuz olmasını düşünmek size nasıl hissettiriyor?”
Sorusunu yöneltir.
2. Uzayın sınırını hayal etmelerini ister.
Bir dakika sonra gözlerini açmalarını söyleyerek
➢ “Uzayın sınırını hayal edebildiniz mi? Eğer bunu başardıysanız sınırın arkasında ne olduğu
hakkında bir fikriniz var mı?”
Sorusunu yöneltir. Cevaplar alınınca öyküye devam eder.

Düşünme Eğitimi

“Daha da önemlisi acaba mekân açısından bir türlü sınırlandıramadığım bu uzay sonsuza kadar var
olacak mı? Umarım zaman açısından da bir sınırı yoktur. Eğer uzay yok olursa her şey yok olur ve ben
buna dayanamam. İşte bunları düşünüyorum hep ve bir türlü bitiremiyorum bu düşünmemi. Offf ” dedi.
Annesi ona önce bir tohumun nasıl elmaya dönüştüğü hakında bilgi verdi.

➢ Görsel 1’deki “Elmanın Yaşam Döngüsünü” inceleyerek aşağıdaki boşlukları döngüye uygun kelimelerle doldurunuz.

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
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Daha sonra “Su Döngüsü”nü anlattı biricik oğluna.

Görsel 2

➢ Görsel 2’teki Su Döngüsünü inceleyerek aşağıdaki boşlukları döngüye uygun ifadelerle doldurunuz.

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Düşünme Eğitimi

Son olarak da canlılar dünyasındaki besin zincirini anlattı.

Görsel 3

➢ Görsel-3’teki besin zincirini yorumlayınız.

“Yaaaa işte böyle” dedi annesi. “Her şey değişir, dönüşür ve sonsuzluğa uzanır. Hiçbir şey yok olmaz”.
Akay derin bir nefes aldı. Annesine çok teşekkür etti ve “Demek ki hayatta her şey böyleymiş. Değişir,
dönüşür ama yok olmaz, sonsuzluğa uzanır. Artık rahat bir uyku çekebilirim” dedi ve doğruca yatağına
gitti.
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İkinci Aşama:
Aşağıdaki bulmacada Varlık Felsefesi ile ilgili verilen kavramları bulunuz.

VARLIK FELSEFESİ KAVRAMLAR
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DEĞİŞİM

OLUŞ

RUH

GERÇEK

DÖNÜŞÜM

UZAY

DÜŞÜNSEL

REEL

SONSUZLUK

MADDE

İDEAL

GÖREV:
•

Dilediğiniz herhangi bir meyve ya da sebze tohumunu veya patates, soğan gibi sebzeleri saydam
bir şişede gözlemlenebilecek şekilde toprağa gömünüz.

•

Başlangıçtan itibaren ürünlerinin gün aşırı fotoğrafını çekiniz.

•

Tohumlardaki değişimi ve dönüşümü gözleyerek
gözlem sonuçlarını not ediniz.

•

Çektiğiniz fotoğrafları, aldığınız notları ve ulaştığınız sonuçları slayt hâline getirerek sunumunu
yapınız.

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait
Öz Değerlendirme Formu, Kontrol Listesi ve
Dereceleme Ölçeği‘ne etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.
KAYNAKLAR:
Cevizci A. (2009). Felsefe Tarihi, Ankara: Say
Yayınları.

GÖRSEL KAYNAKLAR:
h t t p s : //w w w.c a n va .c o m /d e s i g n / D A m Q _
EBzCQ /XgWWiOk7 1RSt8uXU8PZQ /
edit?layoutQuery=bulmaca

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Nereden Geldik Nereye Gidiyoruz?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Türk İslam Düşüncesinde Varlık Anlayışı

EĞİTİM PROGRAMI

:

Destek

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER
: Gerekçeli Düşünme, Özenli Düşünme, Düşüncelerini Gerekçelendirme,
		
Sonuç Değerlendirme
KAZANIMLAR
•
•

Türk İslam düşünce geleneğindeki hikâye örneklerinden hareketle varlığın oluşmasındaki 		
nedenleri araştırır.
Türk İslam düşünce geleneğindeki hikâye örneklerinden hareketle varoluşun amacını sorgular.

ARAÇ-GEREÇLER

:

		

Mevlana’nın “Karıncalar ve Kalem” Hikâyesi
Yunus Emre’nin “Altın ve Odun” Menkıbesi

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin başlangıcında Mevlana’nın “Karıncalar ve Kalem” adlı hikâyesi aşağıdaki felsefi soruşturma sürecinde öğrencilere anlatılır.

Şekil 1

Şekil 2

KARINCALAR VE KALEM
“Bir karınca, kâğıt üzerinde hareket eden bir kalem gördü. Kalem, kâğıt üzerinde geziyor, çok güzel
resimler yapıyordu. Karınca hemen gidip bir başka karıncaya haber verdi.”
•

Resmin varoluşundaki neden nedir?

•

Kalem kendi kendine hareket edebilir mi? Edebilirse bu nasıl olabilir?

FELSEFE
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“Öteki karınca kalemi tutan parmakları gördü.
– Bu resimleri kalem kendi kendine yapmıyor, dedi. Kaleme resim yaptıran parmaklardır.
Onların konuşmalarını duyan üçüncü bir karınca geldi oraya. Onların bu konuşmalarını dinlerken, kaleme ve parmaklara bakıyordu. Daha da yukarıya bakınca kalemi tutan parmakların bağlı
olduğu bir el ve kol gördü.”

•

Kol tek başına eli ve parmakları hareket ettirebilir mi?

•

Kolu hareket ettiren hangi farklı nedenler olabilir?

“En sonunda oraya daha akıllı ve bilgili bir karınca geldi. O da kalemin kâğıt üzerindeki hareketini izledi. Sonra parmaklara ve kola baktı. Kol da bir gövdeye bağlıydı.
– Bu gövdenin hareket etmesini sağlayan başka bir güç olmalı, diye düşündü akıllı karınca. Gövdeyi hareket ettiren akıl ve candır. Gövdede can olmasa hareket edemez. Akıl olmasa gövde, güzel
resimler yapmayı düşünemez.”

•

İnsanın ürünler ortaya koymasını ve düşünmesini sağlayan aklın kaynağı neler olabilir? Neden?

“Aslında her şeyin kaynağı insana can ve akıl veren Allah’tır.” (Kırlangıç, 2017).

Etkinliğin ikinci kısmında Yunus Emre’nin “Altın ve Odun” adlı menkıbesi aşağıdaki felsefi soruşturma
sürecinde öğrencilere anlatılır.

Şekil 3

Şekil 4

Düşünme Eğitimi

ALTIN VE ODUN
Bir gün Yunus dağda odun keserken karşıdan bir atlının gelmekte olduğunu gördü. Atlı, iyi giyimliydi. Süslü mücevherleri vardı. Yunus, bu atlının sultan olduğunu anladı. Sultan da Yunus’u görünce sordu.
“Derviş burada ne yaparsın?”
Yunus: “Odun keserim.” dedi.
Sultan, Yunus’a bir miktar altın verdi.
Yunus: “Sultanım bu nedir?”
Sultan: “Bu öyle bir şeydir ki nereye göndersen boş gelmez. Her ihtiyacını karşılar.”
Yunus: “Adı nedir?”
Sultan: “Altındır”
Yunus, öyle bir Allah kulu idi ki dağlara taşlara, “Altın olun!” dese, altın olurdu. Bu duyguyu içinden geçirir geçirmez hemen o anda dağlar taşlar ve ağaçlar altın oldular.

•

Dağlar, taşlar ve ağaçların altın olmasını ister misiniz? Neden?

•

Dokunduğunuz şeyleri altına dönüştürebilmek ister miydiniz?
•

Evet. Çünkü…

•

Hayır. Çünkü…

Yunus: “Sultanım, altın ne ki, neye yarar? Bunlar dünyalık şeylerdir. Taşa taş olmak, ağaca ağaç
olmak yaraşır.”
Böyle der demez altın olan taşlar, ağaçlar evvelki gibi oldular (Özçelik, 2011).

•

“Sultanım, altın ne ki, neye yarar? Bunlar dünyalık şeylerdir. Taşa taş olmak, ağaca ağaç olmak
yaraşır.” Sözlerine katılıyor musunuz? Neden?
•

Katılıyorum. Çünkü…

•

Kararsızım. Çünkü…

•

Katılmıyorum. Çünkü…

•

Her şeyin bir varoluş amacı var mıdır?

•

İnsanın varoluş amacı ya da amaçları neler olabilir?
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GÖREV:

1

L 2

3
7

4

M 3

4

1

1

2

1

2

3

E 5

K 6

1

2

1

3

1

R 8

6

5

N 9

10

1

9

1

2

3

5

6

7

1

S 11

5

9

6

5

1

1

8

Y

1

9

10

1

9

1

2

3

5

12

11

1

9

13

14

9

1

15

5

16

6

3

14

6

7

18

13

17

9

17

11

5

3

8

5

8

U

17

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeğine”ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Özçelik, M. (2011). Minyatürlerle Yunus Emre Menkıbeleri, Ankara: T.C. Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü.
Kırlangıç. H. (2017). Mesneviden Öyküler, Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

BYF

Dr. Remzi Onur Kükürt
Gözde Dere
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		
ETKİNLİK TÜRÜ
ÜNİTE

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

BECERİLER

KAZANIMLAR
•
•
•
•
•
•

:

:
:
:
:
:
:

Mitos-Logos
Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler
Felsefe Nedir?
Felsefe Nedir?
BYF
40 + 40
Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik

Doğayı açıklamak için araçları sıralar.
Mitos ve logos arasındaki farkı ayırt eder.
Mitos ve logos arasındaki farkı sorgular.
Mitos ve logos arasındaki farka ilişkin bilgilerini yeni örneklere uyarlar.
Mitos ve logosa ilişkin farklı örnekler arasında ilişki kurar.
Mitos ve logos arasındaki farka ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Kâğıt, kalem, bilgi kartları, müzik çalar
Mitos, Logos, Mitoloji, Akıl, Bilim

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Hazırlık aşaması olarak öğrencilere, ülkeler arasında geçen bir savaşa ilişkin birisi mitolojiye, diğeri logosa
dayalı açıklama getiren şu öykü* okunur:
MÖ 700 yılında, Antik Yunan ülkesinde Sparta ve Atina devletleri arasında savaş çıkmak üzeredir.
İki devletin orduları savaş meydanında birbirlerine doğru harekete geçmişken, aniden büyük bir deprem meydana gelir. Atlar ve askerler sağa sola savrulur. Geri çekilirler. Atina’nın lideri Mitos ve Sparta’nın lideri Logos savaş meydanında bir görüşme yaparlar. Mitos, rakibine şunu söyler: “Deprem oldu,
bu bir uyarı, savaş Tanrısı Apollon bizim savaşmamızı istemiyor. Bu nedenle bu savaşı durdurmalıyız.”
Logos cevap verir: “Evet, bu savaşı durdurmamız gerektiğine katılıyorum. Ancak, deprem bir uyarı olduğu için değil, masum çocuklarımızın zarar görmemesi için savaşı durdurmalıyız.”
Öğrencilerden, “mitos” ve “logos” kavramlarının anlamlarını bu öyküye göre tahmin etmeleri istenir. İki
güncel mitolojik örnek verilerek öğrencilerin bu kavramlar arasındaki farkı fark etmesi sağlanır.**
Tahtaya mitos ve logos olarak 2 başlık yazılır. Öğrenciler rastgele olarak bu başlıklar altında 2 eşit gruba
ayrılır. Öğrencilere mitolojik ve bilimsel olarak açıklanabilecek şu 4 örnek olgu ve olay okunur.
*

Bu etkinlikteki öyküler: R.O. Kükürt

**

Güncel örnek olarak, “Hafta sonu ailesiyle pikniğe gitmek için hazırlık yapan birisinin, tam yola çıkacağı sırada yağmur yağmaya başlamasını ‘Hava (doğa), bizim pikniğe gitmemizi istemiyor.’ şeklinde yorum yapması” benzeri örnekler verilebilir.

Düşünme Eğitimi

Yıldırım düşmesi
Deprem
Kıtlık
Göç
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Mitos grubunda yer alan öğrencilerden bu dört
örneği aralarında tartışarak mitolojik nedenlere dayandıracakları açıklamalar yapmaları istenir. Logos
grubunda yer alan öğrencilerden bu dört örneği aralarında tartışarak logosa uygun (mantıksal-bilimsel)
nedenlere dayandıracakları açıklamalar yapmaları istenir. Bu açıklamaların temel özellikleri birbirleriyle
karşılaştırılarak sınıfça tartışılır.

2. Daha sonra canlandırma aşaması olarak öğrenciler sınıf içeresine dağılırlar. Müzik eşliğinde mitos ve logos arasındaki farkı düşünmeleri ve rastgele yürümeleri istenir. Müzik durduğunda her öğrenci kendisine
en yakın bir başka öğrenciyi eş olarak seçer. Her bir eş sınıfın farklı noktalarına dağılır. (Zoom uygulamasında odalara geçebilirler.) Eşlerin her birine aşağıdaki iki bilgi kartından birisi verilir. Bu kartlarda, MÖ
7. yy.da Antik Yunan’da bir köle olduğu ve bunun mitolojik bir kader olmadığına inandığı, diğer kartın
üzerinde ise MÖ 7. yy’ da Antik Yunan’da bir efendi olduğu ve bunun mitolojik bir kader olduğuna inandığı yazmaktadır. Çiftler kendi aralarında bir köşeye çekilerek “Neden kölesin ve neden efendisin?” soruları
üzerine köle ve efendi rolüne girip canlandırarak tartışırlar. Gruplardan isteyen ikisinin sınıf önünde bu
canlandırmayı*** yapmaları istenir. Sınıfça tartışma çemberi oluşturur. Köle ve efendi olmanın nedenleri
üzerine mitolojik ve akla dayalı açıklamalar arasındaki farkları ortaya koyacak şekilde tartışılır.
BİLGİ KARTLARI
1. KART: HERO KARTI

(kartın ön yüzü)

MÖ 700 yılında Hero adında bir efendisin. Kölelerin var. Kölelerinden birisi köle olmaktan kurtulmak istiyor. Sen ise, efendiliğin ve köleliğin mitolojik bir kader olduğuna ve hiç kimsenin bu kaderi
değiştiremeyeceğine inanıyorsun. Bir gün Maya adlı kölen, çiftliğinden kaçmaya karar veriyor. Tam kaçarken arkasından sesleniyorsun. “Maya dur! Sen bir kölesin ve hiçbir yere gidemezsin...”
(kartın arka yüzü)
***

BYF Bölümü etkinliklerinde kullanılan drama uygulamalarına katkılarından dolayı Dr. Ebru Eren’e teşekkür ederiz.
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2. KART: MAYA KARTI
MÖ 700 yılında Maya adında bir kölesin. Kölelikten kurtulmak istiyorsun. Çabalıyorsun ama bu durum değişmiyor. Köle oluşunu ve bunu değiştiremeyişini logosa uygun mantıksal ya da bilimsel gerekçelerle açıklamaya çalışıyorsun. Bunu, mitolojik bir kader olarak açıklayanlara karşı çıkıyorsun. Bir gün
efendinin çiftliğinden kaçmaya karar veriyorsun. Tam kaçarken efendin arkandan sesleniyor. “Maya dur!
Sen bir kölesin ve hiçbir yere gidemezsin...”
(kartın arka yüzü)

(kartın ön yüzü)

3. Bu tartışma sonrasında felsefenin doğuşuna ve
felsefenin mitos ve logos arasında nerede durduğuna ilişkin sınıfça sorgulama yapılır.
4. Ev görevi olarak öğrencilerden geleceğe yönelik
bir mektup yazmaları istenir. Zaman makinesi
ile 2050 yılına gitmişsiniz. Covid 50 virüsünün
yayıldığını görmüşsünüz. Bu nedenle 2021 yılından 2047 yılına bir mektup yazacaksınız ve onları
2050 yılında çıkacak bir virüs için uyaracaksınız.
Bu virüse mitolojik mi yoksa bilimsel-lojik bir
gerekçe mi belirtirsiniz? Sizce, hangi gerekçe ve
önlemler gelecekteki insanların bu virüsten korunmasında onların işine daha çok yarar?

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Öz,
Akran ve Öğretmen Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Bottici, C. (2007). Mythos and Logos. In A Philosophy
of Political Myth (pp. 20-43). Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511498626.003

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		
ETKİNLİK TÜRÜ
ÜNİTE

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

:

:
:
:
:
:

Sloganlarla Felsefe
Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler
Felsefe Nedir?
Felsefe Nedir?
BYF
40 + 40

BECERİLER
: Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Karar
		Verme
KAZANIMLAR
•
•
•
•
•
•

Felsefi düşüncenin kaynağını ifade eder.
Felsefe ile sevgi, arayış, bilgi, hakikatve bilgelik kavramları arasındaki ilişkiyi keşfeder.
Felsefe ile filozof arasında ilişki kurar.
Felsefenin anlamına karar verir.
Felsefenin neliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevini sorgular.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Kavram çarkı, filozofların görseli, mektup zarfı, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı telefon)
Philia, Sophia, Felsefe, Hakikat, Arayış

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Şekil 1

Öğretmen tahtaya yukarıdaki görseli asıp öğrencilere resimde ne gördüklerini sorar.
Resimdeki filozofların kim oldukları açıklanır. Öğrencilerden filozofların hangi konu üzerine tartıştıkları
hakkında fikir yürütmeleri istenir.
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SEVDA

FELSEFE
PHILOSOPHY
PHİLİA-SOPHİA

SEVGİ
PHİLİA

GERÇEKLİK
HAKİKAT

SOPHİA (SOPHOS)

TUTKU
BİLGELİK

Şekil 2: Kavram Çarkı

Tablo 1

Kavram çarkı çevrilerek gelen kavram üzerine konuşulur, anlamları üzerine tartışılır. Kavramların Tablo
1’de uygun yerlere yerleştirmesi istenir. Öğrenciler yönlendirilebilir.
Öğrencilerden Philia ve Sophia kavramlarına karşılık gelen kavramları birleştirerek, felsefenin anlamını
tahmin etmeleri istenir. Aşağıdaki örneklere benzeyen birden çok anlam oluşturmaları istenir:

Gerçeklik Tutkusu
Bilgelik Sevgisi
Hakikate
Sevdalanmak

Öğrencilere, aşağıdaki sorular sorularak felsefenin anlamını bulmalarına yardımcı olunur:

Neden felsefenin böyle bir anlamı vardır?
Felsefe nasıl bir disiplin olabilir?
Felsefe neyin peşinde koşmaktadır?
Tutkuyla bağlı olduğumuz büyük sorular* nelerdir?

*

Örnek: “Yaşamın anlamı Nedir?”, “Varlığın bir kaynağı var mıdır?”

Düşünme Eğitimi
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Öğrencilerde felsefenin anlamına ilişkin fikirler oluştuktan sona, bu disiplinine dair bir slogan düşünmeleri istenir.
Ardından, öğrenciler ikişer, üçer gruplara ayrılır. Aşağıdaki sloganlar tablosunda yer alan sloganlar kesilip paylaştırılarak zarfların içerisine konur. Her bir gruba bu zarflar dağıtılır. Öğrencilerden, mektup zarfları
içinde yazan sloganları okuyup tartışmaları istenir. Sloganların ne anlatmak istediği üzerine düşünüp felsefenin özelliklerini keşfetmeleri beklenir. Son olarak öğrencilerden kendi sloganlarını hazırlamaları istenerek
etkinlik sona erdirilir.

Felsefe Sloganları**
Felsefe hiç kıyısı olmayan bir denizde yüzmektir.
Felsefe hakikate sevdalanmaktır.
Felsefe hiç bitmeyen bir arayıştır.
Yükseklik korkunuz yoksa, felsefeye hoş geldiniz!
Felsefe bir sevdadır, çünkü sevda onun adında vardır.
Felsefe daima yolda olmaktır.
Felsefe otobanda değil, patika yolda yürümektir.
Felsefeyi görmeyi öğrenmektir.
Felsefe görünenin ardındaki gerçeği aramaktır.
Felsefe bir düşünsel arkeolojidir.
Felsefe yeni bir dildir.
Felsefe ölmeyi öğrenmektir.
Felsefe bir soyutlama oyunudur.
Felsefe bir uygarlıktır.
Felsefe bir açık yapıttır.

Bu sloganlardan hareketle felsefenin bireysel ve toplumsal işlevi hakkında çıkarımlarda bulunulur, tartışma yürütülür.

DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Formu’na etkinlik

karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Gripaldo, Rolando M. (2004). “Philosophy, Sophism/Sophistry, “Pilosopo”, Philosophical landscape. Manila:
Philippine National Philosophical Research Society.

**

“Burada yer alan sloganlar, R. O. Kükürt ve G. Dere tarafından üretilmiş ya da revize edilmiştir.”

FELSEFE
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		
ETKİNLİK TÜRÜ		
ÜNİTE

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

:

:
:
:
:
:

Bilgi Evi
Disiplinlerarası arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler
Felsefe Nedir?
Felsefi Bilginin Diğer Bilgi Türlerinden Farkı
BYF
40 + 40

BECERİLER
: Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, İşbirlikçi Düşünme, Analitik
		 Düşünme, Kavram Gelişimi, Bilişsel Esneklik, Düşüncelerini 		
		Gerekçelendirme
KAZANIMLAR
•
•
•
•

Felsefi bilginin diğer bilgi türlerinden farkını keşfeder.
Felsefi bilgiyi diğer bilgi türleriyle karşılaştırır.
Felsefi bilginin özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Felsefi bilginin özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulunur.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :
ÖNERİLER
:
		
		

Görsel materyal (bilgi evi), bilgi kartları, bilgi türü örnekleri tabloları, “bilgi türleri özellikler tablosu”, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet,
akıllı telefon) ya da yazı tahtası
Felsefi Bilgi, Bilimsel Bilgi, Teknik Bilgi, Gündelik Bilgi
Bu etkinlik, felsefi bilgiyi “bilimsel”, “teknik” ve “gündelik” bilgi ile
karşılaştırarak ele almaktadır. Ancak, uygulayıcı öğretmen bu bilgi
türlerine yenilerini ekleyerek etkinliği genişletebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bilgi Evi

BİLİMSEL BİLGİ ODASI

GÜNDELİK
BİLGİ ODASI

TEKNİK BİLGİ
ODASI

FELSEFİ
BİLGİ ODASI
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Öğrenciler grup sayısına göre ikişerli, üçerli takımlara ayrılırlar. Her takım kendisine felsefi bir isim bulur. Takımlardan gündelik, bilimsel, teknik ve felsefi bilgilere bir örnek vermeye çalışmaları istenir. Cümleler
okunur. Kısaca değerlendirilir. İlk aşamada yanlışlıklar yapılsa da öğrencilerin kendilerinin bulmaları istenir.

Şekil 1

İkinci aşamada takımlara, öncelikle, gündelik, bilimsel ve teknik bilgi örneği içeren birer bilgi kartı verilir.
Bu kartları, kendi aralarında tartışarak bilgi evindeki doğru odalara yerleştirmeleri istenir. Kartlar bitene kadar tekrarlanır. Felsefi bilgiye ait bilgi kartları en sona (üçüncü aşamaya) bırakılır. Öğrenciler gündelik bilgi,
bilimsel bilgi ve teknik bilginin özelliklerini öğretmen rehberliğinde tartışırlar. Felsefi olmayan bilgi türlerinin
özellikleri belirginleştirilir. Felsefi bilginin bu üç bilgi türünden farklı olduğu vurgulanır. Farklılaşan özelliklerin ne olduğu kısaca belirtilir-sezdirilir (doğruluğu ya da yanlışlığı deneyle ya da ölçerek ispatlanamayan, akla
uygun-tutarlı). Felsefi olmayan ile karşılaştırarak ve felsefi olanın özelliklerinin ne olduğunu da göz önünde
bulundurarak felsefi bilgi örneği olabilecek tahminler yürütmeleri istenir. Tahminler tahtaya yazılır. Bunlar
arasından felsefeye uygun olanlar doğru şekilde ifade edilerek felsefi bilginin özellikleri örnek(ler) üzerinden
birlikte keşfedilmeye çalışılır. Bu aşamada öğrencilere felsefi bilgiler hazır bir şekilde verilmez, felsefi bilgi örneği öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle oluşturulur.
Üçüncü aşamada öğretmen tarafından bu kez, felsefi bilgiye ilişkin cümlelerin yazılı olduğu kartlar verilir.
Ve cümlelerin takımlar tarafından hangi odaya yerleştirilmesi gerektiği tartışılır. Takımlar felsefi bilgi kartlarını uygun gördükleri yerlere yerleştirirler.

Şekil 2

Şekil 3
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Dört bilgi türüne ilişkin her doğru cevaba 10 puan verilir. Ve takımların toplam puanı belirlenir, kazanan
açıklanır. Dört bilgi türüne (ve başka eklenmek istenen bilgi türleri varsa bunlara) ait özellikler üzerine, bu
bilgi türlerine ait düşünme biçimleri de göz önünde bulundurularak, karşılaştırmalı olarak sınıfça bir tartışma
yürütülür. Felsefi düşünme ve bilgi türünün özellikleri iyice belirginleştirilir.
Etkinlik uygulama sırasında, dört düşünme biçimi ve bilgi türüne ilişkin olarak aşağıdaki tablolarda yer
alan örnekler kullanılabilir.

Gündelik Düşünme Örnekleri

Gündelik Bilgi Örnek Önermeleri

Bugün hava yağmurlu mu?

Bulutsuz havada yağmur yağmaz.

Bugün doktora mı yoksa eve mi gitsem?

Ihlamur çayı öksürüğe iyi gelir.

Hangi elmalar ekşidir?

Yeşil elmalar ekşidir.

Teknik Düşünme Örnekleri

Teknik Bilgi Örnek Önermeleri

Kapı nasıl açılır?

Kapı anahtarla açılır.

Çivi nasıl çakılır?

Çivi çekiçle çakılır.

Elma nasıl kesilir?

Elma bıçakla kesilir.

Düşünme Eğitimi

Bilimsel Düşünme Örnekleri

Bilimsel Bilgi Örnek Önermeleri

Ay ile Dünya arasında ne kadar mesafe vardır?

Ay ile Dünya arasında 384.400 km mesafe vardır.

Su kaç derecede kaynar?

Su 100 derecede kaynar.

Dünya dönmesine rağmen neden savrulmuyoruz?

Yerçekimi sayesinde savrulmuyoruz.

Felsefi Düşünme Örnekleri

Felsefi Bilgi Örnek Önermeleri

Yaşamın anlamı nedir?

Yaşam bir okuldur.

Bilgilerimizin kaynağı nedir?

Bilgilerimiz deneyimle oluşur.

Güzel nedir?

Güzel, hoşa gidendir.

İyi nedir?

İyi, karşılıksız yapılandır.

İnsan özgür müdür?

İnsan özgürlüğe mahkûmdur.
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Dört bilgi türüne ait özellikler karşılaştırmalı olarak sınıfça tartışıldıktan sonra, öğrencilere aşağıdaki
“Bilgi Türleri Özellikler Tablosu” dağıtılır. Öğrenciler bu tabloyu öncelikle kendi grupları içerisinde, grup tartışması yaparak iş birliğine dayalı bir şekilde doldururlar, ardından sonuçlar, öğretmenle birlikte tartışılarak
değerlendirilir. Gerekli dönütler verilerek ve konu pekiştirilerek etkiliğe son verilir.
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Gündelik Bilgi

Teknik Bilgi

Bilimsel Bilgi

Özneldir.
Nesneldir.
Deneyimlere dayanır.
Sezgiye dayanır.
Deneye dayanır.
Akla ve sağduyuya
uygundur.
Bütünü kapsamaya
çalışır.
Sonuçları kesindir.
Sonuçları kesin değildir.
Evrenseldir.
Doğruluğu
ispatlanabilir.
Yanlışlığı ispatlanabilir.
Tutarlıdır.
Mantıksal akıl
yürütmelere dayanır.
Derinliklidir.
Uydurma bilgilere yer
vermez.
İlerler.
Bütünü parçalara
ayırarak inceler.
Tablo 1 (Bilgi Türleri Özellikler Tablosu)

Felsefi Bilgi

Düşünme Eğitimi
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DEĞERLENDİRME: Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak

ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Andersen, H. and Brian H.(2020), “Scientific Method”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter
2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/scientificmethod/> https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/ (11.05.2021)
Arslan, A. (2009). Felsefeye Giriş, Ankara: Adres Yayınları.
Arıcı, M.(2019). Felsefeye Giriş, Ankara: Nobel Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Düşünce Arkeolojisi

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler
ÜNİTE
: Felsefe Nedir?
ALT ÖĞRENME ALANI
: Felsefi Sorgulama
EĞİTİM PROGRAMI
: BYF
SÜRE
: 40 + 40
BECERİLER
: Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, İşbirlikçi Düşünme, Analitik
		 Düşünme, Kavram gelişimi, Bilişsel Esneklik, Düşüncelerini 		
		Gerekçelendirme.
KAZANIMLAR
• Felsefi soruların özelliklerini ifade eder.
• Düşünme ve akıl yürütmenin benzerlik ve farklılıklarını ifade eder.
• Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
• Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur.
• Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular.
ARAÇ-GEREÇLER
: Görsel etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı telefon), Sorgu Haritası Grafiği
ANAHTAR KAVRAMLAR : Düşünme, Arkhe, Logos, Felsefi Sorgulama, Argüman, Güç İstenci
ÖNERİLER
: Uygulayıcı öğretmen kendi sorgulama konularını üretebilir.
		 Sorgulama sonucunda sınıfça ulaşılacak başka bir felsefi argüman
		 üzerine tartışılabilir.
		 Argümanla ilgili bir metin yazma, afiş hazırlama, haber yapma,
		 karikatür ya da resim yapma gibi ev görevi verilebilir.
		 Ev görevi öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Düşünce Arkeolojisi Sorgulama Konusu
•

Okul saatinde sokakta mendil satan çocuklar.

•

Kıyıya vurmuş binlerce balık.

Şekil 1

Şekil 2

Düşünme Eğitimi
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Öğrencilere resimler gösterilerek bu iki örnek verilir. Bu örnekler üzerinden bir arkeolojik çalışma yapılacağı belirtilir. Ve bu arkeolojik çalışmanın nasıl yapılacağının tahmin edilmesi istenir. Tahminler alındıktan
sonra öğretmen yardımıyla arkeoloji kavramının anlamı çözümlenir (Arkhe-logos kavramları üzerine ayrı
ayrı kısaca durulur). Öğrenciler, arkeoloji bilimiyle ilişki kurarak ele alınan olay ve olguları ilk nedenini bulmaya dönük bir sistematik sorgulama yapmaya hazırlanır. Görünen nedenlerden başlayarak ilk nedenlere
doğru bir düşünce arkeolojisi gerçekleştirmeye hazırlanılır.

Şekil 3

Boş bir kavram haritası grafiği öğrencilere verilir. Öğrencilerin verilen örnek olay üzerine düşünmeleri
istenir. Önce, öğrencilerin kendi başlarına, kavram haritası grafiğinde bulunan sol sütunları kullanarak, sırasıyla önce görünen nedeninden başlayarak ve verilen her bir cevaba “neden” sorusu sorularak ilk nedene doğru cevaplar yazılarak kutuların doldurulması istenir. Bu aşamada öğretmen öğrenciler tarafından doldurulan
grafik kutularının nasıl doldurulduğunu kontrol edip kısmi yönlendirme yapabilir.
Ardından öğretmenle birlikte beyin fırtınası yapılarak ele alınan olayın önce görünen nedeninden başlayarak ve verilen her bir cevaba neden sorusu sorularak sırayla ilk nedene doğru sorgulama sürdürülerek
grafiğin sağ sütunu öğrencilerle birlikte doldurulur. Bu adımda, öğretmen rehberliğinde yapılacak düşünce
arkeolojisi-felsefi sorgulama, aşağıdaki felsefi sorgulama tablolarında yer alan örnek sorgulama biçiminde yerine getirilebilir. Ayrıca, başka sorgulma konuları da üretilebilir. Öğrencilerden kendi doldurdukları cevaplar
ile birlikte verilen cevapları karşılaştırmaları istenir.

Felsefi sorgulamanın ilk nedene doğru, olay ve olguların görünen nedenlerinin ötesinde, derinlemesine bir arkeolojik sorgulama ya da bir eleştirel düşünme süreci olduğu vurgulanır.
Aşağıdaki kavram haritasına benzer şekilde bir “Sorgu Haritası Grafiği” üzerinde birlikte beyin fırtınası
ile sorgulama yapılır. Grafiğin sol sütunu öğrenci tarafından, sağ sütunu ise öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle
doldurulur.
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Kıyıya vuran balık

Zehirlenme

Sorgu Haritası Grafiği

Düşünme Arkeolojisi Sorgulama Konuları
Felsefi Sorgulama: 1
Kıyıya vuran binlerce balık. ( Neden?)
Zehirlenme. (Neden?)
Kimyasal atıklara maruz kalmışlar. (Neden?)
Fabrikalardan gelen atıklar. (Neden?)
Atık miktarının çok fazla olması. (Neden?)
Çok fazla üretim olması. (Neden?)
İnsanların ihtiyaçlarından çok daha fazla tüketmesi. (Neden?)
Doyumsuzluk, lüks ve konfor arayışı. ( Neden?)
Güç istenci.

Düşünme Eğitimi
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Felsefi Sorgulama: 2
Mendil satan çocuklar. ( Neden?)
Fakirlik. (Neden?)
Ailesinin yeterince para kazanamaması.(Neden?)
Ailesinin çalıştığı iş yerinde maaşların düşük olması. (Neden?)
İş yeri sahibinin daha fazla kazanmak istemesi. (Neden?)
İş yeri sahibinin daha fazla zengin olmak istemesi. (Neden?)
İnsanlar neden daha fazla zengin olmak isterler?
İnsanların daha fazla güç sahibi olmak istemesi.( Güç istenci) (Neden?)
Bencillik, aç gözlülük.

Sorgulama sonucu ortaya çıkan aşağıdaki felsefi argümanlar ile ilgili, sınıf düzeyine uygun olarak tüm sınıfın katılacağı bir felsefi tartışma yürütülür.

•

“Güç istenci nedir?”

•

“Sizce, insanların sosyal davranışlarında ve doğayla ilişkisinde güç istencinin nasıl bir etkisi
vardır?”

Beyin fırtınası yöntemi ile söz konusu argümanlarla ilgili ile sınıf içi tartışma yapılır.

KAYNAKLAR:

DEĞERLENDİRME:

Lipman, M. (1988). Critical Thinking: What can it be?
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/
el_198809_lipman.pdf (23.03.2021)

Değerlendirme 1:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme ve Akran Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.
Değerlendirme 2:
Argümanla ilgili bir metin yazma, afiş hazırlama,
haber yapma, karikatür ya da resim yapma gibi ev görevi verilebilir. Ev görevi öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirilir.

Mc Quillan, C.(2010). Philosophical Archaeology in
Kant, Foucault And Agamben, Parrhesia N.10. pp.
39-49.
Salmon, M.H.(1993) “Philosophy of archaeology:
Current issues”. J Archaeol Res 1, 323–343. https://doi.
org/10.1007/BF01418109
Sternberg, Robert J.(1986) “Critical Thinking: Its
Nature, Measurement, and Improvement”. Critical
Thinking, https://eric.ed.gov/?id=ED272882
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

AGORA

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Kendini ve İnsanı Sorgulama

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER
: Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Karar
		Verme
KAZANIMLAR
•
•
•

İnsan doğasını tartışır.
Kendi varoluşunu tartışır.
Genelde insanın, özelde kendisinin toplumdaki ve evrendeki yerini sorgular.

ARAÇ-GEREÇLER
: İlgili görseller, kâğıt, kalem, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı
		telefon)
ANAHTAR KAVRAMLAR :

İnsan Doğası, İyi, Kötü

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin hazırlık aşaması olarak “bom” oyunu oynatılır. Öğrenciler sınıfın ortasında kurulan felsefi düşünme alanı olarak nitelendirilen AGORA’ya toplanırlar ve orada daire oluştururlar. Dairenin içerisindeki
öğrencilerden birisi başlangıç yapması için seçilir. İlk öğrenci “iyi”, ikinci öğrenci “kötü”; üçüncü öğrenci “ne
iyi ne kötü”; dördüncü öğrenci ise “bom” diye bağırır. Tempo giderek hızlandırılır. Sırasını şaşırıp yanlış söyleyen oyundan çıkar.
Oyunun tamamlanmasının ardından, öğrencilere şu ısınma soruları sorulur:
•

“İyi”, “kötü” ve “ne iyi ne kötü” kavramlarını neden kullanmış olabiliriz?

•

Bu kavramlar, doğadaki hangi canlıyı nitelemeye daha uygun olabilir? Neden?

•

İyi ve kötü kavramlarının hayvanlar için geçerli midir? Neden?

Ardından öğrencilere aşağıda bulunan fotoğraflar gösterilir ve bu fotoğraflara bakarak insan doğası hakkında ne düşündüklerine ilişkin yorumlar yapmaları istenir.

Düşünme Eğitimi
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Şekil 2

Şekil 3

Fotoğraf yorumlarının ardından, öğrencilere aşağıda yer alan felsefi argümanlar* verilir. Öğrencilerden
bu argümanlardan ikisini çürütüp birisini desteklemesi istenir. Bir argümanın nasıl çürütülüp destekleneceği,
öğretmen tarafından küçük bir örnekle açıklanır. Bu argümanların üçünü birden çürütmek isteyen öğrencilerin kendilerinin bir dördüncü argüman üretmeleri istenir. Öğrencilerin detaylı, kapsamlı, tutarlı ve iyi düşünülmüş, temellendirilmiş savunma ve çürütme yapmaları istenir. Argüman üretme ve çürütmeleri kâğıda
yazmaları istenir. Yazma işlemi bittikten sonra öğrenciler hangi argümanı desteklemişlerse o argümanı savunmaları istenir. Aynı argümanı savunanlar gruplar oluştururlar. Her gruba bir isim verilir. Grupça tartışma
yürütülür, fikirler savunulur. Ancak her gruptan her öğrencinin eşitçe tartışmaya katılması beklenir.

1. Argüman: “İnsan doğuştan iyidir, kötülüğü sonradan öğrenir.” J.J. Rousseau
2. Argüman: “İnsan doğuştan kötüdür, iyiliği sonradan öğrenir.” (Homo Homini Lupus, İnsan İnsanın Kurdudur.) T. Hobbes
3. Argüman: “İnsanın ahlaki bir doğası yoktur. İnsan kendisini nasıl inşa ederse öyle olur. İnsanın
iyiliği ya da kötülüğü sonradan oluşur.” J. P. Sartre

•

Bu argümanlar, adı geçen filozoflardan olduğu gibi alıntılanmamış, filozofların sözleri revize edilerek kullanılmıştır. Uyarlama: R.O.Kükürt
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Öğrenciler yukarıdaki fikirleri savunurken ya da çürütürken, insanın doğuştan ya da türe özgü bir özellik olarak iyi veya kötü olma niteliğini taşıyıp taşımadığı; iyilik veya kötülüğün insan doğasında var olduğu
savunuluyorsa bunun (Platoncu, doğalcı, genetik vb.) nasıl mümkün olabileceği; insanın kendi doğasını (sonradan) inşa edip edemeyeceği; iyilik ve kötülük gibi kavramların ilk insanlarda doğadan öğrenilip öğrenilemeyeceği; doğadan öğrenmenin nasıl mümkün olacağı; insanda iyi ve kötü olarak tanımlanabilecek niteliklerin
değişebilirliği ve dönüşebilirliği gibi konulara değinilerek tartışma yürütülür. Öğretmen tartışmaları bu doğrultuda yönlendirir.
İyi, kötü, güzel gibi kavramların insan doğasına özgü doğuştan kavramlar ya da insan emeğiyle sonradan
kazanılmış kavramlar olup olmadığı tartışması apriori- aposteriori kavramlarıyla ilişkilendirilerek, epistemoloji konusundaki gelecek etkinlikler için bir giriş hazırlığı yapılmış olur.		
Yukarıdaki felsefi tartışmayla ilişkili olarak aşağıdaki iki felsefi argüman üzerine tartışma yürütülür.

“İnsanın kendi ahlaki değerlerini kendisinin inşa etme sürecinde özgür müdür?”
“İnsanın toplumdaki ve evrendeki yeri nedir?”

Öğrenciler tarafından ortaya konulan fikirler öğretmen tarafından özetlenerek etkinlik bitirilir.

KAYNAKLAR:

Öğrencilerin tartışma ile ilgili yazdığı fikirler panoda sergilenir.

Douglass, R. (2019). “Hobbes vs Rousseau: are we
inherently evil?”, The Institute of Art and Ideas.
Issue 72. https://iai.tv/articles/hobbesvs-rousseauare-we-inherently-evil-or-good-auid-1221

DEĞERLENDİRME:

Hobbes, T.(2006). Leviathan. Mineola, N.Y.: Dover
Publications.

Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı;
Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirme Formu’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Manzi, Y. (2203). Jean-Paul
“Freedom” and the Political,

Sartre:

Existential

https://www.e-ir.info/2013/01/23/jean-paul-sartreexistential-freedom-and-the-political/
Rousseau, J.J. (1968) The Social
Harmondsworth: Penguin, 1968.

Contract,

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Sokratik Çember

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

İnsan Nedir? İnsan Özgür müdür?

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER

:

Analitik Düşünme, Kendini İfade Edebilme, Özyönetim

		

Toplumsal Sorumluluk

KAZANIMLAR
•

İnsanın özgürlüğü konusunu sorgular.

•

Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Uygun görseller, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı telefon)
Özgürlük, Karar, Sorumluluk, İnsan

ÖNERİLER
•

Bu etkinlik 80 dakika olarak planlanmıştır. Ancak, zamana ve öğrenci sayısına bağlı olarak bu etkinliğin ilk ve ikinci kısımları birbirinden ayrılarak farklı iki günde, istenilen sürede uygulanabilir.

•

Zamana bağlı olarak özgürlük-sorumluluk arasındaki ilişki, J.P. Sartre’ın “Bulantı” adlı romanı ile de
ilişkilendirilebilir. Romanın adının “Bulantı” olmasının sebebi ne olabilir? Özgürlük, sorumluluk;
sorumluluk ise bulantı getirir mi?

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Sokratik Çember adlı etkilik aşağıdaki giriş oyunu ile başlar:
Tüm öğrencilerin katıldığı bir çember oluşturulur. Tebeşirle (ya da iple) çember çizilir. Çemberdeki tüm
öğrenciler yere çizilen çembere doğru kafalarını eğerler. Öğretmen çemberin dışından bir alkış sesi çıkarır.
Öğrenciler alkış sesini duyar duymaz, herhangi bir arkadaşının yüzüne doğru bakarlar. Aynı anda iki öğrencinin birbirine baktığı durumda o öğrencilerden birisi diğerine aşağıda sıralanmış sorulardan ilkini sorar, diğeri ise soruyu cevaplar. Ardından çemberde yer alan diğer öğrenciler de o soruyu cevaplarlar. Soruyu hangi
iki öğrenciden birisinin soracağına “taş, makas, kâğıt” oyunu ile karar verilir. Her soru için, yeniden alkış sesi
yapılarak oyun tekrarlanır.
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•

Sizce özgürlük nedir?

•

Sizce özgürlük fikri nasıl oluşmuştur?

•

Doğada bulunan en özgür canlı hangisidir?

•

Hayvanların doğada tehdit altında bulunduğu tüm olumsuz koşulları ortadan kaldırırsak, hayvanlar için özgürdür diyebilir miyiz?

•

Bir kuş özgür müdür?

•

İnsan mı daha özgürdür yoksa bir kuş mu daha özgürdür? Neden?

Tüm sorular tamamlandığında giriş oyunu biter. Sonrasında çember bozulmadan öğretmen tarafından
aşağıdaki yarım öykü okunur.

“Aç bir ayı ve aç bir insan ağaçtaki iki arı kovanına elini uzatır. İçerisinde yavru arılar olduğunu görürler. Balları yerlerse yavrular yuvasız kalacak veya öleceklerdir...”

Öykünün okunmasıyla çemberin üzerine basan öğrencilere aşağıdaki sorular, bu kez öğretmen tarafından sorulur. Evet cevabını veren öğrenciler çemberin içine, hayır cevabını veren öğrenciler çemberin dışına
zıplarlar.

•

Yukarıdaki öyküde açlığını bir tarafa bırakıp yavruları yuvasız bırakmamak için balı yemekten
vazgeçme kararı alma ihtimali olan canlı, insan mıdır? Neden?

•

İnsanın doğal itkilerine söz geçirip irade ortaya koyabilmesi özelliği de göz önünde bulundurularak, hangisi özgürdür; İnsan mı, ayı mı? Neden?

•

Kuşlar bir günlüğüne uçmaktan vazgeçebilir mi? Neden?

•

Köpekler istediklerinde yemekten vazgeçebilir mi? Neden?

•

İnsanlar bu şekilde vazgeçme kararı alabilir mi? Neden?

•

İnsanın karar alma açısından diğer canlılardan farkı var mıdır? Neden?

•

Öyleyse insan özgür müdür? Neden?

Sorularıyla tartışma aşağıdaki argümana bağlanır. Ve argüman tahtaya yazılır.

“İnsan özgürlüğe mahkûmdur.” J.P. SARTRE

Düşünme Eğitimi
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Bu argüman üzerine düşünmeleri istenir. Ön fikirleri alınır ve aşağıda, yarım bırakılan* öykü öğrencilere
fotokopi olarak verilir.

Şekil 1

Bir köle bile özgür müdür?
Bir gün Mono isimli kölenin çalıştığı çiftliğe toplanmış olan patatesleri almak için at arabaları gelir.
Köleler büyük küfelerin içerisine patatesleri doldururlar. Üzerlerini bezlerle örterler. Mono küfelerden
birisinin içerisine girip üzerini örtüp arabalara yüklenen patateslerle birlikte çiftliğin dışına çıkmayı ve
özgürlüğüne kavuşmayı hayal eder. Ancak çok korkuyordur. Kaçtığında yaşayacağı güzel hayatı ve başına gelecek kötü şeyleri düşünür. Ve sonunda bir karar verir…………………..

Öykü öğretmen tarafından yüksek sesle okunur. Eş zamanlı olarak kölelerin çalışmalarını resmeden görsel
de öğrencilere gösterilebilir. Öğrenciler çemberden ayrılıp öyküyü kısaca yazarak tamamlar. Yazdıktan sonra
çembere geri dönerler. Verdikleri kararı gerekçelendirerek açıklamalarda bulunurlar. Kaçma ya da kalma kararının özgürce alınıp alınmadığı üzerine düşünmeleri istenir. Kaçma kararı kadar kalma kararının da özgürlükle ilişkisi tartışılır. Bir kölenin köle olma durumundan kurtulması için gerekli kararı alması ve o kararın
getirdiği sorumluluklar ile özgürlük fikri arasında ilişki kurulur. Bu tartışma güncel örnekler verilerek farklı
bağlamlarda farklı pratikler üzerinden tartışılarak sürdürülür.
*

Bu etkinlikteki öyküler ve sorgulama soruları: R.O.Kükürt
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(Örnek; ailesinin yanında kalmak isteyen ancak şehir dışında iyi bir üniversiteyi kazanan bir öğrencinin
yaşadığı çelişkiye dayanarak gitme ya da kalma kararının kişinin kendi özgür kararı olduğu ve kararının getirdiği sorumlulukları alarak yapacağı seçimin özgürlükle ilişkisi üzerine düşünülür.)
Bu sorular eşliğinde beyin fırtınası yöntemiyle öğrencilerden “İnsan özgürlüğe mahkûmdur.” düşüncesi
üzerine sorgulamalar yapmaları sağlanır.
Bu tartışma etkinliğin başında sorulan “İnsan özgür müdür?” “Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir
ilişki vardır?” sorularıyla ilişkilendirilerek verilen cevaplar tartışılır.
Ardından, öğrencilerden “İnsan özgürlüğe mahkûmdur.” sözü üzerine bir felsefi yazı yazmaları istenir.
(Zamana bağlı olarak bu görev ev ödevi olarak verilebilir.) Yazılanlar okunarak, etkinlik sona erdirilir. Öğrencilerin yazıları panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Sartre, Jean-Paul. (2011). Varlık ve Hiçlik: Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, Çeviren Turhan Ilgaz, Gaye Ç.
Eksen, İstanbul: İthaki Yayınları.
Sartre, Jean-Paul. (1985). Varoluşçuluk, Çeviren Asım Bezirci, İstanbul: Say Yayınları.

Düşünme Eğitimi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Sıcak Sandalye

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ahlak Nedir? Etik Nedir?

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER
:
		

Hipotetik Düşünme, Kültürel Duyarlılık ve Çeşitliliklerle İlgilenme,
Sorumluluk, Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık

KAZANIMLAR
• Normatif ahlakı örneklendirir.
• Kural, ilke ve sorumluluk kavramları arasındaki farkı ayırt eder.
• Etik ve Ahlâk kavramları arasındaki farkı ayırt eder.
ARAÇ-GEREÇLER

:

İlgili görseller, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı telefon)

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etik, Ahlak, İyi

ÖNERİLER
:
		

Zamana bağlı olarak, uygulayıcı öğretmen tarafından gerekli görülen
bölümlerin süresi kısaltılarak ya da uzatılarak uygulanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Tahtaya bir örnek ahlak kuralı yazılır.

“Yalan söylememelisin.”

Bir etik ilke yazılır.

“Davranışlarında başkasının hakkını gözet.”

Öğrencilerden bu iki örnek arasındaki farkı düşünmeleri istenir. Ahlaki ifadenin bir kural, etik ifadenin
ise bir ilke olduğu kısaca vurgulanır. (Bu noktada detaylı bir “anlatım” ve “öğretme” yerine, sadece sezdirme
amaçlanır.)
Tahtaya yan yana AHLAK ve ETİK başlıkları yazılır. Öğrencilere ikişer adet sticker kâğıt dağıtılır. (Duruma göre tahtaya ya da dijital ortama yazdırılır.) Öğrencilerden ellerindeki kâğıtların birisine bir ahlak kuralı
diğerine ise bir etik ilke yazmaları istenir. Yazdıklarını tahtadaki uygun başlığın altına yapıştırmaları istenir.
Önce yapıştırılan tüm ahlak kuralları sonra da etik ilkeler öğrencilere tek tek okunarak, ayı ayrı üzerine konuşulup değerlendirilir.
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Öğrencilerin fikirleri alınır. Bu aşamada, etik ilkeleri doğru bir şekilde belirleyebilmeleri beklenmez. Öğrencilerin zihninde etik ilkelerin neler olabileceğine ilişkin soru işareti uyandırmak amaçlanır.

Şekil 1

Bu aşamada öğrencilerin etik ilkeler ve ahlak kuralları arasındaki farkı tam olarak anlayabilmeleri için
aşağıdaki örnek olay verilir. Bu örnek olay Kant’ın etik kuramı çerçevesinde tasarlanır. Öğrencilerden, verilen
örnek olay kendilerinin başına gelse nasıl davranacakları üzerine düşünmeleri istenir. “Sıcak Sandalye” tekniği
kullanılmak üzere, öğrencilerden birisinin, öykünün devamında ortaya çıkan farklı senaryolara dair verdiği
kararların sorgulanması için sıcak sandalyeye oturması istenir.

Düşünme Eğitimi
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Örnek Olay

Issız bir Anadolu kasabasında yaşlı bir teyze bankadan para çekmiştir. Aniden cebinden bir miktar
parayı yere düşürür. Kendisi bunun farkında bile değildir. Teyzenin parayı düşürdüğünü gördünüz. Parayı aldınız. Teyze önünüzde yürüyor. Ve etrafta sizin bu parayı aldığınızı gören hiç kimse yok. Böyle bir
durumda ne yaparsınız?

Sıcak Sandalye Sorgulama Soruları

•

Teyzenin düşürdüğü parayı yerden alan sensin. Böyle bir durumda ne yaparsın?
–

(Parayı sahibine geri veririm) Neden?

–

(Parayı cebime atarım) Neden?

•

Sence hangi davranış daha iyi bir davranış?

•

Böyle bir durumda nasıl bir ahlak kuralı söylenebilir? (Başkasının hakkı alınmamalıdır.)

•

Parayı sahibine vermek iyi bir davranış ise, neden iyidir?

•

İyi olanın iyi olmasını neye dayandırıyorsun?

Cevaplara göre ahlak kurallarına uygunluk ve aykırılık üzerine bir açıklama yapılır. Ahlakın kurallar ile
ilişkisi vurgulanır.
Bu aşamada senaryo değiştirilerek sorular sıcak sandalyedeki öğrenciye yeniden sorulur.

Parayı alıp onu cebine atmayı düşündüğünü kabul edelim. Tam parayı cebine atmayı düşündüğün
esnada iki kişinin uzaktan seni izlediğini fark edersen ne yaparsın?
Neden?
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Sıcak Sandalye Sorgulama Soruları

•

Nihai kararında başkalarının seni görmesinin bir etkisi oldu mu?

•

Parayı sahibine vermeye neden karar verdin? Kararında, iki kişinin seni izlemesiyle ortaya çıkacak
sonuçlardan korkmanın ya da bir ödül beklentisinin bir etkisi var mı?

•

Eylemini bir ceza korkusu ya da ödül beklentisine dayanarak yapmışsan, bu kararını nasıl değerlendirirsin? Bu kararında sorunlu bir durum, eksik ya da yolunda gitmeyen bir yön var mı? (Bu
soru diğer öğrencilere de sorulur.)

•

Bir karşılık bekledin mi?

•

Ahlak kuralını yerine getirdin, parayı sahibine verdin. Ahlaki kararının ve davranışının daha geçerli olması için nasıl olması gerekirdi?

•

Davranışını hiçbir karşılık beklemeden yapmış olsaydın daha geçerli olur muydu? Neden?

•

Ahlak kuralını yerine getirmek, davranışın etik değeri olması için yeterli midir?

•

Öyleyse bir ahlaki davranışımızı daha geçerli kılmak için kendimize bir ilke belirlesek, nasıl olur?

•

Günlük yaşamımızı gözlemlediğimizde yerine getirilen ahlak kurallarında böyle bir etik ilke eksikliğini hissediyor musunuz? Neden? Örnekler verebilir misiniz?

Sorgulama sonunda veya esnasında, sorular diğer öğrencilere de öğretmen yardımıyla aktarılır.
Öğrencilere I. Kant’ın “kategorik imperatif ” (koşulsuz buyruk) kavramı çerçevesinde şu etik ilke hatırlatılır:

“Ahlaki eylemlerinde hiçbir karşılık beklemeden sadece iyiyi isteyerek davran.”

Örnek olayda da gördüğümüz gibi ahlak kurallarını yerine getirmenin, etik ilkeye uygun davranmak anlamına gelmediği, ahlak kuralının etik değerinin oluşabilmesi için aynı zamanda “Karşılıksızlık” gibi (ya da
başka) bir etik ilkeye dayanması gerektiği vurgulanır.
Ahlaki davranışlarımızda ahlak kuralını yerine getirişimizin dayandığı temel bir ilkeye, iyi olanı gerekçelendirdiğimiz temel bir dayanak noktasına ihtiyaç var mıdır?
İşte bu ilkeye, “Etik İlke” denildiği, öğretmen tarafından vurgulanır. Toplumda, güncel yaşamda etik ilke
yoksunluğunun olup olmadığı öğrenciler ile tartışılır.
Bu aşamadan sonra, aşağıdaki hikâyelerde* geçen ahlaki davranış durumlarında nasıl bir ahlaki karar alınabileceğine ilişkin benzer sıcak sandalye sorgulamasını bu kez öğrenciler kendi aralarında gerçekleştirirler.
*

Bu etkinlikteki hikâyeler ve sorgulama soruları: R.O.Kükürt
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•

Okulda bir sınavınız var. Sınıfın en çalışkan ve popüler öğrencilerinden birisi olan sınıf arkadaşınız Defne’nin, kalemini unuttuğunu ve sınavda kullanmak için kalem aradığını fark ettiniz. Sizde de fazla bir kalem var. Ne yaparsınız? Neden?

•

Trafik ışığında karşıdan karşıya geçmek üzeresin. “Acelen var”. Yanında da elleri ağır poşetlerle karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir teyze var. Yolun karşısında ise öğretmenin olduğunu fark
ettin. Ne yaparsınız? Neden?

•

Sınıf arkadaşın sana her gün, çok sevdiğin bir çikolata veriyor. Bundan çok mutlusun. Ancak
arkadaşının bu çikolataları, başkalarının ödevlerini yapma (ya da ahlaken onaylamadığın bir
yöntem) karşılığında aldığını öğrendin. Herkesin kendi ödevini kendisi yapması gerektiğine
inanan bir insansın. Ne yaparsın? Neden?
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Bu örnek olaylarda oluşan durumları sorgulamak üzere öğrencilerden birisi sıcak sandalyeye oturur, diğer
öğrenciler önceki sorgulamanın bir benzerini yeni duruma özgü bir biçimde gerçekleştirirler. Sandalyede yer
alan öğrenci soruları cevaplar. Sorgulama sonunda veya esnasında, bu kez, sorular diğer öğrencilere de öğretmen yardımıyla aktarılır.
Tartışma Etik- Ahlak arasındaki ayrıma vurgu yapılarak bitirilir.
Uygulamanın son aşaması olarak başta verilen stickerlara yeni etik ilkeler eklenerek gerekli yerlere yapıştırmaları istenerek etkinlik sonlandırılır.
Değerlendirme görevi olarak, öğrencilerden evlerinde üçer ahlak kuralına dayanak olacak üçer etik ilke
belirlemeleri istenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Akarsu, B. (1968). Ahlâk Öğretileri II: Immanuel Kant ‘ın Ahlâk Felsefesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1968.
Kant, I. (1980) Pratik Aklın Eleştirisi (çev. Ioanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı), H.Ü. Yayınları, Ankara,
Meteksan Mtb.
Kant, I. (1995) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev. Ioanna Kuçuradi), Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu
Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		
ETKİNLİK TÜRÜ		

ÜNİTE		

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

:

:

:

:
:
:

TEMEL BECERİLER
:
		

Etik Yaşımın Lezzeti
Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler
Aksiyoloji (Değer Felsefesi)
İyi Nedir?
BYF
40 + 40
Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Yaratıcı Düşünme, Sistematik
Düşünme, Karar Verme

KAZANIMLAR
• İyinin ne olduğuna ilişkin fikir yürütür.
• İyinin ne olduğuna ilişkin örnekler verir.
• Farklı filozofların iyi tanımlarını karşılaştırır.
ARAÇ-GEREÇLER
:
		

Görsel materyaller, kalem, kâğıt, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet,
akıllı telefon)

ANAHTAR KAVRAMLAR
Mutluluk, Sevgi, Hoşgörü, Erdem, Arınma (Katharsis), Haz, Huzur, Vicdani Rahatlık, Ölçülülük, Sağduyu, Akla Uygunluk, Güzellik, Hoşluk, Niyet, Karşılıksızlık, İnsanı Amaç Edinme, Doğayı Amaç Edinme,
Fayda, Eylemin Sonucu, Ötekilik , Başkalık Hakkı, Saygı, Empati, Özgecilik, Yakınlık, Sorumluluk, Değerlilik, Kuralcılık, Kendini Gerçekleştirme, Özgürlük, Toplumsal Sözleşme, Kültür

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

İYİLİK PASTASI MALZEMELERİ
Mutluluk -Sevgi – Hoşgörü- Erdem- Arınma (Katharsis) – Haz- Huzur – Vicdani Rahatlık –
Ölçülülük – Sağduyu- Akla uygunluk – Güzellik – Hoşluk – Niyet- Karşılıksızlık- İnsanı Amaç
Edinme – Doğayı Amaç Edinme - Fayda - Eylemin Sonucu – Ötekilik – Başkalık Hakkı- Saygı- Empati- Özgecilik- Yakınlık- Sorumluluk- Değerlilik - Kuralcılık – Kendini gerçekleştirme
– Özgürlük- Toplumsal Sözleşme – Kültür

Birinci adımda, öğrenciler yukarıdaki* iyilik pastasına ait malzemelerinden istedikleri 5 kavramı seçerler.
Seçtikleri bu kavramlar üzerine düşünür, neden bu kavramları seçtiklerini kısaca açıklarlar. Öğrencilerden
bu kavramları kullanarak iyilik pastası tarifi yapmaları istenir. Tarifi yazmaları için onlara 10 dk. süre verilir.
Süre sonunda her öğrencinin iyilik pastası yapılmış olur. Öğrenciler kendi “İyi” tanımlarına varmış olurlar.
Tarifler okunur, tartışılır. İyi tanımları ders sonunda okul panosunda sergilenir.
*

Etkinlik tasarım: G. Dere

Düşünme Eğitimi
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İkinci adımda, öğrencilerden, ismi geçen malzemeleri (kavramları) kullanarak, örnek bir iyi tanımı oluşturmaları ve bu örnekleri not kâğıtlarına yazmaları istenir. (Örneğin malzemelerden birisi sevgi ise örnek
tanım olarak “İyi, doğayı ve insanı sevmektir.” yazılabilir.) Notlar kapatılıp bir kutuya konur karıştırılır. Öğretmen kutudan bir tanesini çeker ve okur. Çekilen her örnek tanım üzerine konuşulur. Neden böyle bir iyi
tanımının yapıldığı, başka iyi tanımlarının yapılıp yapılamayacağı değerlendirilir.
Üçüncü adımda filozofların iyilik pastası tarifleri incelenir. Öğrenciler bu tarifler üzerine düşünür, kendilerine yakın buldukları ya da karşı oldukları tarifleri de belirterek, tariflerin benzer ve farklı yönlerini aralarında tartışırlar.
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FİLOZOFLARIN İYİLİK PASTASI TARİFLERİ**
“İyi, erdemdir; evrensel erdemleri felsefe ile aramaktır.” SOKRATES
“İyi, doğru ve güzele özdeş bir ide, tahtı zirvede ideal bir mertebedir.” PLATON
“İyi, mutluluk verendir. Sonunda arınmanın(katharsis) mutluluğunu hissettiren erdemlerin peşinde olmaktır. İyi, aklımızla, itkilerimize egemen olma erdemi ve ölçülülüğüdür. İyi, erdeme dayalı yetilerin hareketidir.” ARİSTOTELES
İyi, ahlaki davranışlarında hiç bir karşılık beklememeyi, insanı araç değil amaç edinmeyi kendine
ödev koyma ilkesinin temel dayanağıdır.” KANT
“Bir eylem, sağladığı fayda ölçüsünde iyi ya da doğru olur. İyi, bir davranışta, olabildiğince çok sayıda insan için en yüksek düzeyde fayda sağlayandır” BENTHAM
“İyi, insanın kendini gerçekleştirme ve toplumsal açıdan özgürleşme pratiğidir; iyi, praksistir.”
MARX
“İyi güç istencidir. İyi, yeterince sorgulanmadığında köleleştiren, insanları bir sürüye dönüştüren
ahlakın temelidir.” NİETZSCHE

Son adım olarak, öğrencilerden, filozofların iyi tarifleri ile kendi iyi tarifleri arasındaki farkı ortaya koyan
bir poster sunum hazırlamaları ve sunmaları istenir. (zamana bağlı olarak bu sunum ev görevi olarak verilebilir.)

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği ve Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Legg, C. and Christopher H.(2008)., “Pragmatism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021
Edition), Edward N. Zalta (ed.) <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/pragmatism/>.
Leiter, B. (2004). “Nietzsche’s Moral and Political Philosophy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.) <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/nietzschemoral-political/>.
Parry, R. and Harald T.(2021). “Ancient Ethical Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021
Edition), Edward N. Zalta (ed.). <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/ethics-ancient/>.

**

Bu bölümde geçen iyi tanımları, adı geçen filozoflardan olduğu gibi alıntılanmamış, filozofların düşüncelerinden uyarlanmıştır. Uyarlama: R.O.Kükürt
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Etik Paradox

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ahlaki İkilemler

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Yaratıcı Düşünme, Sistematik
Düşünme, Karar Verme

KAZANIMLAR
•

Gündelik hayatta karşılaştığı ahlaki ikilemlere örnek verir.

•

Ahlaki ikilem örneklerini tartışır.

ARAÇ-GEREÇLER		

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta, uygun görseller
Ahlak, Etik, Ahlaki İkilem

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Şekil 1

1. aşama olarak öğrencilere bir ahlaki ikilem örneği verilerek, günlük yaşamdan benzer örnekler vermeleri istenir.*
*

“Bu aşama konuya dikkat çekme amaçlı olarak düşünülmeli ve kısa tutulmalıdır.”
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Örnek: Elinde beş parçaya bölünen bir çikolata var, ancak siz altı kişisiniz, bir kişiyi dışarıda bırakmak gerekirse kendini mi, bir başkasını mı dışarıda bırakırsın? vb.

2. aşamada, öğrenciler sınıf sayısına göre üçerli ya da dörderli gruplara ayrılır. Her bir gruba aşağıda yarım
bırakılan öykülerden birisi fotokopi olarak verilir. Gruplardan bu öyküleri tamamlayacakları bir canlandırma
çalışması yapmaları istenir. Grup üyeleri, öğretmenin de desteğiyle, kendi aralarında rol dağılımı yaparlar.
Sınıf sayısının az olması durumunda, zamana bağlı olarak her bir gruba iki öykünün canlandırma çalışması
yaptırılabilir.
Ahlaki İkilem Öyküleri:

Öykü-1) Okulunuzun önüne gelen ve çocuklara kötü alışkanlıklar kazandıracak zararlı maddeler
satan bir adamı yolda gördünüz. Adam cebinden yere para düşürdü. Parasını vermek üzere adamın arkasından bir süre yürüdünüz. Adamın çocuklara satacağı malzemeleri almak için malzeme dükkânına
girdiğini fark ettiniz. Dükkânın dışından izlediniz, adam zararlı maddeleri satın almak için cebindeki
parasını arıyordu... Ne yaparsınız?2

Öykü-2) Arkadaşınız ile yolda yürüyorsunuz. Arkadaşınız aniden neredeyse bayılmak üzere, kaldırıma yığıldı. Onun hastalığını biliyorsunuz: Beş dakika içinde ilacını içip krizi atlatması gerekiyor,
hayati tehlikesi var. İlacı yanına almamış. Acilen koşup yaklaşık 200 metre uzakta tabelasını gördüğünüz eczaneye gittiniz. Eczacıdan ilacı istediniz. Eczacı ilacı hemen hazırladı. Ancak cebinizdeki para
ilacı almaya yetmiyor. Eczacıya yalvardınız, kimliğinizi verdiniz, her türlü yolu denediniz ancak eczacı
bir türlü ikna olmuyor, ilacı vermiyor. İlacı masanın üzerine koydu, işine döndü. Arkadaşınızın dakikaları azalıyor... Ne yaparsınız?3

Öykü-3) Bir grup tedbirli ve çalışkan köstebek kışı geçirebilecekleri bir yuva kazmak için bütün
yaz çalışırlar. Yardıma ihtiyacı belli, hasta bir kirpi köstebeklere yaklaşır ve kendi yuvası olmadığını
söyler. Köstebekler düşünür ve onu da yuvaya almaya karar verirler. Kirpinin dikenleri bir süre sonra
köstebeklerin onunla aynı yuvada kalmasını imkânsız hâle getirir. Yuva hepsine birden küçük gelmiştir. Yuvadan ya bir köstebek ya da kirpinin gitmesi gerekir. Köstebekler bu durumda ne yapmalıdır?4

2

Öykü 1, R. O. Kükürt.

3

Öykü 2-4, Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı çerçevesinde kullandığı (Heinz İkilemi ve diğ.) öykülerden uyarlanmıştır (Cohen, 2013).
Uyarlama: R.O.K.

4

Öykü 3, Gilligan’ın Ahlak Gelişim Kuramı çerçevesinde kullandığı Kirpi İkilemi olarak bilinen öyküden uyarlanmıştır (Cohen 2013). Uyarlama: R.O.K”
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Öykü-4) Bir çocuk tüm ailesinin hayatını olumsuz etkileyecek bir hata yapar. Bu hatasını da sır
olarak abisine söyler. Abisi bu sırla ne yapmalıdır? Abisinin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Her bir öykünün canlandırması bittikten sonra,
önce gruplar kendi canlandırdıkları örnek olayı tasvir ederler ve her bir grup üyesi canlandırdıkları ahlaki ikilem durumunda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin fikrini, nedeniyle birlikte açıklar. Ardından
tüm grupların üyelerinin katıldığı bir tartışma başlatılır. Gruplar, canlandırılan bu örnek olayda yaşanan
ahlaki ikilem durumlarında nasıl bir davranış sergilenmesi gerektiğine ilişkin fikirlerini ortaya koyarlar. Her bir ahlaki ikileme ilişkin, tüm grup üyelerinin söz aldığı felsefi bir tartışma sürdürülür. Gruplar
her bir örnek olay için kendi fikirlerini savunurlar.
Tartışmayı öğretmen, önceki etkinliklerde öğrenilen
Etik kuramlar ve Etik- Ahlak arasındaki ayrım gibi
konuları da göz önünde bulundurarak yönlendirir.

Şekil 2

Etkinlik finali olarak, tüm gruplardan kendi canlandırdıkları ahlaki ikilem durumlarına ilişkin, ahlaki ikilem durumlarında geçerli olabilecek en az bir
etik ilke belirleyip bu etik ilkeleri ve dayandıkları etik
teoriyi temellendirecekleri (bilimsel poster hazırlama kriterlerine uygun) bir poster hazırlamaları istenir. Temellendirmeleri önceki etkinliklerde yer alan
filozof düşüncelerine dayandırmaları istenir. Hazırlanan posterler bildiriler öğrenciler tarafından sunularak etkinlik sonlandırılır. Posterler okul panosunda
sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Cohen, M. (2003). 101 Ahlak İkilemi, İş Bankası Kültür
Yayınları: İstanbul. McConnell, T., (2018).“Moral
Dilemmas”,
The
Stanford
Encyclopedia
of
Philosophy (Fall 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/
moral-dilemmas/.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Mandala ile Gelen Güzellik

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Güzel Nedir?

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Sosyal Beceriler, Kendini
İfade Edebilme, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Güzelin ne olduğuna ilişkin fikir yürütür.

•

Güzelin ne olduğuna ilişkin örnekler verir.

•

Güzelin ne olduğuna ilişkin yaklaşımları karşılaştırır.

•

Sanat olan ile olmayan arasındaki farkı güzel kavramı üzerinden değerlendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Güzel, Sanat, Mandala, Uyum, Orantı, Biçim

ÖNERİLER 		

Farklı mandala şablonları kullanılabilir.

:

			

Üçüncü adım ev görevi olarak da verilebilir.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Adım:
Etkinliğe * resim, müzik alanı öğrencileri de davet edilir. (Sınıf
mevcudunun 10’u geçmemesine dikkat edilir.) Uygun olan öğrencilerin katılımıyla etkinlik başlatılır. Mandala resmi, etkileşimli tahtada
ya da renkli çıktısı alınarak öğrencilere gösterilir. Mandalayı dikkatlice incelemeleri istenir. Sorgulama soruları sorularak tüm öğrencilerin
katılımı sağlanır.

Şekil 1
* “Etkinlik tasarım: G. Dere”
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Sorgulama Soruları
•

Resimdeki mandalayı güzel buldunuz mu? Nedeni ile açıklayınız.

•

Güzel nedir? Aklınıza ilk gelen kavramları yazın. (Uygun Web 2.0 araçları ile kavram bulutu oluşturulabilir.)

•

Herkes tarafından güzel kabul edilen bir şey var mıdır? Bir şeyi güzel kabul ederken ondaki hangi
özelliklerden bahsediyor olabiliriz?

•

Yalnız senin güzel bulduğun şeyler var mı?

•

Güzel özneden bağımsız mıdır?

•

Sizce örnekteki mandala bir sanat eseri midir? Neden?

2. Adım:
Filozofların “Güzel nedir?” sorusuna verdiği cevaplar sırayla okunur. Her filozofu temsil eden bir renk
bulunmaktadır. Öğrenciler, yapılan “güzel” tanımlarını tartışırlar, görüşlerine katıldıkları veya katılmadıkları
filozofa ait renkleri seçerler. Her öğrenciye boş bir şablon verilir. Ortadaki figürden başlayarak içten, dışa doğru boyamaları istenir. (En içte görüşüne en çok katıldığı filozofun rengi, dışa doğru da görüşlerine katılmadığı
filozofun rengi olacak şekilde boyamalılar.) Ders sonunda her öğrenci kendi “güzel mandalasını” yapmış olur
ve ürünler okul panosunda sergilenir.

•

“En güzel şey: Uyumdur (Harmonia). Form güzelliği, sayı ve sayıların orantısından doğan matematik bir güzellik olup düzeni ifade eder. Bu düzen harmonidir.” PYTHAGORAS

•

“Güzel doğada değil insanda aranmalı, ahlaki iyi ile bağlantı kurarak değerlendirilmelidir. İnsanın
güzeli bulması için her türlü düşünce, davranış ve yapıp etmelerinde ölçülü olmalıdır.” DEMOKRİTOS

•

“Güzel, amaca uyan veya amaç yerini tutan ya da sevilen şeydir ve evrenseldir.” SOKRATES

•

“Güzel, bir orantı, matematik olarak belirlenebilen bir kavramdır. Güzel kavrama gücümüzün belirlediği bir büyüklükle ilgilidir.“ARİSTOTELES

•

“Güzellik ideadır. Varlıklar güzel ideasından pay aldığı ölçüde güzeldirler.” PLATON

•

“Güzel, ahlaklılığımızın bir kategorisidir. Güzellik, iyilik, doğruluk, bütün nitelik ve nicelikler zihnimize göre değer ve biçim kazanırlar. Bu bağlamda bizim dışımızda güzel denen bir gerçeklik
yoktur.”KANT

•

“Güzel, hayat ve biçimdir. Büyük sanatçıların sırrı, biçim vasıtasıyla maddeyi biçimlendirmesinden
ibarettir.” SCHİLLER
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Şekil 2: Örnek mandala şablonu

3. Adım:
Öğretmen, öğrencilerden öncelikle popüler kültüre ait pop-şarkı örnekleri vermelerini ister. Verilen
örnekler tahtaya not edilir. Sonrasında klasik eserlerden örnekler vermeleri istenir. Öğrenciler öğretmen
tarafından yönlendirilebilir. Bu örnekler de tahtaya
not edilir. Öğrenciler tahtadaki yazılan örnekleri, filozofların güzellik tanımlarını da karşılaştırıp göz
önünde bulundurarak güzel olup olmamaları, sanat
olup olmamaları açısından karşılaştırır ve değerlendirir. Tüm sınıfın katılımı ile yapılan felsefi tartışma
ile etkinlik sonlandırılır.
Ortaya konulan ürünler panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Sena, C. (1972). Estetik Sanat ve Güzelliğin Felsefesi,
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Kranz,
W.(1984).
Antik
Felsefe-Metinler
ve
Açıklamalar, (çev. Suad Y. Baydur), Sosyal Yayınlar:
İstanbul.
Tunalı, İ. (1996). Grek Estetik’i, İstanbul: Remzi
Kitabevi. Tunalı, İ. (2001). Estetik, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
Özden, H. Ö. (2002). “Hellenizm Öncesi Yunan
Felsefesinde
Güzellik
Anlayışları”.,
Atatürk
Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi,17, 6192,
https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/30752(Görüntüleme Tarihi. 22.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

A PRİORİ & A POSTERİORİ

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Sınırlandırılmış etkinlik / Görevler
ÜNİTE		
: Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)
ALT ÖĞRENME ALANI
: Bilginin Kaynağı
EĞİTİM PROGRAMI
: BYF
SÜRE
: 40+40
TEMEL BECERİLER		
: Merak Etme, Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Analitik 		
			 Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik 		
			 Düşünme, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Kendini İfade		
			 Edebilme, Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik, Esneklik
			 ve Uyum
KAZANIMLAR
• İyi, güzel, mutluluk gibi kavramların kaynağının ne olduğuna ilişkin ön görülerde bulunur.
• Bilginin kaynağına ilişkin çıkarımda bulunur.
• Bilginin kaynağına ilişkin yaklaşımları tartışır.
ANAHTAR KAVRAMLAR : Akıcılık, Deneycilik, Kritisizm, A Priori, A Posteriori
ÖNERİLER 		
: Üçüncü aşama ev görevi olarak verilebilir. Animasyonu izleme
			 imkânı olmayanlar için kariakatürün tam metni ekte verilmiştir.
			 Etkinlikteki karikatürün içerisindeki diyalogta, öğrencilerin 		
			 doldurması için boş bırakılan konuşma balonlarında yer alması
			 gereken sözler animasyon filminden ya da ekte sunulan “öykü tam
			 metninden” takip edilebilir.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
Sınıftaki her öğrenci için aşağıdaki karikatürün çıktısı alınır. (Sınıf sayısına göre öğrenciler iki- üç gruba
ayrılabilir ve her gruba bir karikatür çıktısı verilebilir.) Karikatürler incelenir. Sonra eş zamanlı olarak karikatürün animasyonu* açılır. Ve öğrencilere her soruda durdurularak izletilir. Öğretmen, filozof çocuğun cevap
vermesi gereken boşluklarda animasyonu durdurur. (Öğretmen öncesinde animasyonu izlemeli ve durulması
gereken yerleri tespit etmelidir.) Öğrencilere sorular hakkında düşünmeleri için zaman verilir. Öğrenciler
cevapları boş kutucuklara yazarlar. Bir soruya tüm öğrenciler cevap yazdıktan sonra animasyon devam ettirilir. Ardından, her gelen boş konuşma baloncuğunda bu işlem tekrarlanır. Animasyonun sonunda öğrenciler
bilgimizin kaynağına ilişkin bir “Animasyon görselinde yer alan boş konuşma balonlarının içeriği, öğretmen
tarafından etkinliğin ekinde yer alan ‘animasyon tam metninden’ de takip edilebilir.”
İkinci aşamada, öğrenciler savundukları düşünceye göre; “bilgilerimize aklın sınırlarında kalarak ulaşabiliriz”, “bilgilerimizin kaynağında akıl vardır” diyen Akılcılar (Rasyonalistler), “bilgilerimize deneyim ile
ulaşabiliriz”, “bilgilerimizin kaynağında deneyim vardır” diyen Deneyciler (Empiristler) ve “bilgilerimizin
kaynağında hem akıl hem deneyim vardır” diyen (Eleştiriciler) olarak üç gruba ayrılırlar. Öğrencilerden kendi fikirlerini temellendirip bir argüman geliştirmeleri ve bunu sunmaları istenir. Herkesin aynı düşünceyi savunması durumunda, “Karşı düşüncenin doğru olması durumunda, bu düşünceyi nasıl savunurdun?” sorusu
yönlendirilerek, farklı bakış açısı geliştirmeleri beklenir.
*

Karikatür ve Animasyon, “Bilge Baykuş ve Filozof Çocuk” öyküsüne dayanmaktadır. Öykü: R.O.Kükürt, Animasyon tasarım: G. Dere.
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Üçüncü aşamada, öğrencilerden a priori ve a posteriori tanımlarına uygun örnek önermeler söylemeleri
istenir. Ardından her öğrenciye aşağıdaki Tablo 1 şablonu dağıtılır. Tablo 2’deki örnek önermeler okunduktan
sonra, önermelerin Tablo 1’deki doğru yerlere yerleştirilmesi istenir.
A PRiORİ: Deneyimden gelmeyen, önsel olarak sahip olduğumuz
bilgiler.

BAZI BİLGİLERLE DOĞDUĞUMUZU VARSAYARSAK, BU BİLGİLERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
“Zihnimde, deneyimden gelmeyen, bir kez deneyimlendikten sonra her defasında deneye ihtiyaç
duymadan, akıl yürütmeyle ulaşılan bilgiler olabilir mi?

A POSTERİORİ: Deney ile sonradan edinilen bilgiler.

BEYNİMİZ “BOŞ BİR LEVHA” İSE,
NASIL BİLGİ EDİNİYORUZ?

Tablo 1
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Aşağıdaki önermeler a priori midir, a posteriori midir?
✓ Buz sıcakta erir.
✓ Cisimler yer kaplar.
✓ İki nokta arasındaki en kısa yol “doğrudur.”
✓ Dünya’ya en yakın gök cismi aydır.
✓ Cisimlerin ağırlıkları vardır.
✓ 2x2=4 eder.
✓ Yağmur su buharının yoğuşmasıyla oluşur.
✓ Güneş doğudan doğar, batıdan batar.
✓ Bir şey aynı anda hem kendisi, hem de başka bir şey olamaz.
✓ Cisimler yere bırakıldığında düşer.
✓ 7+5=12 eder.
✓ Üçgen üç köşelidir.
✓ Dünya’nın şekli geoiddir.

Tablo 2

Tablo 1’in tamamlanıp öğrenciler tarafından doldurulmasının ardından, sonuçlar tüm öğrencilerin
katıldığı bir felsefi tartışma ile değerlendirilir.
Son aşamada öğrencilerden bilgimizin kaynağının ne olduğuna ilişkin, kendi fikirlerini içeren bir
sunum yapmaları istenir.

KAYNAKLAR:
Steup, M.& Neta, R. (2020). “Epistemology”, The
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020
Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.
edu/archives/fall2020/entries/epistemology/.

EK: Animasyonun tam metni

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK: ANİMASYON TAM METNİ
BİLGİMİZİN KAYNAĞI
Filozof Çocuk: Bilge baykuş bilge baykuş baksana, bir sorum var, anlatsana…
Bilge baykuş: Dinliyorum Filozof çocuk, hadi
bana sorsana!
Filozof çocuk: Arkadaşım Defne ile birlikte bir
süre önce keman öğrenmeye başladık. Ancak ikimizde günde 2 saat çalışmamıza rağmen o benden çok
daha hızlı öğreniyor. Neden böyle oluyor?
2. sahne:
Bilge Baykuş: Üzülme filozof çocuk. Bu çok normal bir şey. Bazı insanlar bazı yeteneklere yatkın
olurlar.
Filozof çocuk: Yatkınlık mı? O da ne demek?
Bilge baykuş: Yani bazı yeteneklerimiz ve özelliklerimiz kalıtsal olarak aktarılabilir. Mesela, göz
rengin, saçının kıvırcıklığı gibi fiziksel özelliklerin
yakın akrabalarına benzeyebilir.
Bununla birlikte müziğe yatkınlık, enstrüman
çalma yeteneği, resim yapabilme yeteneği gibi birçok
özellik ailemizden genetik olarak aktarılabilir.
3. sahne:
Filozof çocuk: Çok ilginç! Ben de başaramamamdan dolayı kendimi suçluyordum.
Bilge baykuş: Birçok filozof birçok kavramın
(güzel, iyi, adalet, özgürlük, eşitlik gibi) insan zihninde, deneyimlerimizle öğrenmeden, zaten var olduğunu söylüyor. Buna ne diyeceksin?
Filozof çocuk: Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bildiğimiz her şeyi doğduktan sonra, çevremizden yavaş yavaş öğrenmiyor muyuz?
4. sahne:
Bilge baykuş: İstersen bunu ünlü Antik Yunan
filozofu Platon’a soralım. (Beraber Platon’un yanına
giderler.)

Filozof çocuk: Platon! Zihnimizdeki kavramları
doğadan veya toplumdan öğrenmiyor muyuz? Sence
zihnimizdeki kavramlar nereden geliyor?
5. sahne:
Platon: Evet ben de hep bunu düşünürüm. Zihnimizdeki kavramlar nereden geliyor? Örneğin iyi ve
güzel kavramını ele alalım. Sence güzel nedir?
Filozof çocuk: Bunda bilemeyecek ne var? Rengarenk bir gökkuşağı veya kelebek görürsün. İçini bir
heyecan kaplar. İşte güzel odur.
Platon: Sence o gökkuşağı, kelebek, güzel bir
manzara ya da sanatçının yaptığı bir resim güzelin
kendisi midir yoksa güzelin bir örneği midir?
Filozof çocuk: Tabi ki örneğidir.
6. sahne:
Platon: Bu söylediklerimiz örnekse, güzelin kendisi nedir?
Filozof çocuk: Aaaa, bilemedim Platon!
Platon: Sence bir gökkuşağı ya da bir kelebek güzelin kendisi değilse, güzelin tam olarak yansıması
mıdır yoksa eksik bir yansıması mıdır?
Filozof çocuk: Tabi ki bir örnek bir şeyin eksik
bir yansımasıdır.
7. sahne:
Platon: Peki sen bu örneklerin eksik bir yansıma
olduğunu nerden biliyorsun? Güzelin tamlığını biliyor musun ki?
Filozof çocuk: Bilemiyorum, hissediyorum.
Sanki zihnimde bir yerde güzelin bilgisi var. Ve ben
onunla tam olarak örtüşen bir nesneyi bir türlü bulamıyorum. Gördüğüm birçok şey çok güzel de olsa,
ona güzelin kendisidir diyemem.
8. sahne:
Platon: Demek ki zihninde güzelin bilgisinin var
olduğunu düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum.
Peki bu bilgi bizim zihnimize nereden geldi?

Düşünme Eğitimi

Filozof çocuk: Bunda bilemeyecek ne var? Sanırım işte bu gökkuşağı, kelebek, manzara ya da bir sanat eseri gibi şeylerden öğrenmişizdir. Yani doğadan
ya da toplumdan öğrenmişizdir.
9. sahne:
Platon: Ama doğada ya da toplumda güzeli tam
olarak yansıtan bir nesne olmadığını söylüyordun.
Bunların eksik bir kopya olduğunu söylüyordun. Öyleyse eksik bir şeyden tam bir şey öğrenilebilir mi?
Bir gökkuşağı güzelin kendisi olmamasına rağmen
bize güzeli tam olarak yansıtabilir mi?
Filozof çocuk: Hımm bilemedim…Eksik bir şeyden, tam bir şey öğrenilebilir mi?
10. sahne:
Locke: Sizi dinliyordum! Tabi ki öğrenilebilir!
Zihnimizdeki tüm bilgileri bu dünyada böyle tek tek
örnekleri deneyimleyerek, onlardan edindiğimiz fikirleri birleştirerek öğreniyoruz.
Filozof çocuk: Kafam iyice karıştı. Zihnimizdeki
kavramlar deneyimden mi geliyor yoksa zihnimizde
zaten deneyim öncesi olarak var mı? Akıl, dış dünya deneyimi olamadan kendi kavramlarına ulaşabilir
mi?
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11. sahne:
Locke: Evet filozof çocuk. Zor bir soru. Bu felsefe
tarihinde çözüme kavuşmamış bir tartışmadır. Platon’ un dediği gibi; zihnimizde deneyim öncesi var
olduğunu düşündüğümüz kavram ve bilgilere, a priori bilgiler denir. Benim dediğim gibi; deneyim sonucu elde ettiğimiz bilgilere a posteriori bilgiler denir.
Ben bütün bilgilerimizin a posteriori olduğunu düşünüyorum.
12. sahne:
Filozof çocuk: Öyleyse iyi ve güzel kavramı ve
diğer bilgilerimiz a priori midir yoksa aposteriori midir? İşin içinden çıkamadım. Sanırım düşünmeye devam etmeliyiz…
Bilge baykuş: Gerçekten de içinden çıkılması zor
bir tartışma. Hatta soruyu şöyle sorarsak daha da çıkılmaz olacak:
“Bilgilerimizin kaynağı nedir? Bilgilerimizi deneyimle mi, akılla mı yoksa sezgiyle mi ediniriz?”
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Bir Varmış Bir Yokmuş

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Epistemoloji (Bilgi Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilginin İmkanı ve Güvenilirliği

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		

:

Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Karar

			Verme
KAZANIMLAR
•

Bir bilginin güvenilir olup olmadığına ilişkin çıkarımlarda bulunur.

•

Bilgi ediminde yanılgı probleminin farkına varır.

•

Doğru bilginin imkânını sorgular.

•

Doğru bilginin imkânına ilişkin kendi fikrini savunur.

•

Doğru bilginin imkânına ilişkin argümanları tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Doğru Bilgi, Yanılgı, Görünüş, Gerçeklik, Kendinde Şey, 		

			

Kuşkuculuk, Gerçekçilik

ÖNERİLER 		

Bu etkinlik 5 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm önerilen sürede

:

			

yapıldığında etkinlik toplamı 80 dakika sürmektedir. Ancak, süre

			

yetiştirilemediği durumlarda 2., 3. ve 4. bölümlerden birisi		

			

etkinlikten çıkarılabileceği gibi, ders saatini arttırma olanağı 		

			

bulunduğunda her bir bölüm bir ders olacak şekilde uzatılarak da

			uygulanabilir.
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ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Bölüm (10 dk.)
Başlangıç olarak “yanılgı” adlı zihinsel hazırlık oyunu için öğrenciler bir çember oluşturur. Her bir öğrenciye bir bilgi kartı verilir. Kartta yazan ifade diğer öğrencilere gösterilmez. Kartlarda öğrencilerin pandomim
şeklinde yapacakları eylem belirtilir. Örneğin “Diş fırçalama”, “saç tarama”, “su içme”, “dans etme” gibi...
Öğrencilerden her birisi sırayla çemberden çıkar, çemberin orta noktasına geçer ve tek başına, kartta
yazan hareketi yapar (Örneğin diş fırçalama hareketi). Öğrenci kartta yazan hareketi canlandırıyor olsa da
zihninde, bu harekete benzeyen bir başka eylemi belirlemiş olmalıdır. Bu nedenle her bir öğrenciden, arkadaşlarını yanıltma amaçlı olarak, kartlarda yazan hareketin yerini tutacak, benzer bir eylem bulmaları istenir.*

Örneğin çemberin ortasında “diş fırçalama hareketi” yaparken, aslında kastettiğim ya da zihnimde
tuttuğum eylemi “ağaca takılan uçurtmamı kurtarmak için uçurtmamın ipini aşağı yukarı sallama hareketi” olarak belirlemiş olabilirim.
Ya da “su içme” hareketi yapan bir öğrenci, zihninde “gökyüzüne dürbünle bakma” eylemini belirlemiş
olabilir. (Benzer örnekler: “Dans etme= dikenli çalılıklar arasında yürüme”, “dilenmek için ellerini açma
hareketi=yağmur damlası yakalama hareketi”; “El sallama”, = Hayır deme hareketi, kafama fötr şapka takma =
Kafamdan aşağı bir kova su boşaltma hareketi vb. Bu örnekler öğrenci ve öğretmen tarafından çoğaltılabilir.)

Dans Etme

Dikenli çalılıklar
arasında yürüme

Çemberin ortasına geçen her bir öğrenci belirlenen hareketi yapıp bitirdiğinde, öğretmen “Arkadaşınız
ne yapıyor?” diye sorar. Çemberdeki öğrencilerin her birisinin cevapları tek tek alındıktan sonra, öğretmen
tarafından bu kez, ortada hareketi yapan öğrenciye “Ne yapıyordun?” sorusu sorulur. Ortadaki öğrenci, arkadaşlarının çoğunun söylediğinin aksine bir cevap verir. Çünkü, görünüşte yaptığı eylemi değil de zihninde
belirlediği eylemi açıklar. (Örneğin Tüm öğrencilerin “Dans ediyor.” cevabına karşı, ortadaki öğrenci “Dikenli
çalılar arasında yürüyordum.” diye cevap verir.)
Öğrencilerin birçoğu yapılan eylemin görünüşünde yanılmıştır. Öğretmen, görünüşün zaman zaman yanıltabileceğini, görünüş ve gerçeğin birbirine uymayabileceğini vurgular. Yaşamda, yanılgı gibi bir sorunumuzun daima var olabileceğini belirtir. (Bu zihinsel hazırlık oyunu, en fazla 10 dakika olarak tasarlanmıştır,
ancak zamana bağlı olarak daha da kısaltılabilir ya da uzatılabilir.)

*

Öğretmen belirlenen hareketi ve onu yerini tutacak eylemi bir örnek hareket yaparak açıklar. Öğretmen, öğrencilere verilen hareketin
yerini tutacak eylemi belirlemede öğrencilere yardım edebilir.
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2. Bölüm (15 dk.)
Zihinsel hazırlık sonrasında “bilgi edime”, “bilgi edinirken yaşanılan yanılgı” ya da “bilginin güvenilirliği”
sorunlarına değinilmek amacıyla aşağıdaki felsefi sorgulama, öğretmen tarafından sürdürülür.
Bu çerçevede, aşağıdaki fotoğrafa benzer bir kalem öğrencilere gösterilir.

Görsel 1: Kalem

Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:

Öğretmen:
Bu elimde gördüğünüz kalem hakkında neler bilebiliriz?

Öğretmen:
Kalem hakkında bildiğimiz bilgiler
güvenilir midir?

Öğretmen:
Örneğin kalemin rengini bilebilir miyim? Rengi nedir? (Sarı), Doğru mudur?

Öğretmen:
Kalemin boyunu şeklini kesin olarak
bilebilir miyim?

Öğrenciler: ......................................
..........................................................
..........................................................

Öğrenciler: ......................................
..........................................................
..........................................................

Öğrenciler: ......................................
..........................................................
..........................................................

Öğrenciler: ......................................
..........................................................
..........................................................

Düşünme Eğitimi

Öğretmen:

Öğrenciler: ......................................

Kalemin dokusu nasıldır?

..........................................................

Pürüzsüz mü?

..........................................................

Öğretmen:

Öğrenciler: ......................................

Kalem hareketli bir nesne

..........................................................

mi? Yoksa durağan mıdır?

Öğretmen:
Kalem hakkında verdiğiniz bu bilgiler kesin doğrulukta mıdır? Ne düşünüyorsunuz?
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..........................................................

Öğrenciler: ......................................
..........................................................
..........................................................

Öğrencilerin cevapları (öğretmen ve/veya öğrenciler tarafından) not edilir.
Sonra kalem hakkında verilen bilgilerin kesinliğine ilişkin bir sorgulama yapmak için, kalemin görünüşüne ait bilgilerden hangileri hakkında yanılmış olabileceğimiz ortaya konulur.
Sırayla aşağıdaki sorgulama yapılır:

RENK
“Renk” konusuna ilişkin kimya ve fizik biliminden de yardım alınarak kalemin kırmızı, mavi gibi
renklerinin mutlak olup olmadığı sorgulanır.
Renk nasıl oluşur (Tunç, 2021)? Bir nesnenin rengi, başka canlılara, hayvanlara nasıl görünüyor
olabilir? Doğadaki renkler tüm canlılar için mutlak olarak aynı mıdır? İnsanın şeylerin rengini algılayışı nasıl gerçekleşir? Bu algılar kesin midir? Değilse bir şeyin renginin mutlak bilgisine sahip olabilir
miyiz? Renk, algılayan canlıya göre değişir mi?
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DOKU
Kalemin dokusu nasıldır? Pürüzsüz görünmekte ve kalem hareketsiz durağan bir nesne olarak
görünmektedir. Bir canlı gibi büyümemekte ve hareket etmediği görülmektedir. Kalemin bu pürüzsüz
ve durağan görünüşü mutlak mıdır? Atom altı parçacık fiziği açısından bakıldığında mikroskobik hareketi ve pürüzlü yüzeyi nasıl açıklanabilir? Kalem, bize görünüşünden başka bir varoluşa sahip midir? Nesnenin kendi başına görünüşünden ya da benim onu görüşümden bağımsız bir kendiliğinden
varoluşu var mıdır?

Nesnelerin bizim onu görüşümüzden bağımsız bir kendiliğinden varoluşuna I. Kant’ın belirttiği gibi “KENDİNDE ŞEY”
denilebilir mi?

“Kendinde şey” var mıdır? Varsa “kendinde şey” bilinebilir mi?
Kendinde şey diye bir şey olamaz
mı? Yani nesnenin görünüşü ve
kendisi aynı şey midir? Bildiğimiz
bilgiler, bir nesnenin görünüşüne
mi aittir? Yoksa biz o nesnenin
tam da kendisini mi biliriz? Nesnenin görünüşü ve kendisi ayrılamaz ise görüntülere ya da algılarımıza bağlı yanılgılarımızı nasıl
açıklayabiliriz?

Soruları üzerinden yanılgıların varlığı ve bilgilerimize yönelik oluşan kuşku hakkında tartışılır.
3. Bölüm (15 dk.)
Ardından bu felsefi sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için yandaki doğa resmi öğrencilere gösterilir.

Görsel 2

Resimde görünen, tüm şeylerin görünüşleri üzerine bir sorgulama yapılır.
Resimde gördüğümüz şeyler gördüğümüz gibi midirler? Yoksa onlar hakkında da yanılıyor muyuz?
Yanılgılarımızı sıralayabilir miyiz? Örneğin dünya duruyor görünüyor, bulutların ise sadece rüzgâra bağlı
bir hızla hareket ettikleri görünüyor. Ağaçlar yeşil, deniz ve gökyüzü mavi görünüyor. Resimde hareketsiz
görünen renkli bir top var. Ayrıca, resimde, doğanın sessizliği hissediliyor. Gördüklerimiz doğru mu? Göründükleri gibi midirler? Bu görünüşlerde yanılıyor olabilir miyiz? Hangi bilgilerimizde yanılıyoruzdur?

Düşünme Eğitimi
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Duruyor görünen dünya aslında dönüyor (kendi etrafında 1600 km hızla). Sadece rüzgara bağlı hareket ettiği görülen bulutların, aslında yerçekimine bağlı bir dönme hareketi daha var, bulutlar ve gazlar,
dahası tüm atmosfer dünya ile birlikte dönüyor (Sarıgül, 2014). Resimde görünen her şey aslında yer çekimine bağlı olarak dünya ile birlikte dönüyor. Ayrıca ortamda insanın duyma eşiğinin dışında olan birçok
ses mevcut. Bu sesler de duyulmuyor. Resimde görünen topun rengi göründüğü gibi midir? Ya, gökyüzü
ve denizin rengi? Peki, bu top atom altı parçacık yapısına sahip ve daima hareket eden, değişen bir nesne
değil midir? Gözle görünen hareketlerinin yanı sıra, canlı veya cansız diğer tüm varlıklar da aynı şekilde
gözle görünmeyen bir devinime sahip değiller midir? Ancak bu devinim de gözlenemiyor.

Görünüşlerin bazılarında yanılmıyor muyuz? Evrene, doğaya ya da nesnelere ilişkin bilgilerimizde yanılma olanağımız nedir? Bilgimizden şüphe etmeli miyiz? Güvenilir bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bunun bir yolu var
mıdır? Bilimsel veriler bize, sık sık, daha önceki bazı bilgilerimizin yanlış olduğunu öğretmiyor mu? Mutlak
doğrulukta bir bilgi mümkün müdür?
Nesnelere ilişkin bilgilerimizdeki yanılgılar neden kaynaklanmaktadır? Görünüşlerdeki yanılgılarımızı
neye bağlayabiliriz? Duyu organlarımız bize güvenilir bilgiler sunuyor mudur?
Öğrencilerin sorulara cevaplar vermeleri, soruların yönlendirdiği şekilde kendi argümanlarına ulaşmaları
ve kendi argümanlarını savunarak konu hakkında bir tartışma yürütmeleri beklenir.
4. Bölüm (10 dk.)
Bu noktada, güvenilir bilgi ve yanılgı probleminin daha iyi anlaşılabilmesi için Zenon’un “OK PRADOKSU” öğrencilere aktarılabilir (zamana bağlı olarak bu etkinlik ev görevi olarak da verilelebilir.). Paradoks üzerine de tartışılarak;
Yanılgılar nasıl mümkün olabiliyor?
Kesin doğrulukta bir bilgi mümkün müdür?
Önceki yanılgılarımız, kesin bilgiye ulaşmaktaki kuşkularımızı haklı çıkarır mı? Sorularını öğrenciye yönelterek öğretmen ve öğrenciler birlikte bir beyin fırtınası yöntemi ile sorulara cevaplar aranır ve doğaya ya
da nesnelere ilişkin bilgilerimizde yanılabileceğimizi ve yanılmayacağımızı düşündüğümüz noktalar tartışılır.

Görsel 3
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“5. Bölüm (30 dk.)
Ardından, doğaya ve nesnelere ilişkin olarak bilgilerimizde söz konusu yanılgılarımızın kaçınılmaz olduğunu düşünen ve doğru bilginin asla mümkün olamayacağını, bilgilerimizden daima şüphe edilmesi gerektiğini düşünen “septisizm” (kuşkuculuk) argümanı öğrencilere aktarılır. Bunun karşısında, yanılgılarla karşılaşsak da nihayetinde doğru bilgilere ulaşabileceğimizi savunan realist (gerçekçi) argümandan da öğrencilere
bahsedilir. Bu iki argümanın* karşılaştırması yapılır.
Bu doğrultuda, öncelikle Antik Yunan filozofu Gorgias’ın “septik” (kuşkucu) ve “nihilist” (hiççi) argümanı
tahtaya yazılır:

Septik-Nihilist

•

Argüman

“Hiçbir şey var değildir, olsaydı da bilemezdik, bilseydik de başkasına aktaramazdık.” (Gorgias)

Bu argüman ile birlikte Moore’un şu realist argümanına da verilebilir.)

Realist Argüman

•

“Doğanın ve nesnelerin kesin bilgilerine sağduyu ve bilim ile ulaşmak mümkündür.” (G. E. Moore)

Öğrencilerden bu iki argümanı karşılaştıracakları kısa bir felsefi deneme yazısı yazmaları istenir. (Bir ya
da iki paragraf olabilir, zamana bağlı olarak uzatılabilir ya da yazının devamı ev ödevi olarak verilebilir).
Ardından öğrencilerden yazdıklarını okumaları istenir. Her bir öğrencinin yazdıkları üzerinden kısaca
durulur ve diğer öğrencilerden yorum istenir.
Tüm okumalar bitince de Gorgias’ın ve Moore’un argümanlarında haklı olup olmadığı üzerine sınıfça bir
tartışma yürütülür. Öncelikle Gorgias’ın argümanı ele alınır. (Argümanın son kısmı, ileri düzey felsefe derslerine bırakılabilir.) Argümanın orta bölümünden başlanabilir. Şeylerin bilgisinde duyu verilerinin nasıl yanıltıcı olabileceği üzerine düşünülür. Şeylerin bilgisinde yanılma ya da bilememe argümanın haklı olup olmadığı,
önceki örnekler de göz önünde bulundurularak tartışılır.
Ardından, “Hiçbir şey var değildir.” argümanına geçilir. Bu argüman, şu soru üzerinden tartışılır:

Olgulara ilişkin bilgilerimizde yanılmamıza sebep olan duyu verileri, şeylerin varlığına ilişkin olarak
da yanılmamıza sebep oluyor olamaz mı?

*

Her iki argüman da filozofların sözlerinin bire bir aktarımı değildir; filozofların düşüncelerinin uyarlanmasıyla elde edilmiştir. Uyarlama:
R.O.Kükürt
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Ardından Moore’un realist argümanına geçilir ve zaman zaman olguların bilgisinde yanılıyor olmamızın,
daima yanılacağımızı ya da asla kesin bilgiye ulaşamayacağını kanıtlayıp kanıtlamayacağı üzerinde durularak
tartışma yönlendirilir. Öğrencilere şu sorular yöneltilir:

•

Yanılgıların varlığı, doğru bilginin olanağını kesin olarak ortadan kaldırır mı?

•

Doğruluğundan emin olduğum bilgiler yok mudur? (Örneğin şu anda bulunduğum sınıfın içerisindeki öğrencilerin varlığını ve kaç öğrenci olduğunu kesin olarak bilmem mümkün değil midir?)

•

Bir nesnenin bilgisine bugün kesin olarak sahip değil isem, gelecekte bilim yardımıyla kesin bilgiye
ulaşamayacağım anlamına gelir mi?

Gibi sorular yardımıyla realist argüman da açıklanarak bu iki zıt argüman üzerine tüm öğrencilerin
katıldığı bir tartışma yürütülür. Öğrencilerin sorulara cevaplar vermeleri, soruların yönlendirdiği şekilde
kendi argümanlarına ulaşmaları ve kendi argümanlarını savunarak konu hakkında bir tartışma yürütmeleri beklenir.
Ders esnasında öğrenciler tarafından yazılan tüm
felsefi yazılar panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarına
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Higgins, F. C. (2021). “Gorgias (483—375 B.C.E.)”, The
Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) (ISSN 21610002), https://iep.utm.edu/gorgias/ Miller, A. (2019).
Realism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/
archives/win2019/entries/realism/
Preston, A. (2021). George Edward Moore (1873—
1958), The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)
(ISSN 2161-0002), https://iep.utm.edu/moore/
Sarıgül, T. (2014). Atmosfer Dünya ile Birlikte
Dönüyor
mu?,
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
makale/atmosfer-dunya-ile-birlikte-donuyor-mu
Sorensen, R. (2020). “Nothingness”, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/
archives/spr2020/entries/nothingness/
Tunç, T. (2021). Renkler Nasıl Oluşur?, https://www.
bilgiustam.com/renkler-nasil-olusur/, https://www.
the-scientist.com/%20articles.view/articleNo/34200/
title/Color- from-Structure
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Felsefi Kapışma

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Ontoloji (Varlık Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Varlık ve Hiçlik

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, 		
Karar Verme

KAZANIMLAR
•

Varlığa ilişkin bilgilerin doğruluğundan şüphe etme argümanı üzerine düşünür.

•

Varlığın varlığından şüphe etme argümanı üzerine düşünür.

•

Varlığın varlığına ve yokluğuna ilişkin çıkarımlarda bulunur.

•

Varlık ve hiçliğe ilişkin argümanları karşılaştırır.

•

Varlığın varlığını sorgular.

ANAHTAR KAVRAMLAR :
			

Doğru Bilgi, Yanılgı, Görünüş, Gerçeklik, Kendinde Şey, 		
Kuşkuculuk, Gerçekçilik

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
1. aşama olarak “köşe kapmaca” adlı zihinsel hazırlık oyunu oynanır. Öğrenciler ikişerli (toplam öğrenci
sayısına bağlı olarak artabilir ya da azalabilir) gruplara ayrılır. Kol kola girerler ve tüm oyunu kol kola birlikte
hareket ederek oynarlar. İkişer öğrenci sınıfın dört köşesine geçer, ebe olan iki öğrenci ise kol kola sınıfın orta
noktasında bekler.• Dört köşeye birer isim verilir. Bu isimler şunlardır: “Vardır”, “Yoktur”, “Biliriz”, “Bilemeyiz”.

*

Bu oyun, sınıfın içerisinde ya da bahçede kare şekli çizilerek de oynanabilir.
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Öncelikle her öğrenci grubu kendi köşesinin adını sırayla söyler. Öğrenciler, kendi köşelerinden kol kola
ayrılarak köşe değiştirmeye ve ortadaki öğrenciler ise boş köşelerden birisini kapmaya çalışırlar. Her öğrenci
grubu kaptığı yeni köşenin adını bağırarak köşelerine yerleşmelidirler. Oyun on dakika kadar oynanarak sonlandırılır. Öğrencilere, oyunda köşe olarak adı geçen “vardır, yoktur, biliriz, bilemeyiz” kavramlarının neden
kullanılmış olabileceği sorulur.
•

Sizce bu kavramlar ile ne kastedilmek istenmektedir?

•

Var ya da yok olan ne olabilir?

•

Neyi biliriz ya da bilemeyiz?
Öğrencilerden cevaplar alınır ve konuya zihinsel hazırlık yapacak kadar kısa bir tartışma yürütülür.

Görsel 1: Hiçlikten Hiç Çıkar (Ex Nihilo Nihil Fit)

Ardından, zaten var olan dört grup bozulmadan yeniden oluşturulur. Bu gruplara köşe kapmaca oyununda belirlenmiş isimler verilir. Ebe olan öğrenciler ise bu gruplara birer kişi olacak şekilde dağıtılır.* Her bir
gruba, aşağıda yer alan dört ontolojik ve epistemolojik argüman** verilir. Bu felsefi argümanlardan birisini
savunmaları istenir. Hangi argümanı savunacakları ise öğrenci gruplarının isimlerine uygun şekilde belirlenir.

*

Öğrenci sayısına göre grup sayıları değişebilir.

**

Argümantasyon düzenleme: R.O.Kükürt
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Onto-Epistemolojik Tartışma

Nihilist

•

Şeyler yoktur ve biz onları bilemeyiz.

•

Şeyler vardır ve biz onları biliriz.

•

Şeyler vardır, ancak biz onları bilemeyiz.

•

Şeyler yoktur, ama yine de biz onları biliriz.

Argüman

Realist
Argüman

Kritik
Argüman

Simülasyon
Argümanı

Öğrenci gruplarına başta aldıkları grup isimlerine uygun***olacak şekilde birer argüman öğretmen tarafından şu şekilde verilir:
•

Vardır Grubu: Realist Argüman

•

Yoktur Grubu: Nihilist Argüman

•

Biliriz Grubu: Simülasyon Argümanı

•

Bilemeyiz Grubu: Kritik Argüman

Öğrenci grupları bu argümanları kendi aralarında tartışırlar ve tartışmalarını bitirdikten sonra her bir
grup üyesi, ayrı ayrı kendi kâğıdına bu argümanlardan üçünü çürütüp, bir tanesini destekleyecek bir felsefi
deneme yazısı yazar. Yazılarında, aşağıdaki sorular göz önünde bulundurularak felsefi argümanları çürütmeleri ve desteklemeleri istenir.
Diğer üç seçenek (argüman) neden olanaksızdır?

Savunduğunuz argümanın neden doğru olduğunu düşünüyorsunuz?

***

Öğrenciler, belki de katılmadıkları bir argümanı destekleyecek bir grupta yer alabilirler. Bu durum, öğrencilerin katılmadıkları bir fikri
bile tutarlı bir şekilde savunabilme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bir oyun olarak düşünülmelidir.
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Ardından her öğrenci kendi yazdıklarını diğer grup arkadaşına okutur. Ve grupların üyeleri bu kez kendi
aralarında diğer üç argümanı nasıl çürütüp kendi argümanlarını nasıl savunacaklarını tekrar tartışırlar. Kendi
gruplarına ait bir argüman savunma yöntemi belirlerler.
Ardından her bir grup sırayla kürsüye gelerek diğer argümanları sırayla çürütecekleri ve kendi argümanlarını destekleyecekleri bir savunma yaparlar. Savunmayı dinleyen diğer gruplar da savunma yapanların argümanlarını çürütmeye çalıştıkları, keyifli bir “onto-epistemolojik” tartışma yürütülür. Tüm grup üyelerinin
tartışmaya katılması sağlanır. Tüm grupların argümanlarını savunmalarının ardından gruplar birbirlerine alkış ile puanlama yaparlar.
•

Ardından öğrencilere şu soru yöneltilir:

•

Argümanlardan birisini siz seçmiş olsaydınız hangi argümanı seçerdiniz? Neden? (Bu soru ev görevi olarak da verilebilir.)

•

Nedenler üzerine kısaca tartışmanın ardından etkinlik sonlandırılır. Ders esnasında öğrenciler tarafından yazılan tüm denemeler panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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KAYNAKLAR:
Alston, W.P. (1998), Empiricism. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London.
Bostrom, N. (2003). “Are you living in a computer simulation?”, Philosophical Quarterly, 2003, Vol. 53, No. 211,
pp. 243-255. https://www.simulation-argument.com/simulation.html
Guyer, P. And Horstmann R.P.(2021). “Idealism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021
Edition), Edward N. Zalta (ed.) https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/idealism/
Markie, P. (2017). Rationalism vs. Empiricism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/rationalism- empiricism
Miller, A. (2019). Realism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), https://plato.
stanford.edu/archives/win2019/entries/realism/
Sorensen, R. (2020). “Nothingness”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/nothingness/
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Tözü Yakala!

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik / görevler

ÜNİTE		

:

Ontoloji (Varlık Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Varlığın Kaynağı Problemi

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Kavram Gelişimi, Sosyal
Beceriler, İletişim Becerileri, Kendini İfade Edebilme, Üretkenlik,
Özgüven, Bilgi Okuryazarlığı.

KAZANIMLAR
•

Varlığın kaynağına ilişkin tahminlerde bulunur.

•

Varlığın kaynağına ilişkin argümanları karşılaştırır.

•

Varlığın kaynağına ilişkin argümanları sorgular.

•

Varlığın kaynağına ilişkin argümanları tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Töz, Maddi Neden, Formel Neden, Etken Neden,

			

Araçsal Neden, Materyalizm, İdealizm, Düalizm

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilerden sınıf içeresinde yer alan bir nesne seçmeleri istenir. (Masa, kalem, tahta, çanta… vs. olabilir.) Seçtikleri nesne ile ilgili öğrencilere şu sorular sorulur:
•

Seçtiğiniz nesne hangi maddeden yapılmıştır?

•

Seçtiğiniz nesne hangi biçimdedir?

•

Seçtiğiniz nesnenin oluşmasını sağlayan, hareket ettirici (yapan) neden ne olabilir?

•

Bu seçtiğiniz nesne ne için var? Hangi amaçla yapıldı?
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Görsel 1

Görsel 2

Bilgi Notu
ARİSTOTELES’İN DÖRT NEDEN ÖĞRETİSİ
Aristoteles’e göre bir şeyi bilmek ancak o şeyin nedenlerini bilmekle mümkün olur ve bir şey ancak
dört neden ile varlık kazanır. Bu dört neden şunlardır: Maddi Neden (neden yapıldığı), Formel Neden
(biçimi), Etken Neden (hareket ettirici) ve Ereksel (amaçsal) Neden.

Öğrencilerden okul ortamında bulacakları materyalleri kullanarak yeni, farklı, yaratıcı bir ürün ortaya
çıkarmaları istenir. Oluşturdukları ürünleri Aristoteles’in dört neden öğretisine dayanarak tanıtmaları istenir.
Etkinliğin sonunda ürünler okulda sergilenir.
İkinci adımda, öğrencilere aşağıdaki soru yönlendirilir.

“Var olmak için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan bir şey var mıdır?”

Verilen cevaplar tahtaya not edilir. Üzerine kısaca tartışılır. Felsefe tarihinde bu soruya cevap arandığı
vurgulanır. Var olan herşeyin kaynağında ne olduğu sorusunun felsefenin en önemli varlık sorusu olduğu
vurgulanır. Bu arayışın bir Töz arayışı olduğu söylenir.

TÖZ
Var olmak için kendisinden başka bir şeye ihtiyaç duymayan ve diğer her şeyin kaynağında olan şey.
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İkinci adımda, töz kavramını kavramalarını amaçlayan eğlenceli bir oyun* oynatılır: Aşağıdaki baloncuklar kesilir ve öğretmen masasına karışık bir şekilde dağıtılır. Öğrenciler öğretmen masasının etrafında
dolaşarak, baloncukların içersinde yazılmış töz olan ve olmayan birçok kavramı incelerler. Öğretmenin “Tözü
yakala!” demesi ile her bir öğrenci töz olduğunu düşündüğü baloncuğu hızlıca seçer ve bu baloncukları ellerinde tutarlar.

KALEM

AĞAÇ

ZİHİN
AKIL
SU

İNSAN

MADDE

ENERJİ

HİÇLİK
ATEŞ

ATOM ALTI
BOŞLUK

TAŞ

İDEA
KÂĞIT

QUARK

ATOM

RUH
DÜŞÜNCE

*

PLASTİK

ZAMAN

PARÇACIKLAR

Etkinliğin içerisinde yer alan bu oyunda, Kurtar, S., Anlı, Ö., Özatay, İ. ve Kükürt, R.O. tarafından Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi,
Çocuklar İçin Felsefe Programı kapsamında uygulanan “töz oyunu” etkinliğinden esinlenilmiştir.
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Herkes seçtiği baloncuğu neden seçtiğini açıklar. “Seçtiğiniz kavramın neden töz olduğunu gerekçelendiriniz.” Benzerlik ve farklılıklarını söylemeleri beklenir. Bu karşılaştırmanın ardından, ellerindeki baloncukları
aşağıdaki Tablo 1 de yer alan uygun felsefe kuramı ile eşleştirmesi istenir.
Son olarak öğrencilere hayal güçlerini kullanarak varlığın kaynağına ilişkin kendilerince bir felsefi düşünce geliştirme, bu düşünceyi temellendirerek yazma ya da sunma görevi verilir.

TÖZÜ YAKALA!

MATERYALİZM

İDEALİZM

DÜALİZM

VARLIĞIN KAYNAĞI
MADDEDİR.

VARLIĞIN KAYNAĞI
DÜŞÜNSELDİR.

VARLIĞIN KAYNAĞI
HEM MADDE HEM DE
DÜŞÜNSELDİR.

Tablo 1

Yazılanlar okunarak etkinlik sonlandırılır. Ürünler panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarına
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Robinson, H. (2020), “Substance”, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/
archives/spr2020/entries/substance/.

*

Tablo 1’deki görsel G. Dere tarafından hazırlanmıştır.

Shields, C. (2020), “Aristotle”, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/
archives/fall2020/entries/aristotle/.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Diyalektikle Köklere Yolculuk

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik / görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği ile Tanışma

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Türk İslam Düşünce Geleneğinde Varlık

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			
			

Yaratıcı Düşünme, Analitik Düşünme, Gerekçeli Düşünme, Bilişsel
Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik Düşünme, Eleştirel
Düşünme, Kendini İfade Edebilme, Adapte Olabilirlilik, Üretkenlik,
Kültürel Duyarlılık ve Çeşitliliklerle İlgilenme, Esneklik ve Uyum

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünme geleneğinde varlık kavramını sorgular.

•

Türk İslam düşünme geleneğini Felsefe tarihindeki kaynaklar ile ilişkilendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

İdea, Diyalektik, Oluş, Varlık, Zorunlu Varlık, Mümkün Varlık

ÖNERİLER		
:
			
			

İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gibi Türk İslam düşünme geleneğindeki diğer
düşünürlerin görüşleri eklenerek farklı sentezler yapılabilir. Ders
süresine göre Ek 1’deki Diyalektik süreçten bahsedilebilir.

?

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
İlk aşamada Öğrencilere Şekil 1’deki görseller
gösterilir ve ardından sorgulama soruları sorulur. Verilen cevaplar tartışılır.

GECE

?

GÜNDÜZ

OLUŞ

VARLIK

Şekil 1’deki görsel G. Dere tarafından hazırlanmıştır.

ÖLÜM

VARLIK

?

CANLI
Şekil 1

*

DOĞUM

?
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Şekil 1’deki soru işaretli yerlere hangi kavramlar gelebilir, nedeni ile açıklayınız.

•

Karşıtların bu birlikteliğinden ve çatışmasından doğan bu gelişime doğadan örnekler verebilir misiniz?

•

Bu süreci nasıl adlandırırsınız?
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İkinci aşamada; felsefe tarihinde “Gerçek varlık nedir?” sorusuna yanıt arayan Platon ve Aristoteles’e ait
iki argüman okunur, yorumlanır. Ardından öğrencilerden bu argümanları birleştirmeleri ve sentezlemeleri
istenir. “Platon ve Aristoteles’in argümanlarını sentezleyen bir filozof olsaydınız, nasıl bir düşünce geliştirirdiniz?”

•
•

PLATON

ARİSTOTELES

İki ayrı varlık alanı vardır:

Varlıklar iki ögeden meydana gelir:

İdealar dünyası (Düşünülenler- Gerçeklik
Alanı)

•

Madde

•

Form

Nesneler dünyası (Görülenler- Sanal Alan)

Bu dünyadaki her şey form kazanmış yani bir
biçime sokulmuş maddedir. Gerçek varlık, Platon’un gerçek varlık alanı olarak gösterdiği idealar dünyası gibi ayrı bir dünyada değildir. Bu dünyadadır. İdealar nesnelerin içindedir. Platon’daki
gibi aşkın bir alanda değildir.

Gerçek varlık idealardır. İdealar, akılla kavranabilir, değişmez ve kendi kendinin nedenidir.
Nesneler ise idealardan pay almakta olan kopyalardır. İdeaların en üstünde “iyi ideası” vardır.

Bu iki argüman öğrenciler tarafından sentezlendikten sonra, öğrencilerden fikirleri alınır ve öğrencilere
şu soru iletilir:

Platon ve Aristoteles’i, bu kez düşüncenin içerisine “Tanrı” fikrini de katarak sentezlerseniz, nasıl bir
sentez oluşturursunuz?

Üçüncü aşamada; öğrencilerin Platon ve Aristoteles’e ait iki argümandan yola çıkarak yapmış oldukları
sentezler okunarak birlikte yorumlanır ve değerlendirilir.
Türk İslam filozofu Farabi’nin de bu argümanları uzlaştırmaya çalıştığı vurgulanır. Ardından aşağıdaki
görseller** gösterilerek yaptıkları sentezleri tekrar gözden geçirmeleri, geliştirmeleri ve zenginleştirmeleri istenir.*
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Masanın
Biçimi
İdeası

+
Madde

Form
Masa

“Nesneler madde ve ideanın (formun) birlikteliğidir.” ARİSTOTELES

Masa
İdeası

İdealar Dünyası

Gerçek

Nesneler Dünyası
Mümkün Varlıklar

“Nesneler aşkın İdeaların yansımalarıdır.” PLATON

**

Görseller: G. Dere

*

Bu aşamada öğretmen yönlendirmesi gerekmektedir.

Kopya

Düşünme Eğitimi
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TANRI
FİKRİ
ZORUNLU
VARLIK

Mümkün Varlıklar

“Nesneler madde form birlikteliğidir. Tüm varlıklar ve kavramlar maddesiz saf form olarak mutlak (zorunlu) varlıktan türemiştir.” FARABİ

Ardından, Farabi’nin bu argümanı üzerine düşünmeleri ve kendi sentezleri ile karşılaştırmaları istenir.
Dördüncü aşamada; öğrencilere Farabi’nin, Platon ve Aristoteles’in görüşlerini uzlaştırdığı varlık görüşü
okunur. Öğrencilerden Farabi’nin görüşleri ile kendi yapmış oldukları sentezleri karşılaştırmaları, benzerlik
ve farklılıkları tarışmaları istenir. Ardından öğrencilere, “Bir filozof olsaydınız, nasıl bir varlık görüşü oluşturursunuz?” sorusu sorulur. Cevaplar tartışılarak etkinlik sonlandırılır.

FARABİ
İki tür varlık vardır:
•

Mümkün varlıklar

•

Zorunlu varlık

Dünyadaki bütün varlıklar mümkün varlıklardır. Bu varlıkların var olmayışı da mümkündür. Hem
var hem yok olabilirler. Varlıklar zorunlu(mutlak) varlığa bağlıdır.
Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır. Tanrı var olmak için bir başka varlığa gereksinim
duymaz. Onun maddesi ve biçimi bulunmaz. O, saf sevgi ve saf iyiliktir. Zorunlu varlık olan Tanrı’da
yaratacağı şeylerin ideaları bulunmaktadır.
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DİYALEKTİK
Diyalektik, karşıtlıkların uzlaşımı ile
yapılan akıl yürütmedir.

SENTEZ
Ayrı düşüncelerin (tez x antitez) bir araya gelerek
yeni bir düşünce oluşturmasıdır.
Karşıtlıkların çelişkisiyle ortaya çıkan devinimdir.

TEZ

ANTİTEZ

Düşünce

Teze karşı düşünce
Ek 1: Diyalektik Süreç***

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Kaya, M. (1995). “Farabi”, İslam Ansiklopedesi, https://
islamansiklopedisi.org.tr/farabi
Kraut, R. (2017). “Plato”, The Stanford Encyclopedia
of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward

***

Ek 1: Diyalektik süreç tablosu G.Dere tarafından hazırlanmıştır.

N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/
fall2017/entries/plato/
Shields, C. (2020). “Aristotle”, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/
archives/fall2020/entries/aristotle/
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Bütünleşme

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneğiyle Tanışma

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Türk İslam Düşünme Geleneğinde İnsan (Tasavvuf Felsefesi)

EĞİTİM PROGRAMI

:

BYF

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		

:

Analitik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik

			

Düşünme, Karar Verme

KAZANIMLAR
•

Tasavvuf düşüncesindeki varlık, insan ve sevgi anlayışlarını kendi ifadeleri ile anlatır.

•

Tasavvuf düşüncesindeki varlık, insan ve sevgi anlayışlarını tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Varlık, İçkinlik, Aşkınlık, İnsan, Sevgi, Öteki, Başkalık

ÖNERİLER		

Bu etkinlik 3 bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölüm yirmi beşer (25)

:

			

dakika, 3. bölüm 30 dakika olarak tasarlanmıştır. Ders saatini

			

arttırma olanağı bulunduğunda her bir bölüm 80 dk. olacak şekilde

			

uzatılarak da uygulanabilir.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Bölüm
İlk aşama olarak “oluş” adlı zihinsel hazırlık çalışması yapılır:
Öğrenciler müzik eşliğinde kol kola, birlikte ve bir bütün hâlinde hareket ederek, bir ağacın tohum aşamasından başlayarak, filizlenme, fidan, ağaç ve meyve verme gibi tüm gelişim sürecini yansıttıkları bir canlandırma yaparlar.
Öğrenciler, müzik eşliğinde canlandırma yaparken bir yandan öğrencilere şu sözler ve sorular* iletilir:

*

Bu etkinlik felsefi sorgulamaya dayalı bir etkinliktir. Öykü ve Sorgu : R.O.Kükürt
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•

Ağaç olmanın bir parçası olan süreçler nelerdir? Düşünün.

•

Şimdi tohumsunuz, kendinizi ağaç oluş sürecinin bir parçası, bir aşaması olarak hissediyor musunuz?

•

Şimdi filizlendiniz, kendinizi ağaç oluş sürecinin içerisinde, onun bir aşaması olarak hissediyor musunuz?

•

Şimdi fidansınız, kendinizi ağaç oluş sürecinin içerisinde, onun bir parçası olarak hissediyor musunuz?

Bir ağacın yaşamını ve tüm gelişim basamaklarını gösteren bu harekete “ağacın oluş süreci” diyebiliriz.

Düşünme Eğitimi
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Şimdi büyük bir ağaçsınız, bazılarınız kök, bazılarınız gövde, bazılarınız bir dal, bazılarınız yapraklarsınız, her biriniz birbirinizden çok farklı görünümlere ve niteliklere sahipsiniz, ancak yine de sormak istiyorum
(Öğrenciler, canlandırmayı sürdürürken öğretmen aşağıdaki sorgulamayı sırasıyla yapar.):

Tüm bu farklarınıza
rağmen, kendinizi ağaç
oluş sürecinin içerisinde, onun bir aşaması,
bir parçası olarak hissediyor musunuz?

Her biriniz farklısınız, ancak bir ve tek bir
özü paylaştığınızı hissediyor musunuz?

Şimdi meyveler de
verdiniz, meyve olanlar,
kendinizi ağacın ağaçlığının bir parçası, onun
içinde ya da “ağaç olmaya içkin” hissediyor musunuz?

Müziği hissedin, müziğin sizi besleyen bir su gibi
içinizde dolaştığını hissedin. Su, ağaç oluşun dışında mı? O da bu sürecin bir
parçası mı?

Hepiniz
başkalıklara sahipsiniz. Onlar öteki,
siz de öteki değil misiniz?
Herkes aynı özün başka bir
görünümü, aynı özün bir
öteki olarak görünümü değil midir?

Kurumaya başlayanyaprakları, meyveleri ve
dalları, ağaç oluşun dışında bırakıyor ya da onları
dışlıyor musunuz? Onları
sizden farklı özlerde mi kabul ediyorsunuz? Aslında,
her biriniz bir “öteki” değil
misiniz?

Ağacın dalında kuruyup tohum oldunuz, yerlere dökülüp
yeniden filizlendiniz, zamanla
binlerce açıldınız, her biriniz birbirinizden farklı görünümlü bir
ormana dönüştünüz, kendinizi bu
oluş sürecinin bir parçası, onun
içinde hissediyor musunuz?

Dışarıda bırakacağınız, kabullenmeyeceğiniz, sevmediğiniz bir
parçanız var mı? Büyük bir ormanın bir anında, bir noktasınız, bir
görünümsüz. Tüm başka ağaçlara
sevgi duyar mısınız?

Dallarınızda karıncalar, böcekler, kuşlar dolaşıyor. Onlar da
başka başka. Onları da ağaç oluş
sürecinin içinde kabul ediyor musunuz? Onları dışlar mısınız? Bazılarınızı daha çok bazılarınızı daha
az mı seversiniz? Nefret ettikleriniz, bu ormanın dışında tuttukla-

Her bir meyve, her
bir yaprak ve her bir dal
farklı görünümlere ve
özelliklere sahipsiniz,
hepiniz aynı özün görünümleri, “özüntecellisi”
ya da “tezahür’ü” olarak
hissediyor musunuz?

rınız olur mu? Tüm başkalıklara
Farklılıklarınız var, her
biriniz diğerine göre bir
başkalık içeriyor, her biriniz bir diğerine göre bir
“öteki”, bazılarınız kendinizi ağaç oluşun dışında hissediyor mu?

sevgi duyar mısınız? Neden?

Farklılıklar ile bütünleştiğinizi hissediyor musunuz? Kendinizi
aynı özün görünümleri gibi hissediyor musunuz?

Müzik eşliğinde sorular tamamlanır ve öğrenciler bir çember oluştururlar. Öğretmen de çembere girer. Ve
yine müzik eşliğinde, birlikte yeni bir sorgulama yaparlar.
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Öğretmen şu soruları yöneltir:

1. Ağaç oluş sürecinde ne hissettiniz?
2. Ağaç oluş sürecinin içinde, ona dahil olan süreçler nelerdi?
3. Tohum, filiz, fidan, dal, yaprak ya da meyve olmak ağaç olma sürecinin dışında mıydı?
İçinde miydi?
4. Ağaç olma sürecine dâhil olan tüm süreçler ve ögeler ağaç oluşa “içkin”dir diyebilir miyiz?
5. Ağaç oluşun dışında, ağaç oluşa “aşkın” olan süreçler oldu mu?
6. Ağaç oluşa “aşkın” gibi görünen ancak “içkin” olan süreçler oldu mu?
7. Örneğin tohumdan çıkan bir başka filiz, bir başka ağaç, ağacın üzerinde, üzerinizde yürüyen karınca, böcek, dallarınıza konan kuş, içinizde dolanan su, içinize çektiniz güneş ışığı,
ağaç oluşun dışında mı tutulmalı?
8. Ağacın dışında gibi görünen süreçler, ağaç oluşa içkin olabilir mi?
9. Tüm ormanı düşünün, ağaç oluşunuz nerede biter? Sizin tohumunuzdan filizlenen bir başka ağaç sizin ağaç oluş sürecinizi noktalar mı? Yoksa devam mı ettirir?
Koca bir orman sizin ağaç oluş sürecinizin bir uzantısı, bu sürece içkin bir devamlılık olabilir mi?
10. Ağaç oluş biter mi? Ağaç oluş, orman oluşa taşar mı?
11. Orman oluşa içkin her şey ağaç oluşa da içkin görünebilir mi?
12. Tüm orman, içindeki tüm başkalıklar ile aynı özün birer tecellisi gibi görülebilir mi?

Bir ağaç ve bir orman oluş sürecinizi ve bu sürece dâhil olan, bu sürecin içinde kabul ettiğiniz tüm alt süreçleri ve farklıklara sahip ögeleri düşündüğünüzde,

İÇKİNLİK

kavramlarını nasıl yorumlarsınız?

AŞKINLIK

Düşünme Eğitimi

İçkinlik ve
Bütünleşme

İçkinlik ve
Bütünleşme

•

Neler ağaç oluşa içkin, neler aşkın olabilir? Tüm doğa ağaç oluşa içkin olarak düşünülebilir mi?

•

Doğa ağaca içkin, ağaç doğaya içkindir denilebilir mi? Aynı özün görünümlerinin tamamı tüm doğa olabilir mi?
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Sorgulamaların bitmesinin ardından,
İçkinlik ve aşkınlık konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnekler üzerine tartışma yürütülür:

Örneğin bir masayı ele alalım. Sizce “masa” kavramı masa nesnesine içkin midir? Masa
kavramı ya da masa tasarımı olmaz ise masa nesnesi bir kereste yığınına dönüşmez mi? Masa
tasarımı, masa nesnesinden önce, onun dışında, masa nesnesine aşkın bir varlık alanından mı
gelmiştir? Yoksa, masa tasarımı ve masa nesnesi bir “birlikte oluş” mudur?
Yani masa tasarımı masa nesnesine içkin midir?

Ya da “iyi” kavramını ele alalım. Ahlaken “iyi bir davranış” düşünün, sizce “iyilik” diye bir
kavram olmadan, yapılan o davranışa “iyi davranış” diyebilmemiz mümkün müdür? Hayvanlar
kendi aralarındaki davranışları iyi ya da kötü olarak nitelendiriyorlar mıdır? İyi kavramı, iyi
davranışa içkin midir? İyi kavramı, iyi davranıştan önce, onun dışında, iyi davranışa aşkın bir
varlık alanından mı gelmiştir? Yoksa, iyi kavramı ve iyi davranış ile bir “birlikte oluş” mudur?
Yani iyi kavramı, iyi davranışta içkin midir?

Ya da “güzel” kavramını da ele alabiliriz. Doğada olan “güzel bir çiçek” düşünün, sizce “güzel” diye bir kavram olmadan, doğadaki o çiçeğe “güzel bir çiçek” diyebilmemiz mümkün müdür? Bir keçi, rengârenk bir çiçek gördüğünde, bu çiçeği “güzel” ya da “çirkin” olarak nitelendiriyor mudur? “Güzel” kavramı, “güzel çiçek”e içkin midir? Güzel kavramı, “güzel bir çiçekten”
önce, onun dışında, güzel olan çiçeğe aşkın bir varlık alanından mı gelmiştir? Yoksa, güzel
kavramı, güzel çiçek ile bir “birlikte oluş” mudur? Yani güzel kavramı, güzel çiçeğe içkin midir?

Aşkınlık ve içkinlik kavramları, öğretmen eşliğinde, yukarıdaki örnekler üzerinden tüm sınıfça tartışılır.
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Bölüm 2
Bu bölümde öğrencilere düşünürlerin, tasavvuf felsefesine ilişkin düşünürlerin aşağıdaki argümanları verilir.
ARGÜMANLAR
Varlık
“İlahi özün tecellileri başka başkadır, mazharları kendini tekrar etmeden çoğalır.” (Muhyiddin İbni Arabi, Fütühat)
“İlahi özün hâlden hâle girdiği bütün suretlerde Hakk’ı kabul eder ve
onun tecelli ettiği sonsuz suretlerin değerini O’na verir.”
(Muhyiddin İbni Arabi, Fusus al-Hikem)

“Sen bir Vücud-ı Mutlaksın ki, her şeyin ortaya çıkacağı bir aynada fânileri gösteriyorsun.” (Mevlana, Mesnevi).
“Eserin artışı O’nun zuhurudur. Bu suretle sanatları ve işi zâhir olur,
görünür.” (Mevlana, Mesnevi)

“Hak cihana doludur, kimseler Hakk’ı bilmez; Onu sen senden iste, o
senden ayrı olmaz.” “Hakk’ı ararsan gönlünde ara.”
(Yunus Emre)

“Her ne arar isen, kendinde ara. Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.”
(Hacı Bektaş-ı Veli)

“Cümle onun mekânı, O, lâ mekân içinde.”
(Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet)

Öğrencilerin “içkinlik” kavramı etrafında tasavvuf düşünürlerinin varlık hakkındaki felsefeleri hakkında
düşünmeleri istenir. Öğrencilerden kısa yorumlar alınır.
Öğrencilere şu soru iletilir: Aynı özün tecellisine dayanan bir varlık anlayışına uygun bir sevgi felsefesi
oluştursanız, nasıl düşünceler üretirdiniz?
Tasavvuf düşünürlerinin varlık hakkındaki görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkan sevgi felsefelerine ilişkin
aşağıdaki argümanlar öğrencilere verilir.

Düşünme Eğitimi

179

Sevgi

“A yoksul! Hiçbir insanı hor görme,” (Mevlana, Divan-ı Kebir) 		
“Gel, ne olursan ol gel.”
(Mevlana, Mesnevi)

“Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir. Bunun aksine savaş dalgaları kopar, sevgileri altüst eder. Sevgi, acıları tatlıya çeker, tatlılaştırır”
(Mevlana, Mesnevi)

“Aşk imamdır bize, gönül cemâat, dost yüzü kıbledir, dâimdir salât.”
(Yunus Emre)

“Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.”
(Hacı Bektaş-ı Veli)

Öğrenciler, dersin başında yapılan oluş adlı canlandırma etkinliğini de göz önünde bulundurarak öncelikle, tasavvufun varlık ve sevgi felsefesine dayalı bu argümanlardan birisini seçerler. Öğrenciler, seçtikleri
argüman hakkında, müzik eşliğinde aşağıdaki etkinliklerden birisini yaparlar:
a) Bir iki paragraf felsefi yazı yazarlar.
b) Argümanın kendilerinde hissettirdiği duyguyu resmederler.
c) Argüman ile ilgili bir şiir yazarlar.
d) Argüman ile ilgili bir afiş hazırlarlar.
Tüm yazılanlar yüksek sesle okunarak ya da ürünler sergilenerek sınıfça yorumlanır. Ardından öğrencilere ağaç oluş etkinliğinde kullanılan müzik yeniden açılır. Müzik eşliğinde bir bütün hâlinde hissedebilecekleri
bir çember oluşturmaları istenir.
Kendilerini önce ağacın, sonra doğanın, sonra da evrenin bir parçası, bir bütün, bir ve aynı özün farklı
görünümleri olarak hissetmeleri istenir.
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Bölüm 3
Ardından öğrencilere aşağıda yer alan fotoğraflar gösterilir. Düşünürlerin yukarıdaki argümanlarını da
göz önünde bulundurarak doğadaki her şey aynı Tanrısal özün birer görünüşü, birer tecellisi olarak kabul
edildiğinde, aşağıdaki bu fotoğrafları nasıl yorumlarsınız?
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Fotoğraflardan birisi öğrenciler tarafından seçilir ve bir yorum yazısı yazmaları istenir. (Zamana bağlı
olarak bu görev ev ödevi olarak da verilebilir.) Yorumlar okunur. Ve fotoğraflar üzerine sınıfça tartışma sürdürülerek etkinlik sonlandırılır.
Ders esnasında öğrenciler tarafından yazılan tüm denemeler ve ürünler panoda sergilenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Gölpınarlı, A.(2006). Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Hacı Bektâş-ı Veli. (2007). Makâlât, (hazırlayanlar: Ali Yılmaz, Mehmet Akkış, Ali Öztürk), Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfı Yay.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Felsefe Metaforum

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/ Görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Farklı Felsefe Tanımları

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme

KAZANIMLAR
-

Felsefeyi tanımlar.

-

Felsefeye dair tanımlar arasındaki benzerlikleri ayırt eder.

-

Felsefeye dair tanımlar arasındaki farklılıkları ayırt eder.

-

Kendi felsefe tanımını yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Felsefe, Merak, Anlam, Hakikat

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik kırkar (40) dakikalık iki bölümden oluşacaktır.
Birinci bölümde Kefeli’nin (2011) makalesindeki “Ayşe Teyzenin Çantası” etkinlik örneği kullanılacaktır.
Bu etkinlik ile öğrencilerin, herkes tarafından ortaklaşa kabul edilen tek bir felsefe tanımının yapılamayacağı
ve yapılamadığı, ne kadar filozof varsa o kadar farklı felsefe olduğu, felsefenin ne olduğunun değil nasıl yapılacağının öğretilebileceği ve öğrenilebileceği sonucuna ulaşmaları beklenmektedir.
Öğretmen etkinliğe, öğrencilerin ilgilerini yoğunlaştırmak için tahtaya bir “Cin Ayşe Teyze” modeli çizerek başlar. Ayşe teyze ile ilgili olarak; yaşı, mesleği, sevdiği şarkılar, yapmaktan en çok hoşlandığı yemek, tuttuğu takım, eşi, lisede öğrenci olan oğlu vb. hakkında öğrencilerle birlikte bir yaşam öyküsü oluşturulur. Bunun
amacı, Ayşe teyze gibi yaşamın içinden çıkan bir motifle felsefenin özelliklerini anlatabilmektir.
Daha sonra Ayşe teyzenin yaşamından bir kesiti içeren aşağıdaki kısa hikâye öğrencilere okunur.
“Ayşe teyze evdeki işlerini bitirir bitirmez, havanında güzelliğinden faydalanıp dışarıya çıkmak ister.
Üstünü giyer ve dışarıya çıkmak üzere çantasını hazırlamaya başlar. Öncelikle yolda bir yerde ‘susarım’
ihtimaline karşılık çantasına bir şişe ‘su’ koyar. Daha sonra kendisini daima daha iyi hissetmesini sağlayan kırmızı ‘rujunu’ sürer ve ne olur ne olmaz diye onu da yanına alır. Tam ayakkabısını giyecekken,
sabah aceleyle okula yolladığı oğlunun coğrafya dersi için gerekli olan ‘haritasını’ evde unuttuğunu fark
eder. Onu da uğrayıp oğluna bırakmaya karar verir. Çantasına elini atar, ‘cüzdanının’ orada olmadığını
fark eder. Gerçekten de masanın üzerinde içi dolu bir şekilde durmaktadır; hemen ona uzanır ve alır.
Bu arada oldukça vakit geçmiştir, bu yüzden biraz acele eder tam o sırada sanki hava kararmış gibi gelir
gerçekten de o hazırlanana kadar çoktan yağmur başlamıştır.
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Ama Ayşe teyzenin dışarıya çıkmasına hiçbir şey engel olamaz hemen ‘şemsiyesini’ alır ve kapıyı çeker. Dışarıya çıkar çıkmaz çok yoğun bir yağmur başlar elindeki şemsiyeyi açmak isterken, kapı üstüne
kapanmasın diye onu kapıya dayadığını fark eder ve çantasını başına tutarak yağmurdan korunur. Yoğun
yağmur yüzünden hiçbir taksi onu görememektedir. O da kendisini fark etmelerini sağlamak için şemsiyesini kullanır. Taksi durur ve taksiye biner. Önce okula gider, oğluna haritasını vermek için arabadan
iner, okuldan içeri girdiğinde köşede bir çocuğun ağladığını görür ve ona doğru yaklaşır ve onu eğlendirmek için haritadan dürbüne benzer bir şey yapar. Çocuk gülümser. Bir süre sonra oğlunu görür ve
ona haritasını düzelterek verir… ”

Hikâye okunduktan sonra Ayşe teyzenin çantasının bir benzeri tahtaya çizilir. İçerisinde olanlar öğrencilerin unutmaması için tahtaya çizilen çantanın içine yazılır.
1. Şemsiye

2. Su

3. Harita

4. Cüzdan

5. Ruj

Çantanın içerisindekilerden biri seçilerek o nesneye ilişkin öğrencilere sorular sorulacaktır. Biz hikâyede
şemsiyeye ilişkin yönlendirmeler olduğu için şemsiyeyi seçiyoruz.
– Şemsiye deyince aklınıza ilk ne geliyor?
– Size göre şemsiye hangi amaçla kullanılabilir?
Gibi sorular sorulur. Öğrenciler bu sorulara kolaylıkla cevap vereceklerdir. Öğrencilerin cevapları tahtaya
yazılır. Örnek cevap cümleleri:
– Şemsiye, yağmurdan korunmak için kullanılır.
– Şemsiye, aslında güneşten korunmak için yapılmıştır.
– Yolda giderken arabaların sıçratacağı çamura karşı bizi koruyabilir.
– Zaman zaman sopa olarak kullanabiliriz.
– Ayşe teyzenin yaptığı gibi taksinin dikkatini çekmek için de kullanabiliriz.
– Bastonu unuttuk baston gibi de kullanabiliriz…
Sonra öğretmen öğrencilerden tahtaya yazılan bu özelliklerden hareket ederek şemsiyenin “tek bir tanımını” yapmalarını ister.
Öğrenciler bu tanıma ulaşmaya çalışırlar ancak şemsiye çok farklı amaçlarla kullanılabilecek, çok
sayıda özelliğe sahip bir nesne olduğu için hangi amacını ve özelliğini söyleseler, diğer amaç ve özelliklerinin dışarıda kalacağını fark ederler. Bu yüzden şemsiye hakkında tek bir tanım yapılamayacağını ama
birçok tanımı olduğunu fark etmeleri ve ifade etmeleri beklenmektedir. Öğretmen bu sonuca ulaşma
konusunda yönlendirici olmalıdır.
Etkinliğin ikinci bölümünde öğrencilerden felsefeye dair metaforlar üretmeleri istenir. Öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden metaforlarını oluşturmaları için önlerindeki kâğıtlara:
Felsefe …………………………. gibidir. Çünkü :…………………………………………………….
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Şeklinde yazmaları ve boşlukları istedikleri gibi doldurmaları istenir. Felsefe metaforlarını üretmeleri için
öğrencilere 5 dakika süre verilir. Öğrencilerin ürettikleri metaforlar üzerinden kendi felsefe tanımlarına ulaşılmış olur. Ortaya koydukları tanımları, tanımlardaki farklılıklar üzerine hep birlikte değerlendirmeler, yorumlar gerçekleştirilir.
Farklılaştırma: Öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve yeteneklerindeki farklılıklar dikkate alınarak öğrencilerin felsefeye dair tanımlarını metafor üretmek dışında görsel hazırlama, haiku yazma vb. farklı şekillerde yapması istenebilir.
Etkinliğin devamında üzerlerinde farklı filozofların farklı felsefe tanımları olan ve önceden hazırlanarak
bir kutu içerisinde toplu olarak bulunan kâğıtlar öğrencilere çektirilir. Kâğıtlara yazılabilecek bazı felsefe tanımları şunlardır:

– Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. (Sokrates)
– Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (İdealist) bir çalışmadır. (Platon)
– İlkeler ya da tip nedenler bilimidir felsefe. (Aristoteles)
– Eleştiridir. (Campenella)
– Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir. (Augustinus)
– Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır. (Descartes)
– Felsefe doğanın pilotudur, insanı cennete götürmek isterken cehenneme de sürükleyebilir. (Bernard Shaw)
– Felsefe yolda olmaktır. (Karl Jaspers)
– Felsefe, birçok kafaları olan bir canavardır ki, bunlardan her biri ayrı bir lisanla konuşmaktadır.
Filozoflar ise, adeta gece vakti nara atıp insanları rahatsız eden külhanbeyleri gibidirler. (Schopenhauer)
– Felsefe, ilim ve akılla Hakk’a, gerçeğe ulaştıran yolda yürümektir. (Ragıp el-İsfehani)
(Aydın, 2006)

Her öğrenci kendi çektiği kâğıttaki felsefe tanımını okur. Öğrencilerle tanımların benzer ve farklılıkları üzerine yapılacak yorum, değerlendirme ve tartışma ile etkinlik sona erdirilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan
Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Aydın, İ.H.(2006). Bir Felsefî Metafor “Yolda Olmak”.
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6 (4),
9-22.
Kefeli, İ. (2011). Felsefe Öğretiminde Yeni Bir Model
Arayışı: Ayşe Teyze’nin Çantası. Özne Felsefe
Dergisi, 8(14), 199-210.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Konuşsana Musa!

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

ÜNİTE		

:

Felsefe Nedir?

ALT ÖĞRENME		

:

Felsefe, Bilim, Din ve Sanat İlişkisi

ALANI		

:

Felsefe Nedir?

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık, Eleştirel

		

Sınırlandırılmış etkinlik / Görevler

Düşünme, Kültürel Duyarlılık ve Çeşitliliklerle İlgilenme

KAZANIMLAR
•
•
•

Felsefe-bilim-din ve sanat alanları arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Felsefe-bilim-din ve sanat alanlarının ilişkisini gösterir.
Felsefe-bilim-din ve sanat alanlarının ilişkisini tartışır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Görsel 1: “Musa’nın Hükmü”

Öğretmen etkinliğe başlarken Rönesans’ın büyük sanatçılarından Michelangelo’nun “Musa’nın Hükmü”
heykeline ait görseli etkileşimli tahta üzerinde açarak öğrencilerden görseli olabildiğince detaylı bir şekilde incelemelerini ister. Görsel etkileşimli tahta üzerinde büyütülmek suretiyle ayrıntılarının öğrenciler tarafından
fark edilmesi sağlanmalıdır. Öğrenciler görseli incelerken öğretmen Michelangelo ve Musa’nın Hükmü adlı
eseri hakkında öğrencilere kısa bilgiler verebilir.
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Michelangelo, rönesans dönemi heykeltıraş,
ressam, şair ve mimarıdır. Rönesans sanatını derinden etkileyen Michelangelo, klasik sanat teknikleri yanında kadavralar üzerinde yaptığı çalışmalar ile insan formunu kusursuz yansıtabilmiştir.
Michelangelo onlarca heykel ve freske imza
atarak Roma’nın yeniden inşa ve düzenlenmesinde önemli görevler almıştır.
Michelangelo, Musa’nın Hükmü adlı heykelini
1513-1515 yılları arasında iki yıllık bir çalışma ile
tamamlamıştır.
Heykel Roma’da II. Julius’un mezarının merkezinde yer almaktadır. Mermer heykelin boyu
235 cm’dir.

Görsel 2: Michelangelo (1475 –1564)

Öğrencilerin görseli incelemesi ve öğretmenin kısa bilgiler vermesinin ardından etkinlik şu sorularla devam eder:
1. Michelangelo Musa’nın Hükmü isimli bu heykeli yaparken hangi bilim alanlarından faydalanmış
olabilir?
Bu soruya öğrencilerin verecekleri cevapları dinleyen öğretmen özellikle anatomi, matematik, fizik vb.
bilim alanlarında bilgi sahibi olmanın heykelin yapılmasında ne kadar önemli olduğunu ifade etmelidir. Heykelin psikoloji bilimi ile olan ilgisini aktarmak için şu bilgi öğrencilerle paylaşılmalıdır:

1912 yılında Freud yaklaşık üç hafta her gün heykelin bulunduğu San Pietro in Vincoli Kilisesi’ne giderek heykeli incelemiştir. Freud bu incelemelerinin ardından “Michelangelo’nun Musa’sı’”
başlıklı bir makale yazmıştır. Freud makalesinde, peygamberin duruşuna dikkati çekmiş daha önce
yapılan yorumlardan farklı olarak heykelin, Musa’nın altın buzağıya tapındıklarını gördüğü İsraillilere öfkelendiği ancak on emri içeren tabletleri yok etmekten vazgeçtiği anı gösterdiğini söylemiştir.
Freud’a göre, Michelangelo bu heykel ile anlık tutkuların esiri olmamayı ve aklın hâkim kılınması
konusundaki kararlılığı anlatmaktadır (Aliçavuşoğlu, 2012).
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2. Michelangelo Musa’nın Hükmü isimli bu heykeli yaparken hangi kutsal kitap ya da kitapların içeriğinden faydalanmış olabilir?
Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra öğretmen Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim olmak üzere üç dinin kutsal kitaplarında da Musa Peygamberin on emir ile döndüğünde halkının altın bir buzağıya tapındığını
gördüğüne dair bölümler bulunduğunu ve Michelangelo’nun heykeli yaparken bu dinî bilgileri kullandığını
öğrencilere aktarmalıdır.
Ayrıca Hz. Musa’nın Hristiyanlardan ziyade Yahudilerin değer verdiği bir peygamber olduğu göz önünde
bulundurulduğunda 500 yılı aşkın bir süredir bu heykelin Katolik Hristiyanlığın merkezî konumunda bulunan Roma’da bir Katolik kilisesinde bulunması da öğrencilerin dikkatine sunulmalıdır. Sanatın birleştirici rolü
vurgulanmalıdır.
Etkinliğin bu aşamasında şu anekdot öğrencilerle paylaşılmalıdır:

Michelangelo “Musa’nın Hükmü” isimli bu heykeli bitirdiğinde karşısına geçip:
“Konuşsana!” der ve elindeki çekici fırlatır (İdil, 2015).

3. Sizce onun bu davranışını nasıl açıklayabiliriz?
Öğretmen öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra şu metni okuyarak etkinliğe devam etmelidir:

Zeuxis ile Parrhasius (MÖ 5. yüzyılda yaşamış ressamlar) hangisinin daha büyük sanatçı olduğu
konusunda iddiaya girerler. İkisi de birer resim çizerek üzerlerini perdeyle kapatırlar. Zeuxis resminin üzerindeki perdeyi kaldırınca çizdiği üzüm resimlerinin kuşlar tarafından yenmeye çalışıldığı
görülür. Bu durumu gururla izleyen Zeuxis, Parrhasius’un resmi üzerindeki perdeyi de kaldırmak
için uzanır. Oysa kaldırmaya çalıştığı perde Parrhasius’un çizdiği resimdir (İdil, 2015).

4. Michelangelo, Zeuxis ve Parrhasius’un eserlerine yaklaşımlarını felsefi olarak sizce nasıl sorgulayabiliriz?
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Öğrencilerin cevapları dinlenildikten sonra öğretmen Sanat Felsefesi alanında bu konuya ilişkin şu soruların sorulduğu ifade edilmelidir:
•

Bu durum perdenin ve üzümlerin büyük bir başarıyla resmedildiğini gösterir mi?

•

Sanat nedir? Taklit midir, yaratma mıdır?

•

Gerçeklik neyi ifade eder?

Öğretmen etkinliğin buraya kadar olan bölümünde konuşulanları toparlamalıdır. Bunu yaparken felsefe,
bilim, din ve sanat alanlarının nasıl birbiriyle iç içe olduğu, birbirlerini nasıl etkilediği konusuna vurgu yapmalıdır.
Etkinliğin bu noktasında öğrenciler üç gruba ayrılır. Daha önceden hazırlanan ve ters çevrilmiş olarak
öğretmen masasında bulunan soru kâğıtları gruplara rastgele dağıtılır. Her gruba kendi kâğıdında yazan sorunun cevabını vermek üzere 10 dk. süre verilir. Süre mümkün olan durumlarda arttırılabilir. Bu süre içerisinde
gruplar kâğıtlarında yer alan sorunun cevabını düşünerek, akıl yürüterek, araştırarak ulaştıkları sonuçları
kâğıtlarına yazarlar. Bu şekilde felsefe, bilim, din ve sanat alanlarının konu, yöntem, ulaşılan sonuçlar vb. açılardan farklılıkları da ortaya konulmaya çalışılır.

1, 2 ve 3. grupta yer alan;
1. Öğrencinin Adı Soyadı:
2. Öğrencinin Adı Soyadı:
3. Öğrencinin Adı Soyadı:

1. Grup Sorusu: Michelangelo, neden bilim insanı değildir? Anlatınız.
2. Grup Sorusu: Michelangelo neden din adamı değildir? Anlatınız.
3. Grup Sorusu: Michelangelo neden filozof değildir? Anlatınız.

Süre bitiminde grupların yazdıklarını diğerleriyle
ve öğretmenleriyle paylaşması istenir. Yazılanlar hep
birlikte tekrar değerlendirilerek etkinlik sona erdirilir.

KAYNAKLAR:
Aliçavuşoğlu, E. (2012). Psikanaliz, Freud ve Sanat.
Sanat Tarihi Yıllığı, 0 (20), 1-16 https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/410064 (Son Görüntüleme:

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Ölçeği
Formları’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

24.05.2021)
İdil, A.M. (2015). Saygın Kel Adamın Ölümü. (2. Baskı).
Ka Kitap: İstanbul.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Öz’e Dönüş

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Felsefi Sağaltım

EĞİTİM PROGRAMI		

:

ÖYG 1

SÜRE		

:

40 + 40

BECERİLER		
:
			

Hipotetik Düşünme, Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler, 		
Düşüncelerini Gerekçelendirme

KAZANIMLAR
•
•
•
•

Felsefe ve yaşam arasındaki ilişkiyi anlatır.
Felsefe aracılığıyla yaşama dair çıkarımlarda bulunur.
Felsefe yaparak öz yaşamını değerlendirir.
Felsefe yaparak öz yaşamını yeniden inşa eder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Felsefe Sağaltımı, Yaşam, Felsefe, İnsanın Özü

ÖNERİLER

Stanford deneyi hakkında bilgi okunabilir.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen öğrencileri gardiyan ve hükümlü olmak üzere iki gruba ayırır. Etkinlik öğrenci sayısına bağlı
olarak küçük grup çalışması şeklinde veya bireysel olarak da düzenlenebilir. Etkinliğin verimliliğini arttırmak
için öğretmen metinde istediği değişikliği yapabilir. Öğretmen öğrencilere aşağıdaki metni okur.

“Bir kurgu içindesiniz. Kurgu, bir hapishanede geçiyor. Gardiyan ve hükümlüler arasındaki sosyal
ilişkiler üzerinden ilerliyor. Gardiyanlar ve hükümlüler rollerine uygun olarak giydirilmiş. Hükümlüler
gardiyanların dediklerini yapmakla yükümlüdür. Gardiyanlar hükümlülere sert davranabilirler ama asla
fiziksel şiddete başvuramaz. Örneğin hükümlülerin üzerinde can sıkıntısı hissi yaratabilir, bir dereceye
kadar korkutabilirler. Hükümlüler evlerinden polisler tarafından normal prosedür takip edilerek alınır.”
“Gardiyan hükümlüleri hapishane kapısında karşılamaktadır. Görevi gereği hükümlüyü koğuşuna
yönlendirecektir.”
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Gardiyan rolü verilmiş öğrenciye hükümlü ile ilk karşılaştığı zaman nasıl davranacağına ilişkin örnekler
aşağıda hazırlanmıştır. Örnekler istenildiği kadar arttırılabilir. Öğrencilerden örneklerde yazanları geliştirmeleri ve davranışlarını gerekçelendirmeleri istenir.

Örnek Kâğıt 1. Hükümlüye gülümsemiş
olabilirim,

Örnek Kâğıt 2. Hükümlünün yüzüne bile
bakmadım,

Örnek Kâğıt 3. Hükümlülerin birbirlerini itmelerini seyrettim.

1. Etkinlik başlamadan önce öğretmen hükümlü olarak görevlendirilmiş öğrencilere aşağıdaki metni
okur.
“Hükümlü hapishaneye girerken gardiyan ile karşılaşacağını bilmektedir. Gardiyanın tepkisini merak etmekte ve kendisini ona göre hazırlamaktadır.”

Etkinliğin ilk bölümünde gardiyan rolü verilen öğrencilerin geliştirdiği davranış şekillerinin yazdığı kâğıtlardan hükümlü rolü verilen öğrenciler kura ile seçim yapar. Öğrencilerden seçilen kâğıtta yazan davranış
ile karşılaşırlarsa nasıl davranacaklarını gerekçeleri ile yazmaları istenir.

1. Öğrenci...

2. Öğrenci...

3. Öğrenci...

Örnek Uygulama: Birinci gardiyan öğrencinin hazırlamış olduğu örnek kağıdı seçen hükümlü rolü verilmiş öğrenci kâğıtta yazan davranışı okur. Öğrenciden bu davranışı nasıl yorumladığı ve kendi davranışını
yazması istenir.

“Hükümlüye gülümsemiş olabilirim. Çünkü onlarında insan olduğunu düşünüyorum. İnsani yaşam
haklarını elinden almadan özgürlükleriyle ilgili kısıtlamaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu
yüzden hükümlüye koğuşuna gitmesi için gülümseyerek yardımcı olurum.”
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Örnek gardiyan öğrencinin kağıdını çeken örnek hükümlü rolü verilmiş öğrenci şöyle cevap verebilir;

“Aslında gülümsemesi beni mutlu etti fakat bu gardiyanın kandırılabilir olacağını düşünüyorum. İyi
niyetli gardiyan kullanılmalı. Aslında böyle bir yapım yok ama cezaevinde olsam ilk aklıma gelecek olan
şey daha iyi nasıl yaşayabilirim olurdu.”
2. Stanford Deneyi öğrencilere seyrettirilir veya okunur. Öğrencilerden oyun ile Stanford deneyi arasında ilişki kurmaları istenir.

Görsel 1

Konuyla ilgili felsefi soruşturma başlatılır. Örnek sorular aşağıdaki gibidir.

İnsan kendini tanımıyorsa tepkilerini öngörebilir mi?

Benliğin oluşumunda dışarıdan gelen tepkiler, sözler önemli midir? Neden?

Dışarıdan gelen sesler, davranışlar, etkiler bizim düşüncelerimizi veya davranışlarımızı ne kadar etkiler?

İçinde bulunduğumuz zaman, koşul davranışlarımızı, düşüncelerimizi etkiler mi? Neden? Örnek veriniz.

ÖGY 1 FELSEFE
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Felsefi soruşturma ile öğretmen öğrencileri felsefi sağaltımın temelini oluşturan “Ben Kimim?” sorusuna
doğru yönlendirir.
3. Her öğrenciden “kendini ikinci şahıs” olarak düşünüp iki (2) dakika içinde kendini anlatması istenir. Bu
sayede öğrencinin kendi özüyle tanışması için ilk adım atılmış olur. Konuşmak istemeyen öğrencilerin
kendi ilgi ve becerilerine uygun olarak etkinliğe katılmaları sağlanır. Örneğin afiş hazırlayıp, video çekebilir veya resim yaparak düşüncelerini belirtebilir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Filiz, Ş. (2018). Felsefe Sağaltımı. Pales Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Afetto ile Tanışıyorum

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE

:

Felsefe- Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Psikoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Yaratıcı düşünme, üretkenlik, teknolojik okuryazarlık ve küresel

		farkındalık
KAZANIMLAR
•

Bilim olarak psikolojiyi tanımlar.

•

Bilimler sınıflaması içerisinde psikolojinin yerini belirler.

•

Felsefe-psikoloji ilişkisini keşfeder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Japonya’daki Osaka Üniversitesinden bilim insanları, acıyı hissedebilen gerçekçi bir çocuk robot geliştirdi.
İlk kez 2011 yılında tanıtılan Afetto’ya AR-GE ekibi sentetik deri ekleyerek basınç değerlerini tespit
etmesini sağladı.
Minoru Asada liderliğindeki araştırmacılar yaptıkları açıklamada: “Mühendisler ve malzeme bilimcileri yeni
bir dokunsal sensör geliştirdi ve sensörü yapay bir ciltle
kaplı gerçekçi bir yüz ve vücut iskeletine sahip olan Affetto adlı çocuk robotuna ekledi. Affetto, algıladığı sinyallerle yumuşak ve sert dokunuşları ayırt edebilmekte.”
Yapılan çalışmalar, Affetto’ya eklenen deri sensörlerin,
robotun ‘acıdan’ kaçınmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Affetto, dokunmalara gülümseyerek, kaşlarını çatarak ve yüzünü ekşiterek karşılık veriyor.
Osaka Üniversitesinden Hisashi Ishihara, “Sosyal robotlar, insanlardakine benzer bir yansıtma mekanizması
aracılığıyla, acıya empatik reaksiyonlar gösterecek şekilde programlanıyor.” dedi.

Şekil 1
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Bu haber öğrencilerle paylaşıldıktan sonra insansı robotların nasıl olacağı tartışmaya açılır. Tartışmanın
sonunda insan ve robotun nasıl ayrılacağı sorulur ve Descartes’den şu alıntı paylaşılır:
“Eylemlerimize öykünen makineler olmuş olsaydı, onların hiçbir biçimde gerçek insanlar olmadıklarını saptamamızı sağlayacak çok güvenilir iki sınama yolumuz olurdu. Bunlardan biri konuşmadır, diğeri ise (bu makinelerin) insanda görülen davranış çeşitliliğini gösteremeyecek olmasıdır. ”
(Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, s. 101)

Bu sorunun çözümü için Turing testinin önemli bir kırılma noktası olduğu vurgulanır. Turing testinin
amacı, bir makinenin düşünebildiğini söyleyebilmenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. Turing
testine göre makine, gönüllü bir insanla birlikte, sorgulayıcının görüş alanının dışında bir yere saklanır. Sorgulayıcı yalnız soru sormak suretiyle hangisinin insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. Ancak burada Turing testinin bir adım üzerine çıkarak davranış da önem verildiği vurgulanmalıdır.
Ardından öğrencilerin karşılarında insansı bir robot ve gerçek bir insan olduğunu varsaymaları istenir ve
ikisini ayırt etmek için neler sorabilecekleri (konuşma) ve neler yaptırabilecekleri (davranış) onar adet eylem
ve soru belirlenir. Burada dikkat edilmesi gereken sadece insanın cevaplayabileceği soruları ve yapabileceği
hareketleri belirlemektir.
Soru
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Davranış
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Grubun belirlediği soru ve eylemlerden en iyiler –amaca en çok hizmet edenler- seçildikten sonra bu konuşma ve eylemlerin özellikleri üzerine konuşularak insanın özellikleri ortaya çıkarılır. Bu tartışma esnasında
hem felsefenin hem de psikolojinin insanı araştıran iki disiplin olduğu vurgulanmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Akran Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Descartes, R., Yöntem Üzerine Konuşma, Say Yay.
https: //www.milliyet.com.tr/teknoloji/teknoloji-haberleri/aciyi-hisseden-cocuk-robot-gelistirildi6 1 5 9 2 8 8 # : ~ : tex t = J a p o nya’d a ki % 20 b i l i m% 20 i n s a n l a r % C4% B 1 % 20 t a ra f % C4% B 1 n d a n , h a tt a% 20
dokunmaya%20kar%C5%9F%C4%B1%20tepki%20verebiliyor.&text=Affetto%20de%20adl%C4%B1%20
bu%20robotun%20ge%C3%A7mi%C5%9Fi%20asl%C4%B1nda%202011%20y%C4%B1l%C4%B1na%20
dayan%C4%B1yor.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

EUREKA

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Psikoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

UZUN DÖNEMLİ
HEDEFLER/BECERİLER :
		

Sistematik düşünme, düşüncelerini gerekçelendirme, üretkenlik,
kendini ifade edebilme, küresel farkındalık

KAZANIMLAR
1. İnsan davranışlarını açıklamayla ilgili yaklaşımları anlatır.
2. İnsan davranışlarını açıklamayla ilgili yaklaşımları karşılaştırır..

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bireyler günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları farklı şekillerde çözerler ve her çözüm psikolojinin en
önemli kavramlarından biri olarak öğrenme ile sonuçlanır. Bu etkinlikte farklı problem çözme yöntemleri
kullanarak psikolojide karşımıza çıkan akımlara genel bir bakış içermektedir.
Giriş etkinliğinde aşağıdaki 1.etkinlik kağıdı öğrencilere dağıtılarak en kısa sürede cevaplamaları istenir.
Bu etkinliğin sonunda sorulara cevap verirken öğrencilerin hangi kriteri baz aldıkları üzerine konuşulur. Öğrenciler sorulara cevap verirken daha önceki tecrübelerini görme duyuları ile birleştirerek cevap vermektedir.
Ardından öğrenciler ikişer kişilik gruplara ayrılır ve her grup 2 dakika içinde bu yolla bildikleri örnekleri bulmaları istenir. Bu süre içinde en çok örneği bulan grup birinci olacaktır.
Birinci belirlendikten sonra ikinci etkinlik kağıdına geçilir.
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Bir öğleden sonra evdesiniz ve bilgisayarınızda zaman geçiriyorsunuz. Anneniz yanınıza geldi ve
sizden internetten acı biber, soğuk içecek, taze incir, ekşi elma siparişi vermenizi istedi. Aşağıda alışveriş sitesi ekran görüntüsü var. İstenilen malzemeleri tıklayarak sepetinize ekleyin. En hızlı tamamlayan
%15 indirim kazanıyor.

1. Acı biber

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

2. Soğuk içecek

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

3. Taze incir

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

4. Ekşi elma

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”
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Bir öğleden sonra evdesiniz ve bilgisayarınızda zaman geçiriyorsunuz. Anneniz yanınıza geldi ve
sizden internetten acı biber, soğuk içecek, taze incir, ekşi elma siparişi vermenizi istedi. Aşağıda alışveriş sitesi ekran görüntüsü var. İstenilen malzemeleri tıklayarak sepetinize ekleyin. En hızlı tamamlayan
%15 indirim kazanıyor.

1. Ekşi elma

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

2. Taze incir

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

3. Acı biber

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

4. Soğuk içecek

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

“Sepete eklemek için
tıklayınız.”

199

200

ÖGY 1 FELSEFE

İkinci etkinlikte ilk etkinlikteki yöntemin doğru cevap için yeterli olmadığını fark eden öğrenciler, alternatif bir yöntem denemek zorunda kalacaktır. Burada öğrencilerin ilk etapta kullanacağı yöntem, bu fotoğraftaki nesnelerin tadına bakmak, onlara dokunmak gibi görme dışındaki duyularını kullanmak olacaktır. Bu
noktada öğrencilerin bilgiye ulaşmanın farklı yollarla olacağını kavraması sağlanmalıdır.
Etkinliğe şu soru sorularak devam edilir “varsayalım ki kilitli bir kapı var ve elinizde 100 tane aynı marka
anahtar var. Bu kapıyı açan anahtarın hangisi olduğunu nasıl belirleyebiliriz?” burada öğrencilerden beklenen
cevap deneme yoluyladır. Yapılması gereken anahtarların doğru anahtar bulunasıya kadar denenmesi ve doğru olmayan seçeneklerin elenerek devam edilmesidir. Bireyler karşılaştıkları bir problemi çözerken bazen bu
yönteme başvururlar. Bu yöntem ise deneme-yanılma yoludur. Bu kez öğrenciler yine ikişer kişilik gruplara
ayrılarak ikişer dakikada en çok sayıda deneme-yanılma yoluyla ulaşılabilecek bilgileri bulurlar.

Şekil 1

Etkinliğin üçüncü aşamasında ise görselin anlamı üzerine bir tartışma ile başlanır. Ardından Arşimedes’in
suyun kaldırma kuvvetini nasıl bulduğu ve hamamdan “buldum” diye fırlayışı anlatılır öğrencilerden bu yolla
buldukları çözümler olup olmadığı sorularak örnekler bulmaları istenir.
Bu üç yöntem öğrenciler tarafından özümsendikten sonra öğrencilerden şu iki alanda öğrenmeleri
olup olmadığı sorulur
Ne Öğrendim?
En sevdiğin şarkının sözleri
Michael Jackson gibi dans etmek
Manken gibi yürümek
Tuttuğun takımın ilk on biri
Trafik işaretlerinin anlamı

Model Alma Yoluyla

Gizil (Farkında Olmadan)

ÖGY 1 FELSEFE
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Bu aşamada öğrenme sürecinin aslında iki farklı yoldan devam ettiği görülmelidir.

Sorun veya çözülmesi
gereken problem

Şu an yaşanıyor.

Çözüm şimdi bulunuyor.

Çözüm geçmişten geliyor.

Deneme-yanılma

Model alma

Kavrayış yoluyla

Gizil öğrenme

Bu durum insanın öğrenme ve problem çözme sürecinde farklı yöntemlerin gerekli durumlarda kullanıldığını göstermektedir. Bunun sonunda psikolojide farklı kuramların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu
vurgulanır. Dikkat edilecek olursa bulunan bu sınıflama çözümün davranışa mı yoksa akla mı dayandığı
temelinde de yapılabilir.

Kuramlar

Davranışçı kuram

Bilişsel kuram

Bu sınıflamaya göre bazı davranışlarımızın temelinde (örneğin deneme yanılmada olduğu gibi) zihinsel
potansiyelimizi daha az kullandığımız durumlar olabileceği gibi kavrayış yolunda olduğu gibi daha fazla da
kullanılabilir.
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Bir gün okulda arkadaşlarınızla bir tartışmaya girdiniz ve bu tartışma sorun çözmenin nasıl gerçekleştiği üzerine. Arkadaşlarınıza sorun çözmek için deneme-yanılma, kavrayış yolu, model alma ve gizil
öğrenmelerden faydalanmanın olduğunu açıkladınız. Bir arkadaşınız size en çok hangi yöntemin daha
geçerli olduğunu sordu. Siz de emin olmadığınızı ancak bir araştırma yaparak kendisini bilgilendireceğinizi söylediniz.
Göreviniz bu yöntemlerin üstün ve zayıf yönlerini belirleyerek bir afiş ya da bir metin hazırlamaktır.

KAYNAKLAR:
Atkinson L. Rıta, R., Atkinson, Richard C., Smıth, Edward, E. & Hoeksama, Susan, N. (2002). Psikolojiye Giriş.
(2.Baskı). İstanbul: Arkadaş Yayınları.
Cüceoğlu, Doğan (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi
Özkalp, Enver & Zıllıoğlu, Merih (1983). Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Yayın No: 18.

ÖGY 1 FELSEFE

203

POSTER DEĞERLENDİRME FORMU

Poster Başlığı

Değerlendirenin Adı Soyadı

Toplam Puan

Değerlendirme Alanları

1. Başlık-içerik uyumu

2. Konunun tanımlanması ve açık bir şekilde ortaya konuşu

3. Kaynakçanın yeterliliği
4. Dil hakimiyeti, anlaşılabilirlik, akıcılık, akademik üslup ve
Türkçe yazım kurallarına uygunluk
5. Poster hazırlanmasında yönergede verilen kurallara
uyulması (Poster ebadı, Yazar adlarının yazımı vbg)
6. Çalışmanın etkin biçimde tartışılması

7. Görsellik (Konu ile ilgili yeterli görsel materyal kullanımı)

8. Posterin okunup bittikten sonra akılda kalıcılığı

1

2

3

4

5
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Sosyoloji Tanımım

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış Etkinlik / Görevler

ÜNİTE

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sosyoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Yaratıcı Düşünme, Analitik Düşünme, Bilişsel Esneklik

KAZANIMLAR
•

Bilim olarak sosyolojiyi tanımlar.

•

Bilimler sınıflaması içerisinde sosyolojinin yerini belirler.

•

Felsefe-sosyoloji-psikoloji ilişkisini keşfeder.

ARAÇ-GEREÇLER

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Çalışma kağıdı, etkileşimli tahta (bilgisayar, tablet, akıllı telefon), A4
kâğıdı, kalem
Toplumsal İlişki, Toplumsal Grup, Kalabalık, Bilim, Sosyoloji

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen, öğrencilerden çalışma kâğıdındaki görselleri incelemelerini ve yanlarındaki satırları uygun
şekilde doldurmalarını ister ve etkinlik başlar.
Öğrenciler çalışma kâğıdının ilgili bölümlerini uygun bir şekilde doldurduktan sonra tek tek görseller ve
verdikleri cevaplar tartışılır. Çalışma kâğıdı üzerine yapılan tartışmalar ile öğrencilerin sosyolojinin konusu,
tanımı ve diğer alanlardan farkı konusunda görüş oluşturmaları sağlanır.

ÖGY 1 FELSEFE

Çalışma Kâğıdı

Toplumsal
İlişki var/yok

Grup/
Kalabalık

Sosyoloji
İnceler/
İncelemez

Sosyolog/Psikolog/
Filozof
Olsaydınız Görselle
İlgili Ne Sorardınız?
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Daha sonra öğrencilerden sosyoloji denilince akıllarına gelen beş kavramı kendilerine verilen kâğıtlara
yazmaları istenir. Öğretmen, öğrencilerin yazdıkları kavramlar üzerinden tahtaya kendisi yazmak suretiyle
aşağıdakine benze bir kavram bulutu oluşturur.

Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Kontrol Listesi Formuna ve Öz Değerlendirme Formuna
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Kontrol Kistesi Formuna ve Öz Değerlendirme Formuna
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Sezal, İ. (2003). Sosyolojiye Giriş. Martı Yayınevi: Ankara.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Organizma Toplum

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/Görevler

ÜNİTE

:

Felsefe-Birey Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sosyoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Sistematik düşünme, iletişim ve işbirliği, kendini ifade edebilme,

KAZANIMLAR
•

Toplumsal yaşama ilişkin kuramları keşfeder.

•

Bir kuram çerçevesinde toplumsal yaşamı analiz eder.

•

Toplumsal yaşama ilişkin kendi kuramını oluşturur.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Toplumsal Yapı, Toplumsal Kurum, Toplumsal Değişme

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik ile öğrencilerin toplumsal yaşamı açıklayan yaklaşımlar üzerinden toplumsal yapı ve unsurlarını
açıklayabilmelerini, sosyologların toplumu açıklamaya dönük farklı yaklaşımlar geliştirdiklerini kavramalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Etkinliğe başlamadan önce Fransız düşünür ve sosyolog E. Durkheim’ın adı, doğum ve ölüm tarihi ile birlikte
tahtaya yazılacak ya da etkileşimli tahtada resmi ile birlikte belirtilen bilgiler gösterilerek toplum anlayışı hakkında
aşağıdaki gibi kısa bir bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra etkinlik iki bölümde gerçekleştirilecektir.

Emil Durkheim’a göre toplum, iş bölümüne
dayanan organik dayanışma biçiminde, bir bütünü
oluşturmak üzere farklı işlevler üstlenmiş parçaların
bir araya gelmesinden oluşan biyolojik bir organizmaya benzer (Kösemihal, 2010).
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Birinci bölümde istasyon tekniği kullanılacak, etkinlik için insan, hayvan ve bitki olmak üzere 3 organizma adına 3 istasyon oluşturulacaktır. Etkinliğin uygulamasına geçmeden önce gruptaki öğrenci sayısına bağlı
olarak 3 ve daha az öğrenciden oluşan gruplar tek grup, 4 ve daha fazla öğrenciden oluşan gruplar en az iki
öğrenci bir grup olacak şekilde, birden fazla gruba ayrılacaktır. Oluşturulan 3 istasyonun her biri için hazırlanan yönergeler sınıf içerisinde 3 farklı masaya bırakılacak, gruplardan her 10 dakikada bir istasyonlarını
değiştirmeleri ve bulundukları istasyondaki yönergeleri gerçekleştirmeleri istenecektir.

Sizin de Durkheim gibi toplumu organizmaya benzeten bir sosyolog olduğunuzu kabul edersek:
YÖNERGE
1. İSTASYON: İNSAN ORGANİZMASI
1. Toplumu oluşturan organlar sizce hangileridir? Yazınız. (Aile, ekonomi, hukuk, din, eğitim, siyaset
gibi toplumsal kurumları yazmalarını bekliyoruz.)
2. Bu organların insan organizmasında karşılık geldiği organ/organlar hangileridir? Neden? Yazınız.
3. Toplumu oluşturan organlardan en önemlisi sizce hangisidir? Neden? Yazarak anlatınız.
4. Toplumu oluşturan organlardan biri rahatsızlanırsa ortaya çıkabilecek problemler neler olabilir? Bir
organ üzerinden örneklendiriniz.
5. Rahatsızlıktan ya da gelişmek amacıyla başka toplumlardan organ nakli yapmak isteseniz hangi organı nakledersiniz? Yazınız.
6. Başka toplumdan nakil yapacağınız organın farklı özellikler göstereceğini dikkate aldığınızda nakil
sonrası neler yaşanabilir? Yazarak anlatınız.
Sizin de Durkheim gibi toplumu organizmaya benzeten bir sosyolog olduğunuzu kabul edersek:
YÖNERGE
2. İSTASYON: HAYVAN (ASLAN) ORGANİZMASI
1. Toplumu oluşturan organlar sizce hangileridir? Yazınız. (Aile, ekonomi, hukuk, din, eğitim, siyaset
gibi toplumsal kurumları yazmalarını bekliyoruz.)
2. Bu organların aslan organizmasında karşılık geldiği organ/organlar hangileridir? Neden? Yazınız.
3. Toplumu oluşturan organlardan en önemlisi sizce hangisidir? Neden? Yazarak anlatınız.
4. Toplumu oluşturan organlardan biri rahatsızlanırsa ortaya çıkabilecek problemler neler olabilir?
Bir organ üzerinden örneklendiriniz.
5. Rahatsızlıktan ya da gelişmek amacıyla başka toplumlardan organ nakli yapmak isteseniz hangi organı nakledersiniz? Yazınız.
6. Başka toplumdan nakil yapacağınız organın farklı özellikler göstereceğini dikkate aldığınızda nakil
sonrası neler yaşanabilir? Yazarak anlatınız.
Sizin de Durkheim gibi toplumu organizmaya benzeten bir sosyolog olduğunuzu kabul edersek:
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YÖNERGE
3.İSTASYON: BİTKİ ORGANİZMASI
1. Toplumu oluşturan organlar sizce hangileridir? Yazınız. (Aile, ekonomi, hukuk, din, eğitim, siyaset
gibi toplumsal kurumları yazmalarını bekliyoruz.)
2. Bu organların bitki organizmasında karşılık geldiği organ/organlar hangileridir? Neden? Yazınız.
3. Toplumu oluşturan organlardan en önemlisi sizce hangisidir? Neden? Yazarak anlatınız.
4. Toplumu oluşturan organlardan biri rahatsızlanırsa ortaya çıkabilecek problemler neler olabilir? Bir
organ üzerinden örneklendiriniz.
5. Rahatsızlıktan ya da gelişmek amacıyla başka toplumlardan organ nakli yapmak isteseniz hangi organı nakledersiniz? Yazınız.
6. Başka toplumdan nakil yapacağınız organın farklı özellikler göstereceğini dikkate aldığınızda nakil
sonrası neler yaşanabilir? Yazarak anlatınız.

Etkinliğin bu bölümünde öğrencilerin istasyonlarındaki sorulara cevap verirken toplumu bir insan,
hayvan ya da bitki organizması olarak düşünmeleri istenecektir. Bu şekilde toplumu hayvan organizması
üzerinden değerlendirdiklerinde bir anlamda aklı temsil eden siyaset organının eksik olduğu, dolayısıyla
kaba gücün hâkim olacağı fikrine varmaları beklenmektedir. Toplumu bitki organizması olarak düşündüklerinde aile, eğitim, hukuk gibi organların eksik olduğu ve toplum olma konusunda sıkıntıların olacağını fark etmeleri beklenmektedir.
İkinci bölümde gruplardan istasyonlarda yazdıklarını okumaları istenecek ve yazılanlar üzerinden aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek büyük grup tartışması yapılarak kazanımların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
1. Toplumsal yapıdaki temel kurumlar hangileridir?
2. Toplumsal kurumların işlevleri nelerdir?
3. Toplumsal kurumlarda meydana gelen değişmelerin toplumsal yapı üzerindeki etkileri ne şekildedir?
4. Toplumsal yapının bir bölümünde meydana gelen değişmeler diğer bölümleri nasıl etkiler?
5. Durkheim’ın toplumu canlı organizma olarak gören yaklaşımı dışında siz toplumu açıklamak için farklı
bir yaklaşım geliştirilebilir misiniz?
Öğrencilerin cevaplarından sonra öğretmen sosyoloji tarihindeki diğer yaklaşımlara ilişkin (A.Comte:
Pozitivist yaklaşımı, K.Marx: Çatışmacı yaklaşımı vb.) gruba kısa bilgiler vermelidir. Bu şekilde öğrencilerin toplumsal yaşamı açıklayan birçok yaklaşım olduğunu fark etmeleri sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Ölçeği Formları’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Kösemihal, N.Ş. (2010). Sosyoloji Tarihi. Remzi Kitabevi: İstanbul.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Ödev mi? Fayda mı?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ahlak

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kavram Gelişimi, Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı
Düşünme, Analitik Düşünme, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Gündelik hayattaki iyi ve kötü algılarını sorgular

•

Özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi irade açısından değerlendirir.

•

Evrensel bir ahlak anlayışının olup olamayacağı problemini keşfeder.

ARAÇ-GEREÇLER		
:
			

Martin Cohen’in 101 Felsefe Problemi adlı kitabından 			
“Köpek ve Profesör” problemi

ANAHTAR KAVRAMLAR :

İyi, Kötü, Özgürlük, Sorumluluk, Ödev, Fayda.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Ahlak problemleri ile ilgili bu etkinlikte “Köpek ve Profesör” başlıklı olay aşağıdaki sırayı takip edecek
şekilde belirlenmiş yerlerde durdurularak yapılacak bir soruşturma süreci içerisinde anlatılır.
Köpek ve Profesör

ÖGY 1 FELSEFE

Profesör Eflatun, Felsefe Derneğine sunacağı makaleyi sekreterine dikte etmekteyken etik dersine
geç kaldığının farkına varır. Hızla odadan çıkıp kampüsün diğer tarafındaki ders binasına koşar. Fakat
giderken yolda acı bir inleme duyar. Bir köpek, göle düşmüş ve çıkamamaktadır.

Profesör dersine mi gitmelidir? Köpeği mi kurtarmalıdır? Neden?

Merhametli Profesör “Korkma ufaklık, şimdi seni kurtaracağım.” der ve göle girip köpek yavrusunu
sudan çıkarır.
Fakat ofisine dönüp kurulandığı için dersine çok geç kalmıştır. Onu bekleyen yüz kadar öğrenci...

Bu duruma öğrencilerin tepkisi nasıl olmalıdır? Neden?

Onu bekleyen yüz kadar öğrenci kendisine kızgındır. Prof. Eflatun özür diler ve neden geciktiğini
açıklar. Pratik ahlak konusunda eğlenceli bir alıştırma olsun diye onların kendisinin doğru olanı yapıp
yapmadığına karar vermelerini ister. Herkes güler ve onları bekletmek pahasına köpek yavrusunu kurtarmanın doğru olduğuna hemfikir olur.
Ertesi hafta profesör aynı derse giderken yine köpeğin suya düştüğünü ve kurtarılması gerektiğini
görür.

Peki bu durumda Profesör dersine mi gitmelidir? Köpeği mi kurtarmalıdır? Neden?
İkinci kez de aynı nedenden dolay Profesör derse geç kalırsa öğrencilerin tepkisi nasıl olmalıdır? Neden?

Bir sonraki hafta profesör yine derse yetişmeye çalışırken üçüncü kez köpeğin yine acı acı inleyerek
gölden çıkmaya çalıştığını görür.

Profesör üçüncü defa da köpeği mi kurtarmalıdır?
Bu durumda öğrencinin herhangi bir sorumluluğu olabilir mi?
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“Olamaz.” der “Bir kere daha geç kalamam!” Köpeği bırakır ve derse gitmeden önce görevlilerden
birine durumu bildirir. Tavır değişikliğini öğrencilerine anlatır ve çoğunluk, profesörün sürekli derse
gecikmesinin yol açtığı sıkıntının yanında köpeğin karşı karşıya olduğu riskin önemsiz olduğuna karar
verir. “İşte buna Faydacılık denir.” der, profesör.

Profesörün “İşte buna Faydacılık denir.” cümlesi ile yaşanılan durumu nasıl ilişkilendirirsiniz?

Fakat ne yazık ki profesörün haber verdiği görevli yetişemeden köpek boğulur. Bir sonraki derste
öğrenciler Profesörü “hissetme yetisine sahip bir canlının hayatını kurtarmak gibi temel bir görevi
yerine getirmemek” ile suçlarlar.
Profesör, hepsi de kendisini sorumlu tutan öğrenciler karşısında davranışını haklı göstermeye çalışır.

Sizce profesörün kendini haklı çıkarması mümkün müdür? Nasıl?
Eğer profesör bir veteriner olsaydı ve ölüm kalım savaşı veren başka bir köpeğin ameliyatına yetişmek
zorunda olsaydı, ne yapması gerekirdi?
Eğer profesör bir veteriner olsaydı ve ölüm kalım savaşı veren başka iki köpeğin ameliyatına yetişmek
zorunda olsaydı, bu durumda ne yapması gerekirdi?

Bu soruşturmalardan sonra öğretmen Ödev Ahlakı ve Faydacı Ahlak hakkında kısa bir bilgi verir.

Bilgi Notu

Kant’ın Ödev Ahlakı

Kant için ahlâkın temelini, herkes için aynı kalan ve değişmeyen “iyi irade” (iyi niyet) ve “ahlak yasası”dır oluşturmalıdır (Mengüşoğlu 1992). Kant, dünyanın dışında bile, iyi bir iradeden başka kayıtsız
şartsız iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemeyeceğini, başka yüksek değerlerin de var olduğunu ama
onlar mutlak anlamda kendi başına iyi olmadıklarını, duruma göre kötü de olabileceklerini belirtir.
Örneğin Kant’a göre düşünme yeteneği, yüreklilik, kararlılık, yargılama gücü gibi değerler iyi ve istenmeye layıktırlar. Ama bunları kötüye kullanan bir irade olursa kötü birer değer hâline dönüşürler. İyi
irade, etkilerinden ve başardıklarından ya da konan herhangi bir amaca ulaşmaya uygunluğundan dolayı değil, yalnızca irade olarak, kendi başına iyidir. Kant, iyi irade kavramının daha iyi anlaşılabilmesi
için ödev kavramı ile bağlantısının kurulması gerektiğini belirtmektedir. Ödev bir eylemin zorunlu
olarak yasa karşısındaki saygıdan doğmasıdır (Kant, 1981). İnsan kendi iradesiyle çıkar gözetmeksizin, eğilimlerinden bağımsız olarak, sonucu ne olursa olsun, ödeve karşı saygıdan doğan bir eylemde
bulunuyorsa, o eylem ahlaksal olarak nitelendirilmektedir.
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Bilgi Notu
Utilitarizm - Faydacılık
Faydacı gelenek, ahlakın temeline ilişkin önemli bir soru olarak ortaya çıkan summum bonum (en
yüksek iyi) meselesinde bireysel eylemlerin ahlakiliğinin tespitinde genel bir ilkenin tikel durumlara
uygulanması gerektiğini savunur. Bu ilkeler ancak deney ve gözlem temelinde, rasyonel olarak doğrulanabilir. Faydacılık “en yüksek sayıda insanın en büyük mutluluğunu” fayda ilkesi olarak ortaya koyar.
Buradan hareketle John Stuart Mill, faydacılığı, faydayı (hazzı) ya da en yüksek mutluluk ilkesini ahlakın temeli olarak kabul eden etik teori olarak tanımlar. Bu etik teori eylemlerimizi, mutluluk ortaya
çıkardığı oranda doğru, acı ürettiği oranda da yanlış bulur. Mill’e göre Faydacılığın ahlaki fail için
vazettiği hayat tarzında düşük hazlarla entelektüel yetileri gelişmiş bir kimsenin mutlu olma imkânı
yoktur. Bunu “Hâlinden memnun bir domuz olmaktansa memnuniyetsiz bir insan olmak, mutlu bir
aptal olmaktansa mutsuz bir Sokrates olmak daha iyidir.” (Aydın, 2017) şeklinde ifade eder.

Bu bilgiler paylaşıldıktan sonra “Profesör ve Köpek problemindeki davranışları Ödev Ahlâkı ve
Faydacı Ahlâk açısından analiz ediniz?” sorusu yöneltilerek yeni bir soruşturma başlatılır.

KAYNAKLAR:
Aydın, M, (2017), Faydacılık, Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 19 / 36 (Aralık 2017): 239-245.
https://doi.org/10.17335/sakaifd.346124, Erişim Tarihi:

GÖREV: Etkinlik boyunca düşüncelerinizde

oluşan değişim ve/veya gelişim sürecini içeren bir
metin yazınız.

16.06.2021
Cohen, M. (2018), 101 Felsefe Problemi, Çev. Gen, E.
İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kant, I. (1981), Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi,

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

çev: İoanna Kuçuradi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Yayınları.
Mengüşoğlu, T. (1992), Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Evrensel Ahlak Yasası Mümkün müdür?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler

ÜNİTE

:

Aksiyoloji

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ahlak

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kavram Gelişimi, İletişim ve İş Birliği veya Takım Çalışması, 		
Esneklik ve Uyum, Karar Verme, Düşüncelerini Gerekçelendirme

KAZANIMLAR
•

Vicdan, iyi, kötü, irade, erdem gibi kavramları karşılaştırır.

•

Vicdan, iyi, kötü, irade, erdem gibi kavramlarla evrensel ahlak arasında bağlantı kurar.

•

Evrensel bir ahlak yasasının mümkün olup olamayacağını tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :
			

Vicdan, İyi, Kötü, İrade, Erdem, Mutluluk, Özgürlük, Sorumluluk,
Hak, Adalet, Haz, Fayda

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Etkinlik Hazırlığı:

“Vicdan”, “İyi”, “Kötü”, “İrade”, “Erdem”, “Mutluluk”, “Özgürlük”, “Sorumluluk”, “Hak”, “Adalet”, “Haz”,
“Fayda” vb. Ahlak Felsefesinin temel kavramlarından
oluşan kartlar hazırlanır.
“Evrensel ahlak yasası mümkün müdür?” sorusuna cevaben filozofların ortaya koydukları argüman
kartları hazırlanır.
Birinci Aşama:
Öğrenciler bir çember oluştururlar. Kavram kartları öğrencilere gösterilmeden arkalarına asılır. Sonra
her öğrencinin yanındaki ile eşleşmesi sağlanır. Eşleşen öğrenciler birbirlerinin arkasında yazılı olan
kavramı içlerinden okur ama karşı tarafa söylemez.
Öğrenciler arkalarında yazılı kavramı eşleştiği arkadaşına karşısındakinin sadece “evet” ya da “hayır”
şeklinde cevap verebileceği şekilde sorular sorarak
anlamaya çalışır. Her iki taraf da arkasındaki kavramın ne olduğunu tahmin edince oyun biter.
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İkinci Aşama:
“Evrensel ahlak yasası mümkün müdür?” sorusuna cevap veren düşüncelerden oluşan kavram haritası
etkileşimli tahtaya yansıtılır. Sınıf sayısına göre öğrencilerden ikişerli ya da üçerli gruplar oluşturulur. “Evrensel ahlak yasası mümkün müdür?” sorusuna cevaben filozofların ortaya koydukları argüman kartları gruplara dağıtılır. Gruplardan hangi argümanın hangi düşünce akımına bağlı olduğunu tahmin ederek argüman
kartlarını akımların yanlarına yerleştirmeleri ve tahminlerinin nedenlerini gerekçeleriyle açıklamaları istenir.
Tüm argümanlar yerleştirildikten sonra sınıfa eşleştirmede bir yanlışlık olup olmadığı sorulur. Varsa düzeltmeleri istenir. Düzeltmeler de tamamlanınca öğretmen eşleştirmede kalan hata varsa doğrusunu açıklayarak
düzeltme yapar.
Tablo 1- Evrensel Ahlak Yasası Mümkün müdür?

Nihilizm
(Hiçcilik)
Egzistansiyalizm
(Varoluşçuluk)
Egoizm
(Bencillik)
Hedonizm
(Hazcılık)
Mümkün
değildir.
Evrensel ahlak
yasası mümkün
müdür?
Mümkündür.

Anarşizm

Utilitarizm
(Faydacılık)
Erdem
Etiği
Ahlaksal
Determinizm
(Belirlenimcilik)
Deontolojik Etik
(Ödev Etiği)
Entüisyonizm
(Sezgicilik)
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Argüman Kartları:

“Her kim iyi ve kötüde yaratıcı olmak ister, en önce bir yok
edici olmalı, değerleri parçalamalıdır. En yüksek kötülük böylece
en yüksek iyiliğe girer.” (Nietzsche,
2003)
F. Nietzsche

“Sadece yaşayan bir organizma için şeyler iyi veya kötü
olabilir. Bir organizmanın değer
standardı onun hayatıdır: Organizmanın hayatına yardımcı olan
şey iyi, onu tehdit eden şey ise kötüdür. Her bireyin ahlaki amacı
kendi hayatıdır.” (Can, 2018)

“İnsanda var oluş özden önce
gelir. İnsan bir kere dünyaya geldi mi kendi kendini belirler, özünü ortaya çıkarır. Yeryüzünde
insana yol gösterecek, önceden
verilmiş bir işaret bulunmaz.”
(Sartre, 1989)
J.P. Sartre

“Haz bütün eylemlerimizin
ereği olmalıdır. Ancak bu hazlar
duyusal hazlar değil, vücudu acılardan ruhu huzursuzluktan kurtaran hazlardır.” (Akarsu, 1982)
Epiküros

A. Rand

“İnsanın kendi benliğinin dışında hiç kimseye karşı sorumluluğu yoktur. Özgürlüğü kısıtlayacak her şeyin ortadan kaldırılması
gereklidir. Ahlâk, din, devlet, toplum gereksizdir ve bunların getirmeye çalıştığı her türlü düzene
karşı isyan etmek gerekir.” (Topçu, 2010)
M. Stirner

“İnsan kendi iyiliği için herkesin iyiliğini göz önünde tutmak
zorundadır. Ahlaklı kimse kendi mutluluğunu isteyecektir. Ama
bunu çok sayıda insanın çok sayıda mutluluğunu istemeden gerçekleştiremeyeceğini
bilecektir.”
(Akarsu, 1982)
J. Bentham
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“İnsan davranışlarının ve
duygularının
nedenselliğini
kavradığında onlara hükmedebilir, onları değiştirebilir, yönlendirebilir, fayda ve zarar açısından devamını sağlayabilir ya
da ortadan kaldırabilir.” (Güngör, 2015)
Spinoza
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“Erdemli yaşam, ölçülü,
akıllı, yiğitçe ve sağlıklı yaşamı kapsamaktadır. Bedensel
ve ruhsal açıdan erdemli olan
yaşam, güzellik, doğruluk, erdem ve iyilik açısından diğerinden çok üstündür ve böyle
bir yaşam süren insan karşıtına göre her bakımdan daha
mutlu olur.” (Platon, 1998)
Platon

“Özgür eylemleri ve hayatın
yaratıcı gücünü iyi anlamak için
hayatın içine aklın ve içgüdünün
oluşumuyla meydana gelen sezgiyi yerleştirmek gerekir. Bu şekilde
metafiziğe de kapı açılacaktır.”
(Bergson, 2004)

“Her defasında insanlığa,
kendi işinde olduğu kadar başka herkesin işinde de, sırf araç
olarak değil, aynı zamanda
amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun.” (Kant, 1981)
I.Kant

Bergson

Üçüncü Aşama: Sınıfın ortasına bir ip çekilir.
Sağ tarafa evrensel ahlak yasasını kabul edenler, sol
tarafa reddedenler geçecektir. Kararsız kalan öğrenciler etkileşimli tahtanın önüne geçecektir.
Farklı görüşü savunan iki grup önce on dakika
kendi aralarında konuşarak kullanacakları argümanları ve konuşma sıralarını hazırlayacaklardır. Sürenin bitiminde hangi grubun konuşmaya başlayacağı
konusunda kura çekilerek tartışma başlatılacaktır.
Kararsız öğrenciler katılım gerekçelerini belirterek
tartışma sırasında kendilerini ikna eden gruba katılabileceklerdir. Tartışmanın ilerleyen aşamalarında
fikrini değiştiren öğrenci gerekçesini belirterek diğer
gruba geçebilecektir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Grup Değerlendirme Formu ve
Dereceli Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Kavramlarla Din

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Din

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Kavram Gelişimi, Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı
			 Düşünme, Analitik Düşünme, Sistematik Düşünme, Düşüncelerini
			Gerekçelendirme
KAZANIMLAR
•

Dinle ilgili kavramlara ait bir kavram haritası oluşturur.

ARAÇ-GEREÇLER		

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta
Din, Kutsal, İnanmak, Din Felsefesi

ÖN BİLGİLER
“Din, akli-duygusal değerlilik yaşantısı olarak şu üç insani ‘hâl’ ile özetlenebilir:
1. Hayret
2. Hayranlık
3. Huşu
Varlık ve oluş karşısında hayret etmek; Tanrı’yı bulunca, O’nun yüceliğine hayran olmak ve şükran duygusu ile O’na karşı huşu, saygı duymak. ‘Hayret’ ve ‘hayranlık’ imanı; ‘huşu’ ise ibadeti ve ahlakı doğurur”
(Güler, 2010).
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ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Sorularla hazırlık
Etkinliğe başlarken öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerine tartışılır.
•

İnanmak dediğimizde aklınıza gelen ilk kelimeleri yazar mısınız? Bunları yazmanızın nedeni nedir?

•

Evrenin nasıl var olduğunu düşünüyorsunuz?

•

Akıl yürütmek ve inanmak arasında fark var mıdır? Nasıl?

• İnsan bilmediği veya görmediği bir şeye inanır mı? Nasıl?
•

Bildiklerimizi nasıl biliyoruz? Neden?
Birinci Bölüm:
Bilgi Notu
Din nedir: “Din, bir cemaatin sahip olduğu kutsal kitap, peygamber veya kurucu, Tanrı kavramını
da genellikle içinde bulunduran, inanç sistemi ve bu sisteme bağlı olarak yaptığı ibadet, yerine getirmeye çalıştığı ahlaki kurallar bütünüdür” (Küçük ve Tümer, 1993).

Bilgi notu ve görsel incelenerek öğrencilerin konu üzerinde düşünmeleri sağlanır ve tartışılır.

Montesquieu (1689-1755)’nün dediği gibi “devletler vardır ki orada kanunlar
hiçtir, yahut hükümdarın keyfi ve geçici arzusundan ibarettir. Bu devletlerde dini kanunlar dahi hiçbir ehemmiyeti haiz olmazdı:
Hâlbuki cemiyet-i beşeriye sabit ve muayyen
bazı şeylere muhtaçtır, sabit ve muayyen
olan şey de işte dindir” (Korlaelçi, 2005).
Aşağıdaki şekil üzerine tartışma yapılır.

Sorularla tartışma

Toplum

•

Size göre dinin toplumsal işlevi ne
olabilir?

•

Tüm dinlerde ortak olan kavramlardan bahsetmek mümkün müdür?
Neden?

Birey

Din
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“Fowler’a göre inanç evrensel bir insani olgudur. Her insanın inancı biricik olmakla birlikte bir şeye
inanma herkes için söz konusudur. İnanç Hindu, Marksist, Hristiyan, Müslüman herkes için geçerlidir…
İnsanlar hayatlarını yönlendirmek, korumak ve anlam bulmak için ortak değer ve idealleri biçimlendirme çabası içerisindedirler”(Köse & Ayten, 2017).

İkinci Bölüm:
Etkinliğin bu bölümünde dinin temel kavramlarının neler olabileceği üzerine serbest düşünme yapılır.
Tüm dinlerde ortak olan kavramlardan bahsetmek mümkündür. Dinin temel kavramlarının tüm dinlerde neden ortak olduğuna yönelik serbest düşünme yapınız ve tartışınız. Bunlara yönelik aşağıda bir kavram haritası
oluşturulmuştur. Kavram haritasını inceleyiniz

Cennet,
cehennem

Peygamber
Vahiy

Tanrı

İbadet

Fıtrat

Kutsal

DİN

Ruh

İnanç

Tevhit

İman
Dinî
sembol

Yüce

Kutsal
kitap

Dinin Temel Kavramlarına Yönelik Kavram Haritası

Yukarıda verilen dinin temel kavramlarına yönelik bir çalışma yapmanız beklenmektedir.

•

ÖGY 1 FELSEFE

Grup olarak veya bireysel olarak dinin temel kavramlarından seçilen kavramlar ile ilgili kavram haritası
yapılır.

TEVRAT- HZ. MUSA
KUTSAL KİTAP VE PEYGAMBERLER
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ZEBUR- HZ. DAVUD

İNCİL- HZ. İSA

KUR’AN- HZ. MUHAMMED

Bu bölümde dinin temel kavramlarından seçtiğiniz kavrama yönelik kavram haritası yapınız ve seçtiğiniz kavramı neden
seçtiğinizi kısaca açıklayınız

………………………………..…………………........………………………………..…………………
………………………………..…………………........………………………………..…………………
………………………………..…………………........………………………………..…………………
………………………………..…………………........………………………………..…………………
………………………………..…………………........………………………………..…………………
………………………………..…………………........………………………………..…………………
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Görev 1
•

Bilimsel kaynaklara dayanarak kavramların tanımlarını verdiğiniz bir poster oluşturunuz ve sunumunu
yaparak okul panosunda sergileyiniz (Grup olarak görev alabilirler.).
Poster Hazırlama Yönergesi

•

Dinin temel kavramlarını içerecek şekilde hazırlayacağınız poster ebadını öğretmeninizle belirleyiniz.

•

Posterinize başlık ekleyiniz.

•

Kaynakça kullanarak bilimsel içerikte bir çalışma yapınız,

•

Uygun görsel kullanınız.

•

Posterinizin sunumunu yapınız.

Dinin temel kavramlarına yönelik aşağıdaki şekilde olduğu gibi bilimsel içerikli kaynak taraması yaparak
bir poster oluşturunuz.

İNANÇ
“Fowler inancı ‘dini kapsamakla birlikte onunla sınırlı
yahut özdeş olmayan dinamik
ve kapsamlı bir insan deneyimi’ olarak tanımlar”
(Karacoşkun, 2004).

VAHİY
“Vahiy, Allah ile peygamberleri arasında, mahiyetini
ancak Allah’ın ve kısmen de
peygamberlerin
bilebileceği bir iletişim vasıtası olarak
açıklanmaktadır”
(Ceyhan, 2018).

DİNİ SEMBOL
“Dinî semboller, dinî bir
hakikati veya kutsalı sembolize
ettikleri için dinin bazı işlevlerini yerine getirmektedirler.
Bunların arasında konumuz
olan hayatı anlamlandırma ve
denge sağlama aslında dinin
inanan kişiye kazandırdığı iki
önemli sonuçtur” (Kızıl, 2018).

Görev 2
Dinin temel kavramlarını içeren bilgi kartları ve kavram kartı hazırlayın kutu oyunu şeklinde tasarlayıp
eşleştirmeler yapın. Hazırladığınız oyunu grup olarak arkadaşlarınızın oynamasını sağlamanız beklenmektedir.
Not: Öğrenciler istedikleri görevi seçebilirler.
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DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Bilmek ve İnanmak

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji (Değer Felsefesi)

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Din

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Kavram Gelişimi, Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı
			 Düşünme, Analitik Düşünme, Sistematik Düşünme, Düşüncelerini
			Gerekçelendirme
KAZANIMLAR
•

Teoloji ile din felsefesinin benzerlik ve farklılıklarını analiz eder.

•

Tanrının varlığına ilişkin kanıtları değerlendirir.

ARAÇ-GEREÇLER		

:

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Etkileşimli tahta
Din, Din Felsefesi, Teoloji

ÖN BİLGİLER
“Din felsefesi, basit olarak, din üzerine felsefi düşünmek, dinin kendisini çeşitli görüntülerini veya türlerini, temel kavramlarını, temel iddialarını felsefenin eleştirisel, tutarlı, sistemli ve akılsal soruşturmasının
konusu yapmaktadır” (Arslan, 2020).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
Sorularla hazırlık
Etkinliğe başlarken öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerine tartışılır.
•

Kaynağı ilahi olmayan kutsal bir varlıkla kurulan ilişki sonucu oluşan dinler de var olmuştur. Bunun nedeni size göre ne olabilir?

•

Geçmişten günümüze dinlerin her zaman var oluşunun nedeni size göre ne olabilir?

•

Dinin kurallarına koşulsuz uymak ve akıl yürütmek arasında fark var mıdır? Neden?

•

Bireylerde din kavramı ile oluşan anlam çeşitliliğinin nedeni ne olabilir?
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Sorularla tartışma yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgi notu verilir.
Bilgi Notu
“Din, bir olgu olarak insanın varoluşuyla eş zamanlı ortaya çıkmıştır. Hatta ilahi olarak isimlendirilen Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi dinler açısından ilk insan, aynı zamanda ilk peygamber
ve dinin ilk tebliğcisidir. Diğer yandan ilahi kaynaklı olmayan ancak kutsal bir varlıkla kurulan ilişki
sonucunda ortaya çıkan çok sayıda dinler de var olmuştur. Tarihsel süreçte birbirinden çok farklı dinlerin olması hatta bu dinlerden hiçbirisine inanmayan insanların da bulunması, bireylerin zihin dünyasında din kavramı ile oluşan anlam çeşitliliğini ortaya çıkarmıştır” (Şimşek, 2021).

Birinci Bölüm:
Bu bölümde bilme ve inanma üzerine serbest düşünme yapılır ve tartışma başlatılır.
•

Bilmediğimizi nereden biliriz?

•

İnandığımız bir şeyi bilir miyiz? Nasıl?

•

Bildiğimiz bir şeye aynı zamanda inanır mıyız? Neden?
Felsefe Din İlişkisi

“Bir disiplin olarak din felsefesi dinin özünü, inanç esaslarını, Tanrı ve varlığını, niteliklerini, varlığını
reddedenlerin görüşlerini, düşünce tarihinde ortaya çıkan çeşitli Tanrı tasavvurlarını, evrenin varoluşunu,
yaşamın nasıl meydana geldiğini, bir bilgi kaynağı olarak vahyin imkanını, ölümden sonraki yaşam ve ruhun
ölümsüzlüğü meselesini, akıl-inanç, akıl-vahiy, din ahlak, din-sanat ilişkisi gibi temel problemleri sistemli bir
şekilde aklı temel alarak inceleyen disiplindir. Dolayısıyla din felsefesinin konusu din derken inanç esasları,
Tanrı’nın varlığı, sıfatları, Tanrı insan, Tanrı-alem ilişkisi, ölümden sonraki yaşam gibi daha genel metafizik
konular kastedilir.” (Şimşek, 2021).
Dinde inanmak ön planda olmakla birlikte, din felsefesinde bilmek, açıklamaya ve anlamaya çalışmak
vardır.

“Bilinen bir şeye inanılmaz.”

“İnanılan bir şey ise bilinmez.”

“Bilinen bir şeye inanılmaz, o şey yalnızca bili-

“İnanılan bir şey ise bilinmez; daha doğrusu din-

nir… Örneğin ben suyun ağaç gibi cisimleri kaldır- de söz konusu olan iman anlamında, yani gerçek saf
ma özelliğinin olduğunu biliyorum. Şimdi bütün bu anlamında inanmada inanılan şey bilinme ihtiyacı
bilgilerimle ilgili olarak aynı zamanda bunlara inan- içinde değildir veya herhangi bir bilgi ile doğrulandığımı söylemenin makul bir anlamı yoktur” (Ars- maya ihtiyaç göstermediği gibi, herhangi bir karşı
lan, 2020).

bilgi tarafından yanlışlanabilecek bir yapı ve özellikte
de değildir” (Arslan, 2020).
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Din Felsefesinin Yöntemi: Din felsefesi yöntem olarak felsefenin yöntemini kullanmaktadır.
1. Din felsefesi ele aldığı konuyla ilgili olumlu veya olumsuz ortaya konulan bütün düşünceleri değerlendirir.
Herhangi bir nedenle bir konuyu kapsamı dışında bırakmamaktadır.
2. Din felsefesi ele aldığı konuları objektif olarak leh ve aleyhte herhangi bir karara varmadan değerlendirmektedir.
3. Din felsefesi konuları rasyonel yani akıl perspektifinden değerlendirerek yorumlar ve açıklar. Yani öne
sürülen iddiaları zihnen kabul edilebilir şekilde açıklar.
4. Din felsefesi tutarlıdır. Din felsefesinin ele aldığı konular birbiriyle uyumluluk içerisindedir. İnsan özgürlüğünü savunurken diğer taraftan belirlenimi savunmaz. Çünkü bu durum kendi içinde çelişiktir (Şimşek,
2021).

Bilgi Notu
Dinde bir inanma ve teslimiyet söz konusu iken din felsefesinde dinin temel kavramlarını aklederek anlama çabası söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında din felsefecisinin dini anlama çabasının
dinin kavram ve ilkelerine doğrudan inanan bir bireyin çabasından oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada Teoloji ile din felsefesi ilişkisine bakmak gerekmektedir. Din felsefesi açıklamalarını
akla dayandırırken Teoloji ise dinde her şeye akılla ulaşılamayacağını savunmaktadır. Örneğin İslam
teolojisinde İbn-i Haldun aklın olayları anlamasının sınırlı olduğundan duyuların ötesindeki konuları
anlamada dine başvurmak gerektiğinden bahseder. “Dolayısıyla ruhanî varlıklar tecrübe sahamızın dışında olup, onların tabiatları tamamen meçhuldür. Bunlara ulaşılması ve hatta maddesi olmayan şeyler
üzerinde aklın delil getirmesi mümkün değildir. İbn-i Haldûn, bu âlemle ilgili ayrıntılı bilginin ancak
dinî kaynaklardan elde edilebileceği görüşündedir” (Süngü, 2009).

İkinci Bölüm:
Teoloji ile Din Felsefesi Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Kelime anlamına baktığımızda ve teoloji, Tanrıbilim anlamına gelmektedir. Din felsefesi genel olarak dinleri ele almakla birlikte, teoloji belli bir dini ve o dinin konu ve problemlerini ele almaktadır. Böylece bir Yahudi teolojisinden, Hristiyan teolojisinden, bir İslam teolojisinden bahsedilmektedir. İslam teolojisinin özel
adı ise Kelam’dır. Teolojinin konusu dinlerin kendileri, inanç ve pratikleridir (Arslan, 2020). İslam felsefesine
baktığımızda “Kindi, teoloji/kelamdan felsefeye geçişin temsilcisi olmuştur” (Saruhan, 2005). Kindi bir filozoftur ve felsefenin gerekliliğini ortaya koymaya çalışmakla birlikte aynı zamanda felsefe ile din arasında bir
köprü kurma gayreti içerisindedir. Ona göre akli bilgi ile vahiy kaynaklı bilgi arasında sadece kaynak bakımdan bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle akıl vahyin bildirdiklerini vurgular. Akıl bu güce ve imkâna sahiptir.
Her ikisinin de ulaşmak istedikleri nokta ise aynıdır (Taylan. 2013).
Teoloji ile din felsefesi arasındaki temel farka baktığımızda, din felsefesinin yöntemi ve teolojinin yöntemi
aslında bu temel farkı oluşturur. Din varlık, bilgi ve değer alanında vahyi birincil kaynak olarak alırken, felsefe
ise aynı alanlarda akıl yürütmeler yaparak düşünce üretir (Yavuz, 2019).

Din felsefesi adını ilk defa kullanma onuru kime atfedilir? Bir araştırma yapınız.
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Teoloji ve din felsefesi üzerinde serbest düşünme ve tartışmalar yapıldıktan sonra aşağıdaki şekildeki farklılıkları öğrenciler ile birlikte oluşturunuz.

TEOLOJİ
(İLAHİYAT)

• İnancı temel alır.
• Dogmatiktir.
•Amacı insanların inançlarını güçlendirmektir.
• Sadece bir dini ele alır.
• İnsan yaamını düzenleyen kurallar koymayı amaç edinmitir.

DİN
FELSEFESİ

• Aklı temel almaktadır.
• Özgür düünme, nesnel olma ve sorgulamaya dayanır.
• Bütün dinlere eit yaklamaktadır, tarafsızdır.
• Genel olarak din olgusunu ele almaktadır.
• Yaam için kurallar koymaz.

Sorularla Felsefe
•

Felsefe ve din hangi açılardan birbirini tamamlayabilir? Neden?

Soru tartışmaya açılır. Burada İbn Rüşd’ün felsefe ve dini uzlaştırma çabası üzerinde durulur.
Aşağıdaki bilgi notu verilir.

Bilgi Notu
Kindi ile başlayıp Farabi’den geçerek İbn-i Sina ile kemaline eren ve felsefi düşüncede daima var
olan felsefe ve din münasebeti Gazali ile sorgulandıktan sonra çok daha açık bir şekilde İbn Rüşd ile
devam etmiştir. Din ile felsefeyi aynı kaynaktan beslenen iki ayrı bilgi türü olarak gören İbn Rüşd, bunu
“süt kardeş” benzetmesiyle temellendirmeye çalışır. İbn Rüşd’e göre din ile felsefe iç içedir ve “Hakikat hakikate ters düşmez, aksine birbirini destekler.” sözü ile anlatmaya çalışmıştır. Ona göre doğru
anlaşılan felsefe ile doğru yorumlanan din arasında esasen bir uyum vardır. Felsefenin insan zihnini
karışıklığa sevk ettiği ve böylece dini inançlara ters düştüğü şeklinde çoğunlukla ileri sürülen iddiaları
da reddeden İbn Rüşd böyle bir yaklaşımın ya yaratılıştan gelen bir eksiklikten ya metot hatasından ya
da felsefeye dair eserleri yeterince anlayamamaktan kaynaklanmış olabileceğini belirtir. Çünkü felsefi
araştırma faydalıdır. Insanları bu faydadan mahrum bırakmamak gerekir. İbn Rüşd İslam felsefesinin
son büyük temsilcisidir (Taylan, 2013).
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Öğrencilerden din felsefesi ve teolojinin özelliklerini dikkate alarak farklı ve benzer yönlerini belirleyerek
aşağıdaki tabloya yerleştirmeleri sağlanır.
TEOLOJİ

DİN FELSEFESİ

Özel bir inancın hakikatini
varsaymaktan kaçınır ve doğru bir
imanın nasıl geliştirebileceği
yönünde fikir üretir. **

Belli bir inancı kabul eder, inancın
pratik işaretlerini genişletmek için
görev üstlenir.**
.....................................................

...................................................

.....................................................

...................................................

.....................................................

...................................................

Benzer yönleri
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Sorularla Felsefe
•

Din felsefesi, dini açıklama çabası mıdır? Neden?

•

Akıl ve vahyin ulaşmak istedikleri ortak noktanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

** (Güdekli, 2018)
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Üçüncü Bölüm:
Etkinliğin bu bölümünde Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlar üzerinde durulur. Aşağıdaki kavram haritası
verilir ve üzerinde tartışılır.
DİN
FELSEFESİ

TANRININ
VARLIĞINI
KABUL
EDENLER

TEİZM

DEİZM

TANRININ
VARLIĞINI
KABUL
ETMEYENLER

BİLİNEMEZCİLER

PANTEİZM

ATEİZM

AGNOSTİSİZM

Görev 1. Tanrı’nın varlığına ilişkin yaklaşımları
bilimsel kaynaklardan araştırarak bildiri yazmaları
beklenmektedir.

h tt p s : //d e rg i p a rk .o rg .t r/e n /p u b /u d fa d /i s s u e /

Görev 2. El Kindi veya İbn Rüşd ile ilgili bir araştırma
yapmaları ve bildiri hazırlamaları beklenmektedir.

Felsefe Derneği Yayını. 2005/2 Sayı:42 ISSN 1301-

42095/506391 (Erişim Tarihi: 14.07.2021)
Saruhan, M. S. (2020). Kindi ve Beş Cevher, Türk
0875. Ankara: Türk Diyanet Vakfı.
Süngü, A. (2009). İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesi

Not: Öğrenciler istedikleri görevi seçebilirler.

(Yüksek

Lisans

Tezi).

T.C.

Süleyman

Demirel

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din
Bilimleri. Isparta.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne ve Dereceli
Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Arslan, A. (2020). Felsefeye Giriş, Ankara: Gençlik
Spor Yayınları.
Güdekli, H.N. (2018). Din Felsefesi-Kelâm İlişkisi
Üzerine. Din & Felsefe Araştırmaları Aralık. Cilt: 1.
Sayı: 2

https: //d1wqtxts1xzle7.cloudf ront.net/31778990/
Ibn_Haldunun_egitim_felsefesi.pdf (Erişim Tarihi:
13.07.2021)
Şimşek, İ. (2021). Yeni Başlayanlar İçin Din Felsefesi.
Ankara: Otto yay.
Taylan. N. (2013). İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri.
İstanbul: İFAV.
Yavuz. Z. (2019). “Din Felsefesi”. İçinde. Felsefeye
Giriş. Editör. Murat Arıcı. Ankara: Nobel.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Hermeneutik 1

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Dil ve Hermeneutik

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Analitik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik
			Düşünme
KAZANIMLAR
•

Kültür içerisinde dilin önemini kavrar.

•

Dil ve anlam arasındaki ilişkiyi açıklar.

•

Evrensel bir dilin mümkün olup olmadığını tartışır

•

Dil ve anlam ile hermeneutik (yorumsama) arasında ilişki kurar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Hermeneutik, Yorum, Yorumsama, Anlam, Temsil

ÖN BİLGİLER
Bu etkinlik, “hermeneutik 1” ve “hermeneutik 2” olarak birbirinin devamı iki etkinlik şeklinde planlanmıştır. Ayrı ayrı da kullanılabileceği gibi, ikinci etkinlik bir devam etkinliği olarak kullanıldığında daha
verimli olacaktır.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Etkinlik
İlk aşama olarak, Hermeneutik (yorumsama) kavramının doğuşunun mitolojik öyküsü öğrencilere okunur.
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Antik Yunan mitolojisindeki öyküye göre Hermes, diğer Tanrılardan
gelen emir ve mesajları insanlara iletirdi. Ancak Tanrıların dili ile insanların dili arasındaki farktan dolayı,
her seferinde iletilen mesajları insan
diline çevirmeye, her çevirişinde ise
kendinden belirli bir yorum katmaya
mecbur kalırdı. Böylece bir mesaj ve
söz aynen aktarılamamış ve daima belirli bir yorumsamaya (hermeneutiğe)
mahkum kalmış olurdu.

İkinci aşamada, öğrencilere “alımlama” adlı zihinsel hazırlık oyunu oynatılır. Öğrenciler ikişerli gruplara
ayrılırlar. Grupların her üyesine yukarıdaki ve (yetmez ise) aşağıdaki resimlerden birisi verilir. Öğrencilerden
her biri karşılıklı olarak, Hermes ve hermeneutik ilişkisini de göz önünde bulundurarak, kendilerine gösterilen resimlerde gördüklerini grup arkadaşına birebir tarif ederler. Grup arkadaşı ise orijinal resme bakmadan,
yalnızca tarif üzerinden bu resmi yapar. Yapılan resimler tüm sınıfa gösterilir. Orijinal resimler ile karşılaştırılır.
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Oluşan anlam ve yorum farkı üzerine aşağıdaki sorular eşliğinde tartışılır.

Mutlak bir iletişim mümkün müdür?

Mutlak bir temsil mümkün müdür? (Yaptığınız resimler,
orijinal resmi temsil edebilir mi? Resmi tarif eden sözcükler
resmi temsil edebilir mi?)

Mutlak bir anlam mümkün müdür?

Alımlama ve yorum farkını neye bağlayabiliriz?

Sonrasında dil ve anlam sorunu ile ilgili olarak filozofların aşağıdaki sözleri üzerine öğrenciler ile birlikte
bir tartışma yürütülür.
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Rousseau

Derrida

•

Her ses değil yalnızca insan sesi yazılır.*

•

“Sözler, sözcüklerin anlam yüküne mahkûmdur.”, “Anlam daima geç
kalır.”, “Söylenen her söz üstü çizili anlaşılmalıdır, zira anlam daima
silik bir izdir.”**

Dil ve anlam hakkındaki söz konusu argümanlar
aracılığıyla, öğrencilere şu sorular yöneltilir:
•

Sizce mutlak bir anlam oluşturulabilir mi?

•

Sözcükler ya da dil gerçekliği temsil edebilir mi?
Onun yerini tutabilir mi?

•

İletişimde anlam farkı ve çok anlamlılık hakkında ne düşünürsünüz?

•

Toplumu, kültürü, tarihi ve sanat eserlerini anlamaya çalışırken ve aktarırken mutlak anlamlar
oluşturmak mümkün müdür? Bu süreçlerde yorum farkı ortaya çıkar mı?

•

Dil ve anlam felsefesindeki bu sorunlar ile hermeneutik (yorumsama) arasında nasıl bir ilişki
kurarsınız?

KAYNAKLAR
Derrida, J. 1976. Of Grammatology. Spivak, G.C.
(Trans.). Baltimore: The Johns Hopkins University
Press.
Rouessau, J. J. (2017) Melodi ve Müziksel Taklit İle
İlişki İçinde Dillerin Kökeni Üstüne
Deneme, (Çev. Ömer Albayrak), İstanbul: İş Bankası
Kültür Yayınları.

Öğretmen eşliğinde, sorulara verilen cevaplar
üzerine sınıfça tartışma sürdürülür. Öğrencilerden,
söz konusu sorular, cevapları ve yapılan tartışmayı
içeren bir felsefi deneme yazısı yazmaları istenir. Yapılan çalışmalar sergilenerek etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

**

Bu tanımlamalar, Derrida’nın Gramatoloji adlı eserindeki fikirlerinden uyarlanmıştır. Uyarlama: R.O.Kükürt

*

Bu argüman, ses, söz ya da dilin gerçekliği kusursuz temsil edip etmediği sorunu çerçevesinde tartışılmalıdır.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Hermeneutik 2

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinlerarası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Dil ve Hermeneutik

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Analitik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik
			Düşünme
KAZANIMLAR
•

Dil ve anlam arasındaki ilişkiyi açıklar.

•

Evrensel bir dilin mümkün olup olmadığını tartışır.

•

Dil ve anlam ile hermeneutik (yorumsama) arasında ilişki kurar.

•

Edebiyat ve tarihte hermeneutiğin (yorumsamanın) rolünü kavrar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Hermeneutik, Yorum, Yorumsama, Anlam, Temsil

ÖN BİLGİLER
Bu etkinlik, “hermeneutik 1” ve “hermeneutik 2” olarak birbirinin devamı iki etkinlik şeklinde planlanmıştır. Ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, ikinci etkinlik bir devam etkinliği olarak kullanıldığında daha
verimli olacaktır.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
2. Etkinlik
Hermeneutiğin 1. etkinliğinin devamı olarak bu bölümde öğrencilerden,
•

Bir edebî eseri yorumlamaları,

•

Bir savaş olgusu üzerine tarih yazımı gerçekleştirmeleri istenir.

Bu çerçevede, ilk olarak W. Faulkner’in “Ses ve Öfke” adlı ünlü eserinden aşağıda yer alan pasaj öğrencilere fotokopi olarak verilir ve gerekli bölüme metni yorumlamaları istenir.

236

ÖGY 1 FELSEFE

W. Faulkner, “Ses ve Öfke”, s. 68
Pencerenin gölgesi perdelerin üstüne vurduğu zaman yedi ile sekiz arası idi, sonra zaman içinde
yeniden buldum kendimi, saati işitince. Büyükbabamındı ve babam bana verdiği zaman, Quentin, sana
bütün umutların ve özlemlerin mezarını veriyorum demişti; o daha çok insan yaşantılarının saçmalığına varman için acıta acıta kullanılmaya elverişlidir, böylece senin kişisel ihtiyaçlarını babanın ve onun
da babasının ihtiyaçlarını karşıladığından daha çok karşılayamayacaktır. Bu saati sana zamanı hatırlayasın diye değil, ara sıra onu bir an unutasın ve soluğunun hepsini onu elde etmek için harcamayasın
diye veriyorum. Çünkü şimdiye kadar hiçbir savaş kazanılmamıştır demişti. Dahası savaşılmamıştır
bile. Savaş alanı insanların delilikleri ile umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle budalaların hayalidir.

Metnin Hermeneutiği

Öğretmen fotokopileri dağıtır ve metni bir kez yüksek sesle okur. Ardından öğrencilerin, metni okumaları
istenir.
Metnin sizde oluşturduğu izlenimler ve duyguları da göz önünde bulundurarak metni yorumlayınız.
Yorumlar okunduktan sonra, öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.
•

Oluşan yorum farkının nedenleri ne olabilir?

•

Metin üzerine oluşan yorum farkı, Derrida’nın aşağıdaki argümanları çerçevesinde nasıl açıklanabilir?

“Söylenen her söz daima anlaşılmalıdır, zira anlam daima silik bir izdir.”, “Anlam daima geç kalır.”

Oraya çıkan yorum farkları, Umberto Eco’nun aşağıda yer alan Açık Yapıt fikri ile ilişkilendirilir: “Hiç
bir sanat yapıtı sanatçının elinde tamamlanmaz. Ancak bir sanat yapıtı, onu yorumlayan okuyucu/izleyici/alımlayıcı tarafından durmadan yeniden yazılır, yeniden inşa edilir.”
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Yorum farkını da göz önünde bulundurarak bir sanat eserinin ne zaman bitmiş ya da tamamlanmış sayılacağı üzerine düşünün.
•

Okuyucunun yorumsama sürecini ve sonsuz sayıdaki okuyucuyu da göz önünde alırsak, tamamlanmış
bir sanat eserine ulaşmak mümkün müdür? Tartışınız.

•

Bir sanat eserinde hermeneutik yorumun rolü denir?

•

Hermeneutik (yorumsama) bir edebî eserden başka hangi alanlar üzerine gerçekleşiyordur? Düşünelim.
Bir diğer hermeneutik etkinlik olarak, bir “tarih felsefesi” çalışması yapılır.

Bu amaçla öğrencilere bir tarihsel olay verilir. Bu olay bir kurgu* olarak tasarlanabilir. Örnek olarak aşağıdaki kurgu olay verilebilir:

Visak Savaşı
Viking ve Sakson Krallıkları yaşadıkları bölgedeki enerji kaynaklarının kullanımı üzerine çıkan bir
tartışmadan dolayı büyük bir savaş yaparlar. Savaş sonucunda farklı kazanım ve kayıplar söz konusu
olmuştur. Bu ülkelere komşu olan Ada Krallığı ise, savaşın sonuçlarından çok etkilenecek olmasına rağmen savaşa girmemiştir.

Metnin Hermeneutiği

*

“Kurgu: R. O. Kükürt”

238

ÖGY 1 FELSEFE

Tarihsel kurgu öğrencilere verildikten sonra, öğrenciler üç gruba ayrılır. Öğrencilere şu yönerge verilir:
Birinci grup Viking, ikinci grup Sakson, diğer grup ise Ada Krallığı’nda yaşayan tarihçilersiniz. Sizden,
bu yaşanan savaşı tarih biliminin gerektirdiği şekilde yazıp bir tarih yazımı yapmanız bekleniyor. Olayı tüm
detayları ile bir tarih kitabında yer alacak şekilde aktarmanız gerekiyor. Nasıl bir metin oluşturursunuz?
Tarih yazımı bitirildikten sonra yazılanlar okunur ve öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.
•

Birer tarihçi olarak, aynı tarihsel olay üzerine yazdığınız “tarih yazımı” birbirinden farklı mı?

•

Oluşan yorum farkının nedenleri ne olabilir?

•

Bir tarih metninin oluşturulmasında hermeneutik yorumun rolü denir?

•

Tarihçinin olayları yorumsama sürecini göz önünde alırsak, nesnel bir tarih yazımı gerçekleştirmek mümkün müdür? Tartışınız.

•

“Olgular tarihi” ve “zihniyetler tarihi” kavramlarını bir birinden ayırırsak, her hangi bir tarihçinin “olgular
tarihini” (gerçekleşe tarihsel olayın kendisini) tam da gerçekliğe uygun bir biçimde yazabilmesi mümkün
olabilir mi? Etraflıca tartışınız.

•

Nesnel (objektif) bir tarih yazımı gerçekleştirilebilmiş midir? Neden?

•

Nesnel (objektif) bir tarih yazımıyla karşılaştınız mı? Nasıl bir örnek vermek istersiniz?

Soruları yardımıyla hermeneutiğin tarih alanı, kültür ve toplum bilimlerin diğer alanlarında üretilen bilgilere yönelik perspektifimizi nasıl etkileyebileceği üzerine tartışılarak etkinlik sonlandırılır.
Yapılan çalışmalar okunur ve sergilenir, etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR
Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Spivak, G.C. (Trans.). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Eco, U. (1992). Açık Yapıt, (Çev. Yakup Şahan), İstanbul: Kabalcı.
Faulkner, W. (2015). Ses ve Öfke, (Çev. Rasih Güran), 15. baskı, İstanbul: YKY
George, T.(2020), “Hermeneutics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/hermeneutics/.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

MİMESİS & POESİS

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinler arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji /Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sanat Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik
Düşünme, Karar Verme

KAZANIMLAR
•

Sanat-felsefe ilişkisini açıklar.

•

Güzellik kuramları yardımıyla sanat eserlerini yorumlar.

•

Güzellik kuramları ile sanat kuramları arasında ilişki kurar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Mimesis, Poesis, Güzel, Estetik Değer

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
Birinci aşama olarak öğrencilere bir mimesis
(taklit) canlandırma oyunu oynatılır: Öğrencilere
“bulutların arasından sızan güneş ışığı” cümlesi verilir. Ve tüm öğrencilerin katılımıyla bunu canlandırmaları istenir. (Bir grup öğrenci bulutları, bir kısmı
güneşi, bir kısmı güneş ışığını taklit edecek şekilde
kol kola girerek doğanın bir resmini canlandırmaya
çalışırlar.)
Canlandırma süreci tamamlandığında öğrenciler, “Resim tamamlandı!” diye seslenirler. Öğretmen
bu öğrencilerden oluşan bu canlandırma resminin
fotoğrafını çeker. Öğrencilerin oluşturduğu bütünün
birkaç açıdan fotoğrafları çekilir. Öğrenciler bir çember oluştururlar. Öğretmen çemberin ortasına geçer
ve çektiği fotoğrafları öğrencilere gösterir.

Öğretmen öğrencilere şu soruları sorar:
•

Sizce bulutların arasından sızan güneş ışığını
taklit edebildiniz mi?

•

Taklidiniz ne kadar başarılı oldu?

•

Doğanın daha yetkin bir taklidi mümkün
mü?

•

Daha yetkin bir yansıtma aracı sunulduğunda, doğayı yansıtmak mümkün müdür?

Öğrencilerden gelen cevaplar değerlendirilir. Ve
ardından öğrencilere böyle bir yansıtma yapabilmeleri için birer resim kâğıdı ve boya kalemi verilir. Her
bir öğrenciye, üzerinde aşağıdaki fotoğraflardan birisi bulunan kartlar verilir (öğrenci sayısına göre öğretmen tarafından yeni fotoğraflar eklenebilir), arkasına
isimlerini yazmaları ve öğrencilerin bu kartları kimseye göstermemeleri istenir.
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Öğrenciler kendilerine verilen fotoğrafları alıp sıralarına geçerler. Arkadaşlarına göstermeden bu fotoğraflara bakarak bir resim çizerler. Bu fotoğrafların bire bir aynısını resmetmeleri istenir. Çizim işlemi bittikten
sonra, fotoğraflar öğrencilerden toplanır ve diğer öğrencilere gösterilmez.
Ardından öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Her öğrenci kendi yaptığı resmi grup arkadaşına verir. Bu
kez, herkes kendi grup arkadaşının çizmiş olduğu resmi taklit ederek aynısını çizmeye çalışır. Bu durumda
her grupta bir orijinal fotoğrafın bir de arkadaşının resminin taklit edilmesiyle oluşan dört resim elde edilmiş
olur. Resimlerin değerlendirilmesi için öğretmen grupları sırayla davet eder. Öğretmen gruba verilen orijinal
fotoğraflardan ilkini havaya kaldırarak sınıftaki öğrencilere gösterir. Öğretmenle aynı anda, o fotoğrafı taklit
eden birinci ve ikinci öğrenci de resimlerini kaldırırlar.
Bu noktada, orijinal fotoğraf, birinci ve ikinci taklit birlikte tüm sınıfça değerlendirilir.
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Öğretmen öğrencilere şu soruları sorar*:
•

Sizce resimler bu fotoğrafı yansıtabilmişler mi?

•

Hangi resim fotoğrafı daha iyi yansıtmaktadır?

•

Bu fotoğrafı tam olarak yansıtabilmek mümkün müdür?

•

İkinci resmin birinci resme göre yansıtılan fotoğrafı daha fazla çarpıtmış olabilir mi?

•

Herhangi bir objeyi sanat yardımıyla tam olarak yansıtabilmek ya da anlatabilmek mümkün müdür?

•

Eğer mümkün değil ise, yansıtılan objenin kendisi ile sanat yapıtındaki yansıması arsındaki farkı
nasıl açıklarsınız?

•

Sanat olgusunu sanatçının gerçekliği yorumlayışına bağlayabilir miyiz?

Bu aşamada, estetik bir değer olarak güzel kavramını ve sanat felsefesiyle ilişkisini kavratabilmek amacıyla
mimesis ve poesis kuramlarına dayanan aşağıdaki argümanlar öğrencilere verilir:
MİMESİS
Mimesis (Yansıtma)

Mimesis (Yansıtma)

Argümanı

Argümanı

• “Taklit yapan sanatçı (benzetmeci), güzelin
kendisine değil, güzelin örneklerine, tek tek güzel
olan şeylere yönelir, onları taklit eder; oysa tek tek
güzel olan şeyler, kendi başına güzelin (güzel ideasının) kopyalarıdır. İşte sanatçı, zaten yansıma
olan bu kopyaları, yani kopyanın kopyasını yansıtmaya çalışır. Oysa güzel, yansımaların ötesinde, güzel fikrinin ya da ideasının kendisidir. Buna
da taklit yolunu kullanan sanatçı değil, ancak düşünme yolunu kullanan filozof ulaşabilir.” (Platon,
1992; Tunalı, 1996; s.82-85).

• Sanat tarihinde, mimesis teorisine Platon’daki gibi olumsuz bir anlam yüklenmez. Aksine natüralist ve realist sanat anlayışları “estetik
değeri” yani “sanatsal güzelliği” gerçeğe uygun
bir yansıtmada bulurlar. Bu anlayışa göre;

Mimesis (Yansıtma)
Argümanı
• Nesneler dünyası ve doğa biçimleri sanat için daima bir örnek, bir model oluşturur. Sanata düşen görev
doğa biçimleri ve nesnel gerçekliği tanımak ve onları yansıtmaktır(mimesis). Örneğin Donatello’nun “Gattamelata” heykeli için söylenen “kasları görebilmek için atın derisini yüzmüş” sözleri gerçekliği, natüralist gerçekliği, olanca açıklığı ile dile getiren sözlerdir. Öyleyse estetik değere ya da sanatsal güzele ulaşmak, yetkin
bir mimesis ile mümkün olabilir.” (Tunalı, 2001; 139,176-178).

* Bu etkinlik felsefi sorgulamaya dayalı olarak kurgulanmıştır. Sorgu: R.O.Kükürt
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POESİS
Poesis (Estetik Yaratma)

Poesis (Estetik Yaratma)

Argümanı

Argümanı

• Bir sanat yapıtına asıl estetik değeri veren
şey, sanatçının esinlendiği doğayı bire bir taklit etmesi değil, onu kendi iç dünyasında, kendi duygularıyla yoğurup, kendi zihninde yeniden kurması,
yeniden oluşturmasıdır. Zira, estetik olarak güzeli
veren mimesis değil, poesistir. Poesis, dış dünyanın, sanatçının zihninde yeniden yaratılmasıdır.
Sanat, doğa değil, doğaya bakan sanatçının izlenimi, görüşüdür. Sanat bir estetik yeniden yaratma
sürecidir.” (Tunalı, 2001; s. 178-186).

• Realitede(doğada) hoşlanmayarak baktığımız bir obje, örneğin tiksinti uyandıran bir hayvan, bir ressamın tamamlanmış bir resmi hâline
gelince, ona bu kez hoşlanarak bakarız.”
(Aristoteles, Poetika; s.16)

Poesis (Estetik Yaratma)
Argümanı
• “Sanatçı, gerçeğe fantazi (hayal gücü) ile bakmadan asla bir fırça darbesi vurmaz; fantazi işe karışmadan doğanın hiçbir parçası güzel değildir.”; “Sanat güzelliği tinsel (ruhsal) bir sentez, tinsel bir ifadedir.”
(B. Croce, 1988; s.73-75)

Öğrenciler mimesis ve poesis argümanlarını karşılaştırır ve bu argümanlara göre yukarıdaki soruları yeniden değerlendirmeleri istenir.
Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.

•

Mimesis-poesis arasında nasıl bir fark vardır?

•

Yaptığınız resimler mimesise mi poesise mi daha yakındı? Mimesis kuramına uygun sanat eserleri
nasıl olabilir?

•

Mimesis kuramına uygun sanat eserleri mümkün olabilr mi? Fotoğraf bir mimesis midir? Yoksa poesis mi? İlk gösterilen fotoğraf yeniden gösterilir.

•

Mutlak bir mimesis mümkün müdür? Her sanat eseri bir poesis midir?

Mimesis-poesis kuramına uygun sanat eserlerine ve bu güzellik kuramlarına uygun sanat kuramlarına
örnekler verebilir misiniz?
Sorusunun ardından, öğretmen tarafından aşağıda yer alan ikişer örnek öğrencilere gösterilerek incelemeleri istenir.
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Mimesis

Görsel 1: David Teniers (1582-1649), Village Tavern

Görsel 2: Jan Steen (1626-1679), The Feast of

(Naturalist/Realist)

St. Nicholas (Naturalist/Realist)

Poesis

Görsel 3: Claude Monet (1840-1926), Poppy Field (İz-

Görsel 4: Pablo Picasso (1881-1973), Dora Maar

lenimci)

(Cubist/Surrealist)
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Öğrencilerden bu sanat örneklerini mimesis ve poesis kuramlarına göre yorumlamaları istenir.

•

Gördüğünüz sanat eserleri sizce hangi güzellik kuramından etkilenerek oluşturulmuş olabilir? Neden?

•

Sanatçı doğayı olduğu gibi mi yansıtmaya çalışmıştır? Yoksa resimde gördüğünüz objeler sanatçının
zihnindeki izlenimler midir?

•

Sanatçı yansıtmaya çalıştığı olguyu kendi izlenimine göre yorumlamış mıdır? Yoksa olduğu gibi yansıtmaya mı çalışmıştır? Doğayı olduğu gibi yansıtabilmek (mimesis) mümkün müdür?

•

Bir sanat eseri sizce bu güzellik kuramlarından hangisine dayanmalıdır?

•

Yukarıdaki estetik kuramları göz önüne aldığınızda sanatı felsefe ile değerlendirmek denildiğinde,
bundan ne anlayabiliriz?

•

Güzellik kuramları ile sanat akımları (naturalist, realist, izlenimci, sürrealist, kübist vb.) arasında nasıl bir ilişki kurarsınız?

Verilen cevaplar üzerinden çıkan kavramlar kavram haritası biçiminde yazılarak, etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR
Aristoteles (1987), Poetika, (çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
Croce, B. (1988). İfade Bilimi ve Genel Lingiustik Olarak Estetik, (Çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi.
Platon, (1992), Devlet, (çev. Sabahattin Eyüboğlu), İstanbul: Remzi Kitabevi. Tunalı, İ. (1996). Grek Estetik’i,
İstanbul: Remzi Kitabevi.
Tunalı, İ. (2001). Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Sanatçı Olsam

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik / Görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sanat Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			
			
			

Merak Etme, Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Analitik 		
Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik 		
Düşünme, Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Kendini İfade 		
Edebilme, Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik, Esneklik
ve Uyum

KAZANIMLAR
•

Sanat kuramlarının benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder.

•

Yaşanılan döneme göre sanat eserinin farklılaşabileceğini fark eder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

İzlenimcilik, Yeni izlenimcilik, Dışavurumculuk,

			

Kübizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük, Doğalcılık

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğe resim alanı öğrencileri davet edilir. (Sınıf mevcudunun yediyi geçmemesine dikkat edilir.) Misafir öğrencilerin de katılımıyla etkinlik başlatılır. Her öğrenciye Form 1 dağıtılır. Sonra öğrenciler sanat kartlarının arka yüzlerine bakmadan bir adet sanat kartı seçerler. Öğretmen söyleyene kadar kartların arka yüzüne
bakılmaz. Öğrenciler ellerinde bulunan formun A sütununu, sanat kartındaki resme bakarak ve yorumlayarak
doldurmaya çalışırlar. A Sütununu doldurduktan sonra, öğrenciler sanat kartının arka yüzünü çevirebilirler.
Öğrencilere, B sütununu doldurmadan önce, sanat kartının arka yüzünde yer alan bilgilere ek olarak internet
veya kütüphaneden kaynak ve bilgi taraması yapması için 10 dk. süre tanınır. Sonrasında da B sütununu doldururlar.
İkinci aşamada da öğrencilerden A sütununa yazdıklarıyla, B sütununa yazdıklarını karşılaştırmaları,
farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirmeleri istenir.
Son aşamada, öğrencilerden bir sanatçı olduklarını hayal etmeleri istenir. Sorgulama soruları sorularak
tartışma ortamı sağlanır. Tüm öğrencilerin fikirleri alınarak etkinlik sonlandırılır.
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•

Hangi dönemde sanat eseri yaratmak isterdiniz? Neden?

•

Hangi sanat akımını takip ederdiniz?

•

Hangi güzellik anlayışını benimserdiniz? Neden?

•

Hangi sanatçıdan etkilenirdiniz? Neden?

A

1. Resmin Adı:

2. Sanatçının Adı:

3. Sanatçının doğum-ölüm yılı:

4. Sanatçının kısa özgeçmişi:

5. Sanatçının yaşadığı dönemin özellikleri:

6. Sanatçı bu eserinde hangi güzellik anlayışından esinlenmiş
olabilir?

7. Tüm bilgi ve yorumları göz önünde bulundurduğunuzda sizce
bu eser hangi sanat akımına dayanarak oluşturulmuştur?
Tahmin ediniz.

8. Sanatçı ile ilgili tüm bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda
sanat eserini nasıl yorumlarsınız? Sizce sanatçı ne anlatmak
istemiştir? Sizde yarattığı duygular ve izlenimler nelerdir?

Form 1

B
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 1

CLAUDE MONET Gün Doğumu / 1872

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 1
Claude Monet (1840 –1926), Fransız empresyonist (izlenimci) akımının kurucusudur. FransaPrusya Savaşı süresince (1870–1871) İngiltere’de yaşamış, sonra Fransa’ya geri dönmüştür. İzlenimcilik terimi, Monet’in Gün Doğumu adlı resminden gelmektedir. Monet eserlerinde kullandığı teknik
ile resimlerinde fırça darbeleriyle oluşturduğu değişik renklerde noktalarla istediği izlenimi renk ve
ışık etkisiyle birleştirerek başarmıştır.

EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK)
İzlenimcilik, gerçekçilik akımından etkilenen bir grup bağımsız sanatçının akademik kuralların
katılığına tepki olarak ortaya çıkardığı bir akımdır. Resimler açık alanda, ışığın dinamizminden faydalanarak yapılmaktadır. İzlenimciler fırça darbelerini keskin tutmamaya ve izleyerek resmetmeye
özen göstermişlerdir. Klasik sanatta günlerce aylarca sürecek olan bir eserin bitimine karşı, empresyonist usule bağlı bir eserin bitimi çoğunlukla birkaç saati bulmaktadır. Empresyonist eserlerde doğayı
olduğu gibi yansıtmak amaçlanmaz. Sanatçının doğadan esinlendiği izlenimlere yer verilir.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 2

CEZANNE Elma Tabağı / 1876-1877

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 2
Cezanne, (1839-1906) Fransa doğumlu. Cézanne’ın hayatının büyük bir bölümü üzerinde, çok
güçlü ve ezici bir kişiliği olan babasının baskısı, kendisini daima hissettirdi. Cézanne’ın sanatında
Pissarro’nun çok büyük etkisi oldu. Bu etki nedeniyle, başlangıçtaki melankolik ve içe dönük yaşam
tarzından kaynaklanan dramatik üslubundan uzaklaşıp kır manzarası konulu resimler yapmaya başladı. Yaşadığı dönemde resimlerinde kullandığı perspektif ve mekânlar ardından gelen ressamlara yol
açtı ve modern sanatın başlangıcı oldu.

POST-EMPRESYONİZM (YENİ İZLENİMCİLİK)
Bu akım 19. yy.da ortaya çıkar. Bu akımı benimseyen sanatçılar ne gördüklerini değil ne hissettiklerini sembolik bir şekilde resmettiler. Renklerle optik efektler oluşturdular ve izlenimcilerin aksine
biçime önem verdiler. Geliştirdikleri bu tarz, soyutlamanın ve dışavurumculuğun da öncüsü oldu.
Post- empresyonist eserlerde doğayı olduğu gibi yansıtmak amaçlanmaz. Sanatçının doğadan esinlendiği izlenimlere yer verilir.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 3

EDVARD MUNCH Çığlık/ 1893

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 3
Edvard Munch (1863-1944) Norveçli ressam. Gençliğini zor koşullar altında geçirdi. Resim, yaşadıklarını anlamlandırmak için bir araçtı. Annesini ve kız kardeşini tüberkülozdan kaybetti. Bir diğer kız kardeşine ise akıl hastalığı teşhisi kondu. Kendi de çok sık hastalanıyordu.
Yaşamı boyunca yaptığı çalışmalarla Edvard Munch (1863-1944) 19. yüzyıl sembolizmi ve 20.
yüzyılın ekspresyonist (dışavurumcu) akımları arasında köprü oldu.

EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK):
Almanya’da genç sanatçı kuşağının gelenekten sıyrılma, geleneği reddetme istekleri doğrultusunda, pozitivime, natüralizme ve empresyonizme karşı bir akım olarak doğmuştur. İç dünyayı aktarma
amacı güden bu akım somut nesnelerden, doğadan çok soyuta, duygulara odaklanmaktadır. Empresyonanisteserlerde doğayı olduğu gibi yansıtmak amaçlanmaz. Sanatçının doğadan esinlendiği izlenimlere yer verilir.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 4

PABLO PİCASSO Guernica / 1937

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 4
Pablo Picasso (1881-1973) Fransa’da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair
ve oyun yazarı olan Pablo Picasso, 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biridir. Kübizm sanat akımıyla, tarihe damgasını vurmuştur.
Guernica eseri, İspanyol İç Savaşı sırasında Alman hava kuvvetlerinin Guernica kasabasını bombalamasını anlatır. Resimdeki insan ve hayvan figürleri acı, hüzün ve savaşa karşı duyulan nefreti
yansıtmaktadır.

KÜBİZM
20. yy. başında ortaya çıkar. Kübist sanatçılar, duygudan çok düşünceyi hissettirmek isterler. Nesnelerin tabiî düzenini bozup onları değişik açılardan ele aldılar. Geometrik şekilleri eserlerinde kullandılar. Doğayı yansıtmak amaçlanmaz.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 5

MARCEL DUCHAMP L.H.O.O.Q. / 1919

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 5
Marcel Duchamp (1887- 1968) Fransız-Amerikalı sanatçıdır. Asıl adı Henri-Robert- Marcel Duchamp’dır. 20. yy.da Avrupa ve Kuzey Amerika’nın en önemli sanatçılarından olmuştur. II. Dünya
Savaşı sonrası Amerika’da pop sanatı ve kavramsal sanat akımlarının temellerinin atılmasında etkili
olmuştur. Dünya Savaşı’na karşı çıkıp ABD’ye yerleşmiştir. Geleneksel ve kabul gören sanat üretim
yöntemlerini ironi ve yergi eşliğinde yıkmak Duchamp’ın kariyerinin ana fikirlerinden olmuştur.
Sanatçı, L.H.O.O.Q. eserinde ucuz bir kartpostalda bulunan Mona Lisa’ya bıyık ve sakal eklemiştir. Ve bu eser Dadaizm akımının Avrupa’daki bir simgesi olmuştur.
DADAİZM:
Dada, ‘anti-sanat’ bir sanat akımıdır. I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir
akımdır. ‘Dada’ kelimesi de çoğu dilde bir anlamı olmayan bir sözcük olarak özellikle seçilmişti. Sanatı ve sanatçının rolünü sorgulamasıyla ilk kavramsal sanat akımı olarak kabul edilir. Dadaist eserlerde
doğayı olduğu gibi yansıtmak amaçlanmaz.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 6

SALVADOR DALİ Belleğin Azmi / 1931

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 6
Salvador Dali (1904-1989) Katalonya doğumlu olan Dalí, 711 yılında İspanya’yı fethetmiş olan
Mağribilerin soyundan geldiğini iddia etmiş, “süslü ve cafcaflı olan her şeye, lüks hayata ve doğu kıyafetlerine olan düşkünlüğünü” de Arap kökenine bağlamıştır.
II. Dünya Savaşı sonrası eserlerinde, Katolik temalar ve DNA, hiperküp (dört boyutlu küp) ve
atomik çözünme gibi modern bilim kavramları öne çıkmıştır. Hiroşima’da patlayan atom bombasının
gücünden çok etkilenmiş olan Dalí, hayatının bu dönemine “nükleer mistisizm” adını veriyordu.
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)
Sigmund Freud’un psikanalitik kuramından etkilenen bir grup ressamın, duyguları rüya sahneleriyle ifade ettikleri bir sanat stili olarak gelişti. Birbiriyle alakasız ögeleri bir arada resmederek yoğun
bir sembolizm ve imgelemeye yer verdiler.
Resimlerine ‘bilinemezlik’ ve ‘gizem’ hâkimdir. Sürrealist eserlerde doğayı olduğu gibi yansıtmak
amaçlanmaz.
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SANAT KARTININ ÖN YÜZÜ 7

CAMİLLE COROT Bas-Bréau’da Meşe Ağaçları / 1832-1833

SANAT KARTININ ARKA YÜZÜ 6
Camille Corot (1796-1875) Fransa’da doğmuştur. Manzara resimleri yapan ressamlar arasında
kendisi önemli bir figür eserleri ise neoklasik geleneğe referans olmuştur.
Tarihçiler, onun çalışmalarını periyotlara bölmüşlerdir. Tarihçilere göre erken dönemindeki işleri
geleneksel, sıkı, ince fırça kullanımı, açık hatlar ile tanımlanır. İkinci döneminde metodunda değişikliğe giderek odak noktasını daha çok açık tonlar ile şiirsel güce yöne doğru kaydı. Yaşlılık döneminde
ise eserleri daha lirik ve daha çok empresyonist bir yöne kaydı.

NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. Doğalcı ressamlar doğayı, güzelliği ve çirkinliğiyle olduğu gibi yansıtmaktadır. Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan,
betimlemeyi amaçlamışlardır. Naturalist eserlerde doğayı olduğu gibi yansıtmak amaçlanır.
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DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz

KAYNAKLAR:
Bazin, G. (1998), Sanat Tarihi, (Çev. Üzra Nural, Selahattin Hilav), Sosyal Yayınlar, İstanbul. Bozkurt, N. (1992),
Sanat ve Estetik Kuramları, Ara Yayıncılık, İstanbul.
Gombrich, E. H. (1997), Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Ian Gibson (1997). The Shameful Life of Salvador Dali. W. W. Norton &Company.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Satranç Ülkesi

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Siyaset Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Metaforik Düşünme, Analitik
			
Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik Düşünme,
			 Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Kendini İfade Edebilme, Liderlik,
			 Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik, Kültürel Duyarlılık ve
			 Çeşitliliklerle İlgilenme, Esneklik ve Uyum
KAZANIMLAR
•

Meşruiyetin kaynağına ilişkin farklı anlayışları karşılaştırır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :
		

Meşruiyet, Toplum, Birey, İktidar, Demokrasi, Yasa, Hukuk, 		
Geleneksel Otorite, Karizmatik Otorite, Yasal-Ussal Otorite

ÖNERİLER

Hayvan Çiftliği (G. ORWELL) okunabilir.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bir grup siyah ve diğer grup da beyaz olmak üzere sınıftaki öğrenciler, iki gruba ayrılırlar. Ardından aşağıdaki metin* okunur, görevlerin tamamlanması istenir.

* Kurgu: G. Dere
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Zemini tahta olan çok büyük bir satranç ülkesinde olduğunuzu hayal edin. Bu ülkede sadece beyaz
ve siyah taşlar yaşıyor. Her iki grubun da taş sayısı eşit ve kendi içlerinde değişik şekildeler. Kimi file
benziyor kimi ata kimi bir kaleye kimi de bir vezire… Fakat şekil değiştirmek yasak. Bir piyon bir şah
olamıyor ya da bir vezir bir ata dönüşemiyor. Hangi taş isen o olarak yaşamını sürdürüyorsun. Her bir
taşın kendine has bir görevi var. İlk görevin hangi taş olduğuna karar vermek ve neden bu taşı seçtiğini
açıklamak.

İkinci görev: Beyaz ve siyah taşlar kendi aralarında toplanır. Her iki gruptan kendi içinden bir lider
taş seçmeleri istenir.
•

Hangi taş lider olmalı? Neden?

•

Lider taşı seçerken nasıl karar verdiniz? Sizce bu seçimde en iyi yöntem hangisi?

•

Fikir ayrılıkları yaşadınız mı? Yaşadıysanız, nasıl çözüme ulaştınız?

Üçüncü görev: Satranç ülkesindeki tüm taşların görevlerini bulmak.

Her iki gruba aşağıda yer alan boş şablon dağıtılır ve öğrencilerden her taş için bir görev listesi oluşturması
istenir. (Örneğin atın bu ülkedeki görevi, ülkeyi savunmak olabilir.)

SİYAH TAŞLAR

BEYAZ TAŞLAR

ŞAH

ŞAH

VEZİR

VEZİR

FİL

FİL

AT

AT

KALE

KALE

PİYON

PİYON
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Dördüncü görev: Aşağıdaki soruların cevaplanır, verilen cevaplar üzerinde tartışılır.
•

Satranç ülkesindeki bir taş, başka taşlar ile birlikte yaşamak zorunda mıdır? Neden?

•

Bazı taşlar niçin diğer taşlar üzerinde siyasal güce sahiptir?

•

Gerçekte de lider bir taşın varlığı gerekli mi? Bir lider olmadan birlikte karar almaları ve yaşamaları mümkün olamaz mı? Tartışınız?

•

Karar almak için bir kişiye daha fazla yetki verilmesi, o kişinin bulunduğu alana bir güç toplanmasına sebep olur mu?

•

Yetki elde eden bir kişi ya da grupta toplanan güç topluluğun diğer üyeleri üzerinde bir baskı oluşturur mu?

•

Beyaz ve siyah takım taşları kendi aralarında lider seçmek zorundalar mı? Bu lidere siyasal güç
vermek gerekli midir?

•

Bu takımlar birbirleri üzerinde siyasal güce sahip olmak zorunda mıdır? Neden?

•

Beyaz takım taşlarının, siyah takım taşlarına herhangi bir saldırısı durumunda siyah takım taşları
ne yapılmalıdır? Ve tam tersi durumda beyaz takım taşları ne yapmalıdır?

•

Siyasal güçte sahip olması gerekeni belirlemek için hangi ölçütler olmalıdır?

•

Siyasal güç olumlu amaçların elde edilebilmesi için kullanılmalı mıdır? Öyle ise, bu amaçları belirlemeye yarayan ölçütler nelerdir?

Bu argüman üzerine düşünelim, tartışalım.

Sınırsız güç, eninde sonunda ona sahip olanın zihnini çökertir.
Platon
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Bilgi Notu

MAX WEBER’İN TİPOLOJİSİ
Weber’e göre iktidar, yani yöneten otorite gücünü üç kaynaktan alır:

1. Geleneksel Otorite: Geleneksel otorite, iktidarının veya otoritesinin kaynağını gelenek ve yerleşik
inançlardan alır. Bu otorite türü, geleneklerin egemenliği altında değişmeye kapalı ve gelişmenin
çok yavaş olduğu durağan toplumlarda ve kurumlarda görülür.
Örneğin kral, hükümdar, padişah vb.
2. Karizmatik Otorite: Bu tür otoriteye sahip lider veya yöneticiler, bu özelliklerini doğumla getirirler. Bu tür olağan üstü özelliklerin bu insanlarda var olduğu kabul edilir. Karizmatik otorite, doğrudan doğruya liderin kişisel özelliklerine ve eylemlerine bağlıdır. Karizmatik liderin tüm eylemleri
her zaman halkın iyiliği ve doğruluğu içindir. Bu nedenle halk, bu tür liderlere mutlak olarak itaat
eder.
3. Yasal-ussal Otorite: İktidarın kaynağı, insan aklı ve yazılı hukuk kurallarıdır. O, meşruiyetini,
hukuka olan uygunluğundan alır. Liderler, belli kurallar çerçevesinde iktidara gelir ve belirlenmiş
olan bu kurallarla iktidar gücünü kullanırlar. İktidar gücünü kazanmanın yolu, seçimdir. O hâlde,
iktidar meşruiyetini, halkın iradesine borçludur.

Beşinci görev: Lider taşın ya da taşların kurduğu siyasal düzeni tanımaya, bu düzeni kabul etmeye
MEŞRUİYET diyoruz. Buna göre, Max Weber’in Tipolojisini de göz önüne alarak, satranç ülkesini yöneten otoritenin gücünü meşru olmayan kaynaklardan aldığı bir yönetim tasarlayınız.
Tasarladığınız bu yönetim şeklini evde ailenizle tartışarak aile yaşantısına da uyarlamaya çalışınız.
Oluşturduğunuz bu yönetim şeklini ve ne gibi sonuçlar doğurabileceğini metin hâlinde yazarak arkadaşlarınıza sununuz.

DEĞERLENDİRME:

KAYNAKLAR:

Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Peter, F. (2017) “Political Legitimacy”, The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/legitimacy/
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Aspuzulu Olmak Ya da Olmamak

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik / görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Siyaset Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
: Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Metaforik Düşünme, Analitik
			
Düşünme, Bilişsel Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik Düşünme,
			 Eleştirel Düşünme, Karar Verme, Kendini İfade Edebilme, Liderlik,
			 Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik, Kültürel Duyarlılık ve
			 Çeşitliliklerle İlgilenme, Esneklik ve Uyum
KAZANIMLAR
•

Devlet birey için mi yoksa birey devlet için mi sorununa çözüm üretir.

•

İdeal, hayal ve ütopya kavramlarını ilişkilendirir

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Birey, Devlet, İdeal, Hayal, Ütopya

ÖNERİLER

William GOLDİNG’ in “Sineklerin Tanrısı” romanı okunabilir.

:

			

George ORWELL’ ın “1984” distopyası okunabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öncelikle öğrencilerden aşağıdaki metni * okumaları ve metinle ilgili sorgulama sorularını cevaplamaları,
verdikleri cevapları da aralarında tartışmaları istenir.

* Kurgu: G. Dere
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Uzay gemisi Fuzay ile galaksiler arası bir yolculuğa çıktığınızı hayal edin.
Yolculuğunuz sırasında Fuzay’a bir meteor çarpıyor ve büyük bir patlamaya sebep oluyor. Gözünüzü açtığınızda, yerde yatıyor buluyorsunuz kendinizi. Doğrulup etrafa bakıyorsunuz. Derin sessizlik ve yalnızlık hissi ürkütüyor sizi. Biraz etrafı dolaşmaya karar veriyorsunuz. Kızıl topraklarda
arkanızda iz bırakarak yürüyorsunuz.

Felsefi Soruşturma Soruları
•

Hayatta kalmak için neye/nelere ihtiyaç duyarız? Bu ihtiyaçlarınızı hiyerarşik olarak basamaklara yazınız.

•

Tek başınıza yaşarken kurala ihtiyacınız olur mu? Olursa, hangi kuralları koymanız gerekir?

•

Tek kişilik bir yaşamda özgürlükten bahsedilebilir mi?

•

Tek başınıza hangi tehlikelerle karşı karşıyasınız?

•

İnsanın tek başına bir hayat sürdürmesi mümkün müdür? Yaşam için başka insanlara ihtiyaç
var mıdır? Neden?
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İkinci adımda, öğrencilerin gözlerini kapamaları istenir. Öğretmen aşağıdaki metni okurken, öğrenciler
de bu toplulukta gerçekten yaşadıklarını hayal etmelidirler. Ardından öğrenciler gözlerini açar ve sorgulama
sorularını yanıtlarlar.

Kızıl topraklarda gezinirken, burada tek olmadığınızı ve başka insanların da burada yaşadığını
fark ediyorsunuz. Onların yanına gidip yaşam koşulları hakkında bilgi alıyorsunuz. Duyduklarınız
sizi hem şaşırtıyor hem de biraz endişelendiriyor.
Topluluğun adı Aspuzu. Kızıl topraklara verdikleri ad ise Aspurçe. Topluluğa grubun en yaşlı kadını liderlik yapıyor. Liderlik, anneden kıza geçiyor. Lider, kuralları kendi çıkarlarına fayda sağlayacak
şekilde koyup değiştirme yetkisine sahip. Onu denetleyecek herhangi bir mekanizma bulunmamakta.
O ne derse ve isterse yapılıyor. Yapmayanlar kızıl topraklardan atılıyor.
Aspuzulu olmak ve bu toplulukta yaşamak için birçok hakkınızdan vazgeçmeli ve bu haklarınızı
Aspuzu liderine (Aspu’ya) devretmelisiniz. Aspu’ya göre, haklarınızı kendisine devretmediğiniz takdirde, Zuzular (uzaylıların) size zarar verecektir. Aspu, sizi Zuzulardan koruyacak, özgür ve güvende
olmanızı sağlayacak tek kişidir.
Başka gezegenlerle iletişim kurmanız, ticaret yapmanız kesinlikle yasaktır. Teknoloji kullanımı da
yasaktır. Aslolan Aspuzu’ya uygun yaşamaktır.Kiminle evleneceğinizi Aspu belirler. Aspuzu kadınları, ailelerinden ve onların beslenmelerinden sorumludurlar. Aspuzu erkekleri de beslenme ihtiyacını
karşılamak için üretim yapmakla yükümlüdürler. Üretimde iş bölümü vardır. Elde edilen tüm gelir
Aspu’da toplanır. Aspu sizin mülk sahibi olmanızı istemez. Tüm mülkiyet ona aittir. Size sadece yaşamanızı sağlayacak kadar para verir.
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Felsefi Soruşturma Soruları
•

Sizin Aspuzulular ile ve Aspuzuluların sizinle olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?

•

Birey olarak birçok hakkınızı devrederek böyle bir toplulukta yaşamak ister miydiniz? Neden?

•

Aspuzulu olmayarak yaşamınızı idame ettirebilir misiniz? Neden?

•

Aspu, gücünü nereden almaktadır?

•

Aspu’nun halkının çıkarlarını gözettiğini söyleyebilir miyiz? Neden?

•

Aspuzu’da özgürlük, eşitlik ve güvenlikten söz edilebilir mi? Neden?

•

Aspu’ya yetki ve güç verilmemiş olsaydı Aspuzu’da nasıl bir yaşam olurdu?

•

Aspu’nun gücünü kötüye kullanmasını önlemek için ne yapılmalıdır?

Sonra, öğrencilerden tekrar gözlerini kapamaları bu defa yaşamak isteyecekleri gerçekleşmesi somut dünyada olanaksız olan fakat ideal bir dünyada var olacağı tasarlanan bir devlet ve toplum düzeni tasarlamaları
istenir. Gözlerini açtıklarında bu tasarladıkları ütopyaları;
•

Deneme şeklinde yazı yazmaları,

•

Karikatürize etmeleri,

•

Afiş hazırlamaları,

•

Tasarım için uygun bir 3d bir program kullanarak, dijital ortamda üç boyutlu hazırlamaları istenir.

Son adımda, öğrencilere Kant ve Locke’un argümanları okunur.
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“Kendi yasanı kendin yap.”
(Kant, 1982: 46)

“Devlet, sadece kendi sivil çıkarlarını tedarik etmek, korumak ve geliştirmek için teşkil edilmiş bir
insan toplumudur. Devletin görevi, sivil hakları (hayat, özgürlük, sağlık, mülkiyet) uyruklarının her
biri için, aynı kanunları tarafsız bir şekilde ifa ederek güvence altına almaktır.”
(Locke, 1998: 16)

Öğrencilerden bu argümanları birey-devlet, devlet-birey ilişkisi bakımından yorumlamaları ve gündelik
yaşantımızdan örnekler vermeleri istenir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Dereceleme Ölçeği’ne etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Kant, Immenual (1982) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, Hacettepe Ü. Yayınları, Ankara.
Locke, John (1998) Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Çev: Melih Yürüşen, Liberte Yayınları, Ankara.
Peter, F. (2017) “Political Legitimacy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/legitimacy/
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Felsefe ve Bilimin Ortak Tarihi

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE 		

:

Aksiyoloji

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilim

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			

İletişim ve İş Birliği veya Takım Çalışması, Bilgi Okuryazarlığı,
Kaynakları Etkin Kullanma Becerileri, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Tarihsel süreç içerisinde ele alınan bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavrar.

•

Filozof-bilginlerin çalışma alanlarını sınıflar.

•

İlgi duyulan bir filozof-bilgine ilişkin bir sunum hazırlar.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinliğin başlangıcında öğrencilere felsefe ve bilim ilişkisi hakkında neler düşündükleri sorulur. Görüşler
alındıktan sonra aşağıdaki metni okumaları istenir.
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Felsefe ve Bilimin Ortak Tarihi
Mezopotamya, Mısır, Fenike, İsrail, Çin ve Hindistan’da çeşitli bilimsel çalışmalar bulunmaktaydı. Ancak Yunan dünyasında bilim, felsefe ile birlikte ortaya çıkmıştır. Uzun bir süre bilim felsefenin
içinde yer almış zamanla bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Diğer toplumlarda büyük ölçüde deney ve
gözleme dayanan bilim Antik Çağ’da felsefe sayesinde teorik bir araştırma özelliği kazanmıştır. Nitekim eski Yunan da bilim kelimesi kullanılmamakta, “bilimsel” olarak nitelenebilecek faaliyetler “felsefe”, “episteme” (bilgi), “theoria” (düşünce) ve “peri physeos historia” (tabiatla ilgili inceleme) kelimeleri ile ifade edilmekteydi. Bununla birlikte Antik Çağ’da matematik ve geometri felsefeden bağımsız
olarak yapılsa da dolaylı olarak yine de felsefe ile ilişkilendirilmekteydi. Mesela Öklit’in aksiyomatik
tarzda kurduğu geometri de mantık çalışmalarından yararlanılmıştır (Ural, 2016).
Günümüzde olduğu kadar Antik Çağ’da da felsefe insandan fizik olaylarına, topluma, doğaya,
kültüre uzanan çok geniş bir yelpazedeki problemlerle uğraşmaktadır. Evreni oluşturan arkhe’nin su
olduğunu söyleyen ve ilk filozof olarak bilinen Tales (MÖ 624-546) güneş tutulmasını önceden hesaplamış, aynı zamanda geometride kendi adıyla bilinen teoremi oluşturmuştur. Antik Çağ’ın ikinci
filozofu Anaksimandros (M.Ö. 610-545) felsefe alanında arkhe’nin aperion olduğunu söylerken bilim
alanında da ilk defa denizlerin ve karaların durumunu gösteren bir harita yapmış, meteorolojik olaylarla ilgilenmiştir. Arkhe olarak havayı kabul eden Miletli üçüncü filozof Anaksimenes (MÖ 584-524)
yeryüzünde olup biten fiziksel olayların havanın yoğunluğu, sıcaklığı gibi etkenlerle açıklamaktadır.
Görüldüğü gibi Miletli filozoflar tabiat olaylarını yine tabiat olayları ve fiziksel nesneler ile açıklamaktadır. Pitagor (MÖ 6. yy.) arkhe’nin bir sayısı olduğunu savunmuş, aynı zamanda geometride
Pitagor teoremini geliştirmiş, müzik ile de ilgilenmiştir (Ural, 2016).
Platon (MÖ 427-347) sayılara nesnelerden bağımsız bir gerçeklik atfetmiş ve bu gerçekliğin asıl
hakikat olan idealar dünyasında olduğunu savunmuştur. Platon’un kurduğu Akademi’nin kapısına
“Geometri bilmeyen içeri girmesin!” yazması matematiğe verdiği önemi göstermektedir. Aristo (MÖ
384-322) kurduğu Lykeias (Lise) adını verdiği okulda bilimsel çalışmalar yapmış, biyoloji, kozmoloji
ve fizik başta olmak üzere birçok bilime katkıda bulunmuş, mantığı temellendirmiştir. Ona göre gözlemle başlayan bilimsel araştırma süreci endüksiyon yoluyla açıklayıcı ilkelere ulaşır. Bu ilkelerden
tekrar dedüksiyon yoluyla gözleme geri dönmek gerekir. Aristo’nun felsefi görüşlerin temeli üzerine
kurduğu bu tutarlı ve aksiyomatik sistem çağlar boyu felsefe ve bilime katkı sağlamıştır (Ural, 2016).
Orta Çağ’da MS I. ve IV. yüzyıllar arasını kapsayan döneme Patristik dönem adı verilir (İnaç&Evcim,
2018). Bu dönemde Hristiyan teolojinin ortaya çıkmasıyla felsefe ve bilim gerilemiş, deney ve gözlemden uzaklaşılmıştır. Bilime ve felsefeye olan düşmanlık İskenderiyeli filozof, matematikçi ve astronom
olan Hipatya’nın (370- 415) öldürülmesine sebep olmuştur (Ural, 2016). Böylece Orta Çağ’da Batı
dünyası felsefe-bilim açısından karanlık bir döneme girmiştir.
MS VIII.-XIII. yüzyıllar arasındaki dönem Skolastik Dönem olarak adlandırılmaktadır
(İnaç&Evcim, 2018). Roger Bacon (1220- 1292) bilginin asıl kaynağının deneyime dayanması gerek-
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tiğini savunmuş ve aklı temel almıştır. İbnül Heysem’in optik ile ilgili eserlerinden faydalanan Bacon,
optiği yeni bir bilim olarak yürütmüştür. Onun yaptığı deneyler, bilimin insanın dünya üzerindeki
hakimiyetini geliştirmek için bir araç olarak görülmesini sağlamıştır (Ülgen, 2018).
Orta Çağ’da Felsefe-Bilim bayrağını büyük ölçüde İslam dünyası devralmıştır. İlk İslam filozofu
Kindi (987-961) Matematik, astronomi, fizik, geometri, meteroloji, kimya ve tıp alanlarında, Razi
(1149-1219) tıp ve kimya alanında, ardından gelen filozoflardan Farabi (895-961), müzik ve matematik alanında, Biruni (973-1061) gökbilim, fizik, matematik, tıp, biyoloji, bilim tarihi, kültür, jeoloji,
kimya ve eczacılık alanlarında, İbn Sina (980-1037) tıp ve jeoloji alanında, İbn Rüşd (1058-1126)
astronomi, optik ve tıp alanında, Ömer Hayyam (1039-1132), cebir, geometri, astronomi, fizik ve tıp
alanında İbn Haldun (1332-1406) tarih, sosyoloji, ekonomi ve siyaset alanlarında eserler vermişlerdir
(Bayrakdar, 2017).
Yeni Çağ’da Batı’da “edebiyatta yenilenme”, “felsefeye dönüş” gibi deyimlerle ifade edilen uyanış
hareketi ile Rönesans doğmuş, bilimde Skolastik gelenekten uzaklaşılarak deney ve gözleme ağırlık
verilmeye başlanmıştır. Dünyanın ve insanın yeniden keşfedilmesi hümanizmi önemli hâle getirmiş,
hümanistlerin eğitime ve kültüre katkıları modern bilimin doğmasında önemli bir rol oynamıştır.
Denizciliğin gelişmesiyle dünya coğrafyasının tanınması, tarım, ticaret ve sosyal yaşamın gelişmesine
yol açmıştır. Matbaanın keşfî kültür hayatını geliştirmiş, Reform hareketinin hızla yayılmasına yol
açmıştır. Rönesans dönemindeki bilimsel gelişmelerde felsefi düşünüşün büyük ölçüde etkisi görülmektedir. Örneğin Kopernik(1473-1543), Aristo ve Batlamyus’un yer merkezli evren anlayışı yerine
Güneş merkezli sistem açıklamasıyla Aristo’nun hem bilim hem de felsefi dünya görüşünü büyük
ölçüde değiştirmiş, bilim ve felsefede devrim yaratan bir paradigma ortaya koymuştur (Ural, 2016).
Modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Descartes (1596-1650) matematiği tabiatın sırlarını açan tek anahtar olarak görmüş, mekanik, optik gibi çalışmalarında matematiği yöntem olarak
kullanmış, analitik geometrinin kurucusu olmuştur. Newton (1642-1727) Aristo’nun “nasıl” sorusu
yerine “niçin”i koymuş, Gravitasyon yasasını açıklamıştır. Büyük fizikçi Newton’un eseri “Tabiat Felsefesinin Matematik İlkeleri” adını taşımaktadır. Newton’un getirdiği evren açıklaması bilim ve felsefede yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Filozof Leibniz (1646- 1716) integral hesabı için kullanılan notasyona yer vermiştir. Görüldüğü gibi 17. yüzyılda felsefe ve bilim iç içe geçmiş
durumdadır. Felsefi ve bilimsel çalışmalar etkileşim içinde bir paradigma oluşturmuştur (Ural, 2016).
18. yüzyılda felsefe alanında bir kriz yaşanmış, Kant (1724-1804) metafiziği aklın bilemeyeceği
alan olarak görmüş, dolayısıyla metafizik ile uğraşmanın gereksiz olduğunu ileri sürmüştür. 19. yüzyılda doğa bilimlerinin ve teknolojinin ilerlemesiyle önce doğa bilimleri sonra sosyal bilimler felsefeden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Böylece bilim alanında görülen gelişmeler “Bilim
nedir? Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir? Bilimsel yaklaşım, bilimsel yöntem, bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşüncenin veya yöntemin işleyişi nasıldır? Bilimsel yasa nedir? Bilimin değeri nedir?”
(Arslan, 2020) gibi sorulara yol açarak bilimin de felsefenin konusu hâline gelmesini sağlamıştır.
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Felsefi Soruşturma Soruları
•

Felsefe ve bilim ilişkisini tarihsel süreç içinde değerlendiriniz.

•

Günümüzde felsefe bilime, bilim felsefeye katkıda bulunabilir mi? Evet ise nasıl?

•

Bilim olmasaydı felsefe, felsefe olmasaydı bilim olabilir miydi? Evet ise nasıl? Hayır ise neden?

•

Felsefe bilimi konu edinirken hangi soruları sormalıdır? Neden?

GÖREV 1: Aşağıdaki boş kutulara tarihsel sıralamaya göre size göre en önemli olan filozof- bilginlerin ve
çalışma alanlarının adlarını yazarak Felsefe-Bilim Tarihi Şeridi oluşturunuz.
Not: Felsefe-Bilim Tarihi Şeridi oluşturulurken öğrenciler iki gruba ayrılacak, şeritlerde görülen farklılıklara
dikkat çekilerek nedenleri soruşturulacaktır.
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Yeni Çağ’da Felsefe Bilim
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GÖREV 2:
Yakın Çağ’da felsefe-bilim dünyasına katkı yapan filozof-bilginleri araştırarak ilgi duyduğunuz herhangi
bir filozof-bilgin hakkında bir sözlü ya da poster bildiri sunumu hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu ve Dereceli Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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İstanbul: Çantay Kitabevi.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Bilim, Değer ve Toplum

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Sınırlandırılmış etkinlik/ Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan
			etkinlik
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilim

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Kavram Gelişimi, Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı
Düşünme, Analitik Düşünme, Üretkenlik, Temel, Bilimsel, 		
Ekonomik ve Teknolojik Okuryazarlık

KAZANIMLAR
•

Bilimin değerini sorgular.

•

Gelişen teknolojinin sosyal kültürel etkilerine ilişkin tümevarımsal düşünme yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Bilim, Teknoloji, Tümevarım

ÖN BİLGİLER
:
		
		

“Bilimin asıl değerini oluşturan şey, insanın bilme isteğini, merakını
tatmin etmesidir. Aristoteles’in sözünü söylersek ‘insan doğası gereği
bilmek isteyen bir canlıdır” (Arslan 2020).

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Sorularla Hazırlık
•

Bilimin değerini oluşturan şey nedir?

•

Bilimin birey için değerli olduğunu düşünüyor musun? Neden?

•

Bilimin toplum için değerli olduğunu düşünüyor musun? Neden?

•

Bilimin değeri zamana göre farklılık gösterebilir mi? Nasıl?
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Birinci Bölüm
Etkinliğin başlangıcında yukarıdaki sorularla serbest düşünme ve tartışma yapılır ve bilgi notları üzerine
konuşulur.

Bilgi Notu
Bilimin değerini üç başlık altında toparlayabiliriz.
a) Bilimin pratik değeri
b) Bilimin entelektüel değeri
c) Bilimin ahlaksal değeri
(Arslan, 2020).

BİLİMİN PRATİK
DEĞERİ

BİLİMİN

BİLİMİN

DEĞERİ

ENTELEKTÜEL
DEĞERİ

BİLİMİN AHLAKSAL
DEĞERİ

Bu bölümde bilimin pratik, entelektüel ve ahlaksal değeri üzerine bir araştırma yapınız.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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İkinci Bölüm
Bilimin değeri üzerinde tartışma yapılır, “Radyum Kızları”nın yaşam öyküsü okunur ve sorgulama yapılır.

Radyum Kızları
Nobel ödüllü Marie Curie ve Pierre Curie1898 yılında bir radyoaktif madde olan radyum elementini keşfettiler. 1934 yılında Marie Curie’nin de ölümüne sebep olacak bu madde, henüz radyoaktivitenin zararları bilinmeden önce insanlık için bir mucizeydi. Ona sıvı güneş ışığı dendi ve karanlığımızı
aydınlığa çevirdiği söylendi. Geceleri kendi kendine parlayarak ışık saçan radyum birçok endrüstri
ürününün çıkmasına neden oldu.
Bu ürünlerden biri de geceleri ışıldayan kol saatleriydi. Ancak bu saatleri sulu boya yapar gibi
boyayan işçi kadınları üretiyordu. Radyumlu kol saatlerinin ince yazılarını boyamak için kadınların
fırçaları dilleriyle ıslatarak düzeltmeleri gerekiyordu. Çok geçmeden kadınlarda sebebi bilinmeyen
ölümler ve hastalıklar ortaya çıkmaya başladı.
Harrison Martland adlı doktor radyumun kadınların kemiklerinde depolandığını fark etti. Sağ
kalan kadınlar radyum şirketlerini dava etmeye başladı. Ancak birçoğu mahkeme bitmeden yaşamını
yitiriyor ya da geriye çok az şey kalıyordu (Kaplan, 2017).
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Felsefi Soruşturma Soruları
•

Bilimin bize sunduğu fayda ve zararlara ilişkin örneklendirmeler yapabilir misiniz?

•

Bilimin doğruları değişebilir mi? Nasıl?

•

Radyum Kızları’nın hastalanması ve ölmesi nedeniyle bilim sorumlu tutulabilir mi?

•

Radyum’un zararlarının keşfedilmesinde bilimin rolü nedir?

•

Bilimsel keşif ve icatların kötüye kullanılması bilimin değerinin düşmesine neden olabilir mi?

Üçüncü Bölüm
Sorularla Hazırlık
•

İnsanların keşiflere yönelmesinin nedeni size göre ne olabilir?

•

Bilimsel çalışmaların hız kazanmış olması toplum yaşamını etkiler mi? Nasıl?

•

Teknolojik gelişmeler toplumsal yapı üzerinde nasıl bir etki oluşturur?

•

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler insan yaşamına her zaman fayda sağlar mı? Neden?

Etkinliğin bu bölümünde verilen bilgi notu okunur ve tartışma yapılır.
Bilgi Notu
İlk çağlardan günümüze kadar insan bir arayış içerisinde olmuş ve yaşamını kolaylaştıracak keşiflere yönelmiştir. Zamanla sanayileşme ve teknolojinin hızlı gelişimiyle bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. Bununla birlikte yaşanılan her dönem kendi toplumsal yapısını ve bilimsel gelişmeleri de belirlemiştir. Artık “Teknolojinin gelişmesi, duraklaması, yön değiştirmesi gibi olayların toplumsal olaylar
ve politik kararlardan etkilenmemesi mümkün olmadığı gibi; teknolojik gelişmelerden etkilenmeyecek bir
toplumun olması da mümkün değildir. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sayısız yararlarının yanında; dünya ve insan yaşamı açısından yarattığı sorunlarla sakıncaları da gündeme gelmektedir” (Kaypak, 2019).

Öğrencilerden iki grup oluşturunuz. Aşağıdaki konuları gruplara veriniz ve tartışma gruplarının konularını savunmalarını bekleyiniz.

1. Grup
Bilim ve teknoloji yaşanılan dönem üzerinde belirleyici
rol oynar.

2. Grup
Yaşanılan dönem bilim ve
teknoloji üzerinde belirleyici
rol oynar.
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.
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Dördüncü Bölüm
Bilimsel çalışmaları ön plana alarak oluşturulan F. Bacon’un “Yeni Atlantis” adlı ütopyasında bilimin ön
plana alınarak insanların mutluluğunun sağlanacağı bir ada devletinden bahsedilmektedir.

“… Bacon, Yeni Atlantis’te yaşamı boyunca bilimsel yöntem, bilimin gelişmesi ve yaşama katkısını, bilimin uygulanmasından beklediklerini dile getirir. Bacon toplumların bilimle
gelişeceğine inanır ve “bilgi güçtür” der. Yazdığı ütopyanın merkezini bu oluşturur. Bacon’ın
Yeni Atlantis’te bahsettiği adada her şey bilime
dayandırılmıştır, bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için dünyanın çeşitli yerlerine gemiler
gönderir. Gemilerle giden bilim insanları kitap
ve icatlardan örnekleri adaya getirirler. Adada
yeni keşifler üzerine toplumsal yaşamın mutluluğu için çalışılır...” (Kurtyılmaz, 2020).

Felsefi Soruşturma Soruları
•

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin hızını düşündüğümüzde Bacon’un ütopyasındaki 12 yılda bir geminin teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için ada dışına gönderilmesinin nasıl yeterli olabileceği ile ilgili tartışma yapınız.

•

Gelişen teknolojinin toplumsal hayatta hangi açılardan farklılıklar oluşturabileceğini tartışınız.

•

Günümüzde ve gelecekte farklılaşan ve farklılaşabilecek meslekler üzerine tartışınız.
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Etkinliğin bu bölümünde aşağıdaki şeklin öğrencilere çağrıştırdıkları üzerine serbest düşünme yapınız.
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Bilgi Notu
F. Bacon bilimsel çalışmaların toplumların refahı için gerekli olduğunun üzerinde önemle dururken aynı zamanda bilimsel yönteme de vurgu yapmıştır. “Bacon aklın metodunu tümevarım olarak kabul ederken, tek tek olayların ve bu tek tek olaylar neticesinde elde edilecek verilerin yol göstericiliğini,
bilimsel genellemeler yapmaya en uygun olduğu için desteklemiştir.” (Pehlivan, 2019). Bacon tümdengelimin yeni bir şey öğretemeyeceğini söylemiş tümevarımı ön plana almıştır. “…Bacon ampiristtir,
yani deneyciliği savunan bir düşünürdür. Tümevarım uygulanırken deney ve gözlemin etkin olarak
kullanılması gerektiğini belirtir. Bacon doğa bilimlerinin öncülüğünü yapmış ve ilerlemenin ancak
bilimsel yöntemle olabileceğini, insana ve topluma ancak bilimin önderliğinde biçim verilebileceğini
savunmuştur…” (Pehlivan, 2019).

GÖREV: Hayatla ilişkisi bakımından bilimin
değerini pratik, entelektüel ve ahlaki açılardan
değerlendiren bir bildiri yazınız.

* Kaypak, Ş. (2019). Bilim Ve Teknolojik Gelişmenin
Çevresel Yansımaları. İksad III –Uluslararası Sosyal
Bilimler Kongresi.

DEĞERLENDİRME:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58861648/
bilim teknoloji_ve_cevre.pdf?1554976977 (Erişim
Tarihi: 12.08.2021)

Bu etkinliğe ait Dereceleme Ölçeği’ne ve Dereceli
Puanlama Anahtarı’na etkinlik karekodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
* Arslan, A. (2020). Felsefeye Giriş, Ankara: Gençlik
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https://dergipark.org.tr/en/download/article-f ile
/852433 (Erişim Tarihi: 13.08.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Organ Bağışı mı?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/görevler

ÜNİTE

:

Epistemoloji/Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilginin Yapısı ve Değeri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Hipotetik Düşünme, Metaforik Düşünme, Düşüncelerini

		

Gerekçelendirme, Kültürel Duyarlılık ve Çeşitliliklerle İlgilenme,

		

Özenli Düşünme

KAZANIMLAR
•
•

Sanı, inanç ve bilgi arasındaki ayrımı ölçütlerle belirler.
Bir bilginin güvenilir olup olmadığını ayırt eder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Bilgi, Sanı, İnanç

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlikte ilk olarak aşağıdaki örnek çalışmalardan biri kullanılabilir.
Örnek Olay 1:
Felsefi soruşturma için aşağıdaki sorular kullanılabilir.

1. Neler çöptür? Açıklayınız?
2. Muz kabuğu çöp müdür? Neden?
3. Çöp poşeti çöp müdür? Neden?
4. Çöp olma kriterleri sizce neler olabilir?

Şekil 1
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Sorulara verilen cevaplar irdelenir.
Örneğin,
Çöp poşeti çöptür, çünkü çöple birlikte atılır.
Öğretmen tarafından öğrencilere, bu açıklamanın bilginin kaynağı olarak kabul edilen sanı, bilgi ve inançtan hangi başlığa girebileceği sorulur. Üç başlık altında öğrencilerin cevapları tahtaya yazılır. Cevaplar arasındaki farkın sebebi üzerinde durulur. Öğrencilerin düşüncelerini gerekçelendirmeleri istenebilir. Bu sayede bir
düşüncenin sanı, bilgi veya inanç olarak değerlendirilmesi için kullanılan ölçüte ulaşılmış olacaktır.
Örnek Olay 2
Kapınız hiç beklemediğiniz bir anda şiddetli bir şekilde çalındı. Heyecanla kapıya doğru yöneldiniz ve
açtınız. Karşınızda yüzü gözü yara-bere içinde bir kadın. Hemen içeri aldınız ve aceleyle kapıyı kapattınız.
Kadın ağlayarak kocasından kaçtığını söyledi. Kadın, kocasının onu bulursa neler yapacağını düşünmek bile
istemediğini, ağlayarak ekledi. Peşinde olan erkek (kocası), kadının sizin evinize doğru yöneldiğini görerek
kapınıza dayandı ve bir kadının buraya gelip gelmediğini sordu.
Konuyla ilgili felsefi soruşturma aşağıdaki sorularla yapılabilir.
1. Metindeki soruya siz ne cevap verirdiniz? Neden?
2. Evde yok derseniz, yalan mı söylemiş olursunuz?
3. Yalan neye denir? Her yalan kötü müdür?
4. Cevaplar göz önünde bulundurulduğunda hangisi sanı, bilgi ve inanç olarak ele alınabilir?
Sorulara verilen cevaplar sanı, bilgi ve inanç olmak üzere üç başlık altında tahtaya yazılır. Üç kavram arasındaki fark ve ortak özellikler büyük grup tartışmasıyla ele alınır.
2. Etkinliğin ikinci bölümünde istasyon tekniği kullanılacaktır. Her istasyonda 10 dakika kalınmalıdır.
1. istasyon yönerge: Orta yaşlarda Selim amca bir trafik kazası geçirmiştir ve beyin ölümü gerçekleşmiştir. Fakat ailesine henüz ulaşılamamıştır. Selim amca ile ilgilenen doktor “organ bağışı” bekleyen hastalar
olduğunu bilmektedir. Bu yüzden Selim amcanın yakınları gelmeden organlarını alıp almama konusunda
karar vermesi gerektiğini düşünmektedir. Doktor, organları almış ve ihtiyacı olan hastaya gönderilmesi için
helikopterdeki doktora teslim etmiştir.

•

Siz hastane polisisiniz, tam helikopter havalanmak üzereyken durumu fark ediyorsunuz? Ne yaparsınız? Neden?

•

Doktor olarak davranışınızı nasıl açıklarsınız? Hangi bilgileri kullanırsınız?

•

Polis ile doktor arasında nasıl bir diyalog geçebilir? Yazınız.

2. İstasyon yönerge: Selim amcanın kızı Gülce “organ bağışı” ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütüyor.
Babasının trafik kazası geçirdiğini öğrendiğinde konuyla ilgili bir çalışmanın içindedir. Hastaneye gittiğinde
olanları duyuyor.
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•

Gülce organ bağışı ile ilgili prosedürü biliyor, polise mi hak verir yoksa doktora mı? Neden?

•

Gülce yerine düşünerek organ bağışıyla ilgili bilgilerini “sanı”, “inanç” ve “bilgi” başlıkları altında toplayınız.

3. İstasyon yönerge: Öğrencilerin organ bağışı ile ilgili olarak sahip oldukları “sanı”, “bilgi” ve “inançları”
üç başlık altında belirlemesi istenir. Belirlenen başlıklardan birini seçerek metafor geliştirmesi beklenir. Metafor geliştirirken yasaklı kelimeleri ve görselleri kullanmaması istenir.
Yasaklı görsel ve kelimeler: Organ, bağış, hasta, doktor, doktor araç gereçleri

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Ben Hızlıyım!

ETKİNLİK TÜRÜ		
:
			

Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda
olan etkinlik/görevler

ÜNİTE

Epistemoloji/Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

:
:
:
:

BECERİLER

:

		

Doğru Bilginin İmkanı ve Kaynağı
ÖYG 1
40 + 40
Hipotetik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi
Öğrenme, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Doğru bilginin imkânını sorgular.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Sanı, Protagoras, Algı Yanılması

ÖNERİLER

Protagoras ile ilgili okumalar yapılabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde
paylaşılan oyun kartlarının görselleri örnektir. Farklı tasarımlar yapılabilir.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Örnek Oyun Kartları: Öğretmen tarafından derse girmeden önce belirlenen kurallarda oyun kartları hazırlanır. Örnek kartlar aşağıdaki gibidir.
Örnek oyun kartları:

Şekil 1

Şekil 2
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“Oyun kartları dikdörtgen olarak belirlenmiş, üstünde bilgi felsefesinin ana sorunları, kavramları ve filozoflarının isimleri yazan materyallerdir. Her oyun kağıdının üzerinde filozof isimleri karışık, büyüklü küçüklü, renkleri birbirinden farklı, çapraz, ters aşağıya vb. yazılmalıdır. Her oyun kartında yukarıdaki kartlarda
olduğu gibi bir başka oyun kartı üzerinde yazan kavramlardan, filozoflardan en az biri olmalıdır. Oyunun
amacı duyu yanılmasını yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamaktır.”
Oyun Kuralları:
1. Farklı oyun kartlarının üzerinde ortak kavramlar, filozoflar yer almalıdır.
2. Kart sayısı öğrenci sayısına bağlı olarak değişmelidir.
3. Her öğrenciye en az altı tane oyun kartı verilmelidir. Kartlar dağıtıldıktan sonra kasada on tane
oyun kartı kalmalıdır. Oyun kartı sayısı istenildiği kadar arttırılabilir fakat azaltılmamalıdır.
4. Oyun kasadan (Oyun kasası: Oyun kartlarının birlikte olduğu yer) bir kart açılarak başlar.
5. Oyuncuların elinde yerde açılan “ilk kartın” üzerinde yazan kavram, filozof ismini içeren bir kart
varsa (Bir tane kavram veya filozofun ortak olması yeterlidir.) ortak olan ismi veya kavramı yüksek
sesle söyleyerek elindeki kartı yerdekinin üstüne koymasıyla oyun başlamalıdır. İlk olarak benzerliği fark eden kartı yere koymalıdır. Oyun böyle devam etmelidir.
6. Elindeki kartları en hızlı bitiren oyuncu kazanır.
Oyun bittikten sonra öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.
•

Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Zorlandınız mı? Yoksa kolay mı geldi? Neden?

•

“Oyunda göz yanılması yaşadınız mı? Yaşadıysanız sebebi ne olabilir? Bu durum sizde nasıl bir problem
yarattı?” gibi sorularla büyük grup tartışması yapılır.
Burada amaç öğrencilerin oyun sürecinde duyu yanılmasını fark etmesini sağlamaktır. Öğrencilerin yaşadığı zorluk, karmaşa durumunu “duyu yanılması” kavramı ile ilişkilendirmesi desteklenir.

2. Sofist filozof Protagoras’ın sözü okunur.
Herhangi bir şey bana nasıl görünüyorsa benim için öyledir, sana nasıl görünüyorsa senin için öyledir.
Rüzgâr üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir (Arslan, 2006).
Protagoras’ın sözü ile ilgili olarak büyük grup tartışması aşağıdaki soru ile başlatılır.
•

Bu düşüncelere sahip bir filozofa göre doğru bilgi var mıdır? Neden?

3. Son olarak “Protagoras’ın düşünceleriyle oyun arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?” sorusu öğrencilere
yöneltilir. Ardından öğrencilere aşağıdaki gibi hazırlanmış kâğıtlar dağıtılır ve doldurmaları istenir.
Farklı Yanları:
1.
Ortak Yanları:
1.
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DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Değerlendirme Ölçeği” ve “Akran Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKLAR:
Arslan, A.(2006). İlkçağ Felsefe Tarihi, Sofistlerden Platon’a. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Kırmızı Elma mı?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinler arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE

:

Epistemeoloji/Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Doğru Bilginin İmkanı ve Kaynağı

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER
: Yansıtıcı Düşünme, Hipotetik Düşünme, Düşüncelerini 		
		Gerekçelendirme
KAZANIMLAR
•
•
•

Doğru bilginin imkanına ilişkin yaklaşımları değerlendirir.
Bilginin kaynağına ilişkin yaklaşımları analiz eder.
Bilginin kaynağına ilişkin yaklaşımları karşılaştırır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Duyum, Sezgi, Akıl, Düşünce Deneyi

ÖNERİLER

Mary’nin Odası düşünce deneyinin okunması ilk etkinliğin yapılmasını sağlayacaktır.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere boş kâğıt verilerek 20 saniye içinde akıllarına gelen bilgi kaynaklarını yazmaları istenir.
1. Öğretmen “Mary’nin Odası” düşünce deneyinden hareket ederek aşağıdaki cümleyi okur. Amaç
Mary’nin Odası düşünce deneyine öğrencinin ulaşmasını sağlamaktır.

Mary, laboratuvarındaki bilgisayarında kırmızı bir elma görür ve çok şaşırır.

Öğretmen başlangıç cümlesinden hareket ederek öğrencilerin “Mary’nin Odası” düşünce deneyini oluşturabilmesi için aşağıdaki soruları yöneltebilir.
1. Mary kim olabilir? Yaşadığı ortam nasıl olabilir?
2. Sizce Mary, ne iş yapıyor?
3. Mary, laboratuvarda olduğuna göre bilim insanı mı?
4. Mary, Kırmızı elmayı görünce neden şaşırdı? Onu şaşırtan elma görmesi mi kırmızı elma görmesi mi?
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Öğrenciler konuyla ilgili ek bilgi elde etmek için öğretmene soru sorabilir. Öğretmen bu sorulara sadece
“evet”, “hayır” ve “yaklaştın” diye cevap verebilir.
Öğrencilerden bireysel olarak ipuçlarını değerlendirerek düşünce deneyini kurması ve kurguladığı düşünce deneyini anlatması istenir. Kurulan düşünce deneyleri büyük grupla paylaşılır.
Ardından aşağıdaki soru öğrencilere yöneltilir ve cevaplar tahtaya yazılır.
•

Düşünce deneyini kurmak için hangi basamakları kullandınız? Açıklayınız.

Öğrencilerin düşünce deneyini kurmak için kullandığı yöntemlerin soru sormak, akıl yürütmek, deneyimden hareket etmek vb. şeklinde olması beklenmektedir.
2. Öğretmen “Mary’nin Odası” düşünce deneyini okur veya seyrettirebilir.

“Mary adında alanında uzman bir nörolog düşünelim. Mary siyah-beyaz bir odada yaşıyor,
sadece siyah-beyaz kitapları okuyor ve monitörü sadece siyah-beyaz gösteriyor. Kısacası siyah
beyaz bir ortamda yaşıyor. Mary’nin uzmanlık alanı daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen,
renkler ve renk görüş biyolojisi; renk fizyolojisi. Dolayısıyla Mary renklerle ilgili bilimsel gelişmeleri takip ediyor. Farklı ışık dalga boylarının retinadaki üç farklı koni hücrelerini ne şekilde
uyardıklarını ve elektrik sinyallerinin göz sinirlerinden beyne nasıl iletildiklerini biliyor.
Bir gün, Mary’nin bilgisayarı bozuluyor ve monitörde çıkan “elmayı” renkli göstermeye başlıyor (Çağatay ve Ekemen, 2012).”

•

Okuma bittikten sonra öğretmen, Mary’nin Odası düşünce deneyi ve öğrencilerin tahmin etmeye çalıştığı düşünce deneyinin benzer veya farklı yanlarının belirlenmesini ister. Konuyla ilgili büyük grup tartışması başlatılır.
Daha sonra düşünce deneyinden hareket ederek bilginin kaynağıyla ilgili felsefi soruşturma yapılır. Örnek sorular aşağıdaki gibidir;

–

Mary renklerin bilgisine sahip olduğu hâlde ilk defa deneyimlemektedir. Bu şartlarda yeni bir şey öğrenir mi?

–

Sizce bilginin kaynağıyla ilgili olarak felsefi düşünceler neler olabilir?
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ETKİNLİK BİTTİKTEN SONRA:
Öğrencilere boş kâğıt verilerek 20 saniye içinde akıllarına gelen felsefenin temel problemlerinden biri olan
“bilginin kaynağı” ile ilgili cevapları yazmaları istenir. Dersin başında verdikleri cevap ile karşılaştırma yapılır.
Farklar ve benzerlikler ile ilgili tablo oluşturulur.

DEĞERLENDİRME:
“Bu etkinliğe ait Kavram Haritası Kontrol Listesi ve “Öz Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKLAR:
Çağatay H.; Ekeman, C.(2012). Mary’nin Odası ve Fizikalizm. Felsefe Tartışmaları Dergisi. 47, 225-228.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Neyi Biliyorum?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Epistemoloji/Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Çağdaş Epistemoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER		

:

Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme

KAZANIMLAR
1. Epistemolojide bilgi türlerini örneklendirir.
2. Epistemolojide bilgi türlerini karşılaştırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Ders başlangıcında öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.
Biliyorum
1.

Bisiklete binmeyi

2.

Şu anda öğretmenimin üzerindeki kıyafetin rengini

3.

2+2’nin 4 ettiğini

4.

Kek yapmayı

5.

Yüzmeyi

6.

Şu anda bakmakta olduğum kağıdın ve elimdeki kalemin rengini

7.

Evinize en yakın marketin nerede olduğunu

8.

Suyun 100°C de kaynadığını

9.

Dikdörtgenin alan formülünün AxB olduğunu

10.

Üçgenin iç açılarının toplamının 180° olduğunu

11.

Güneşe en yakın gezegenin Merkür olduğunu

12.

Koşarak merdiven çıkmayı

13.

Yağmur yağarken dışarı çıkarsam ıslanacağımı

14.

Baklavanın tadını

15.

Yürürken şarkı söylemeyi

Bilmiyorum
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Bu örneklere cevap veren öğrenciler, ardından burada istenilen bilgileri gruplamaları istenir. Bu gruplama
sonunda aşağıdaki tablo elde edilmelidir. Bilgileri üç gruba ayırmaları gerekmektedir. Burada gruplama kriterlerini belirlemeleri ve ifade etmeleri önemlidir.

1. grup

Bilgi Türleri

1 - 4 - 5 - 12 - 15
2. grup
2 - 6 - 7 - 13 - 14
3. grup
3 - 8 - 9 - 10 - 11

Gruplamada 1. grupta yer alan örneklerin birer edim bildirdiği üzerinde durulur. Bu tür bilgiye nasılın
bilgisi (know-how) adı verildiği açıklandıktan sonra Platon’un Theaetetus, 147e. bölümü öğrencilerle beraber
okunarak ayakkabı ustası üzerinden nasılın bilgisi üzerine tartışılır. Ardından Aristoteles’in Metafizik 1140a
bölümü okunarak bilmenin bu türüne Aristoteles’in ne isim verdiği ve bilimleri nasıl sınıfladığı üzerinde durulur.

Platon, Theaetetus’un girişinde ayakkabı
ustasını örneği üzerinden nasılın bilgisinin bilme türlerinden biri olduğunu ancak bilmenin
anlamı ile ilgili olmadığını iddia eder bu nedenle ve onunla çok fazla ilgilenmez. Aristoteles ise çoğu eserinde bu konuyu ele alır ve bilgileri sınıflarken nasıl’ın bilgisine özel bir yer
verir. Aristoteles için bilmenin bu türü poetik
bilgi olarak adlandırılır. Poetik, bir şeyi yapma
ile ilgili bedensel veya zihinsel yeteneğe sahip
olan kişinin bu yeteneğini maharete çevirmesi
ile elde ettiği bilgidir. O, zihnin bir erdemidir
ve epistemeden yani zihnin teorik işleyişinden
farklıdır. Bugün teknik bilgi de denilen bu bilme türü Aristoteles’e göre bir şeyi aklın yardımı ile meydana getirme yetisidir. Bu nedenle
onu, ortaya bir ürün çıkaran (prodüktif) bilme
şeklinde de tanımlayabiliriz (URL 1).

ÖGY 1 FELSEFE

287

“Bu bölümde yalnızca şeylerin bilgisiyle uğraşacağız ve onu da iki türe ayıracağız. Şeylerin bilgisi, tanıma yoluyla dediğimiz türdense, özünde, doğrunun bilinmesinden daha önemsizdir ve insan varlıklarının, şeyler üzerinde hiçbir şey bilmeden onları tanıdığını kabul etmek, gerçekte ivecenlik sayılabilmesine
karşın, doğrunun bilgisinden mantıksal olarak bağımsızdır. Buna karşın şeylerin betimleme yoluyla bilinmesi, bu bölümde saptayacağımız gibi, kaynak ya da temel olarak her zaman bir doğru bilgisini gerektirir.
Fakat her şeyden önce, tanıma ile ne demek istiyoruz, betimleme ile ne demek istiyoruz, onu açıklığa kavuşturalım. Bir şeyin varlığından, herhangi bir çıkarım sürecinin ya da doğru bilgisinin’ aracılığı olmadan
dolaysız olarak haberimiz varsa onu tanıdığımızı söyleyeceğiz.”
(Russell,1994)

Son olarak önerme bilgisi üzerinde durulur ve üçüncü grubun bu tip bilgiden oluştuğu ifade edilir. Önerme bilgisi doğrulukla ilgilidir ve içinde yargı taşıyan cümlelerin doğruluklarının tasdiki anlamına gelir. Önermesel anlamda P’yi biliyorum demek P’nin doğru olduğunu bilmek demektir. Felsefe bu bilgi türlerinden
özellikle önerme bilgisi üzerinde durur. Bilimin önermeleri de bu türden bilgilerdir.
Dersin sonunda Bilgi türleri tablosu şu şekilde oluşacaktır:
Nasılın Bilgisi
(konow-how)
Tanışıklık Bilgisi
Önerme Bilgisi
(önermesel bilgi)

Görev
Karadeniz gezisinde bir yaylaya çıktınız. Yaylada yaşlı bir teyze sizi evinde misafir etti. Evine konuk oldunuz. Çayınızı içerken teyzeyle sohbet ediyorsunuz. Teyzenin en büyük pişmanlığı okumamış olmak. Okumak
ve eğitim almak gerçekten değerli. Oysa teyzemiz de bir çok yaşanmışlığa sahip. Tecrübe tanışıklık bilgisinin
temelini oluşturmakta. Göreviniz teyzenin sahip olduğu tecrübelerin de çok değerli olduğuna onu ikna etmek.
Teyzenin tanışıklık bilgilerinin değerine ikna olması ve pişmanlığını yenmesi için;
1. Teyzeye mektup yazın. (Mektubunuz deneme türünde olmalıdır.)
2. Teyzeye bir video çekip yollayın.
3. Teyzeye bir kıssadan hisse çıkarabileceği hikâye anlatın.
(Dilediğiniz birini seçebilirsiniz.)
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DEĞERLENDİRME:
“Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKLAR:
Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul 1996,
Platon, Theaitetos, Çev. Macit Gökberk, Diyaloglar-2 içinde, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995 s.193-201
Russell, B. (1994), Felsefenin Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Ankara
URL-1 https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=76337 (E. T:22/05/2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Gerekçem Nedir?

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Epistemoloji/Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Çağdaş Epistemoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER		

:

Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Analitik Düşünme, Bilişsel

			
			

Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik Düşünme, Eleştirel Düşünme,
Karar Verme, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi Öğrenme

KAZANIMLAR
1. Epistemolojide bilginin gerekçelendirme yaklaşımlarını karşılaştırır.
2. Epistemolojideki bilginin gerekçelendirme yaklaşımlarından birini savunur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapıldıktan sonra ilk fotoğraf gösterilir.
Bir sabah uyandınız. Kahvaltınızı yaptınız ve kendinize bir kahve hazırladınız. Her şey yolunda görünüyor. Arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Pencereden dışarı bakıp ne giyeceğinize karar vereceksiniz. Pencerenizden çok güzel bir ağaç görünüyor. Pencereden baktınız ve bu manzarayla karşılaştınız.

Şekil 1
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Öğrenciler rüzgârın estiğini nereden bilmektedir? Bu bilginin gerekçesi ağacın dallarının ve yapraklarının
sallandığını öğrencilerin görmeleri ve buna bağlı olarak bu bilginin kaynağı anlık duyum ve geçmiş tecrübelerdir (tanışıklık bilgisi). Şu durumda rüzgârın varlığına dair bilgimizin gerekçesi yaprağın sallanmasıdır.
Bu noktada öğrencilere bu bilgide yanılma ihtimali olup olmadığı sorulur.
Acaba duyumlarımız bizi yanıltabilir mi? Üzerine konuşulur ve illizyonlardan bahsedilir. Aşağıdaki illizyon üzerinden çocukların görüşleri alınır.

Şekil 2

“Pekiyi, ilk örneğe dönersek bu durumda duyularıma güvenme nedenim ne olmalıdır?” sorusu sorulur ve
bu aşamada durum şudur;
–

Dışarıdaki ağacın yaprakları ve dalları sallanmaktadır.

–

Bunun nedeni dışarıda rüzgâr olmasıdır.

–

Bunu geçmiş tecrübelerimden biliyorum.

–

Geçmiş tecrübelerim ile şu an gördüğüm uyumludur ve benim duyu organlarım sağlıklıdır.

–

Duyu organımın sağlıklı olduğunu nereden biliyorum?

–

Çünkü doktorun yaptığı muayene sonuçları sağlıklı olduğumu söylüyor.

–

Doktora güvenme nedenin nedir?

Bu sorular ve cevaplar nereye kadar devam edecektir. Felsefede bu temellendirme problemi olarak karşımıza çıkar. Bu sorunun en iyi örneklerinden bir Descartes’ta görülmektedir. Bu aşamada Descartes’ın rüya
argümanı anlatılır.
“Kim bilir kaç kere geceleyin uyurken, bunlara benzer olaylarla ikna olmuşumdur –burada sabahlığımla
ateşin yanında oturduğumdan- oysa gerçekte yatağımda çıplak yatarken!... Uyanıklığı uyuyor olmaktan ayırt
edebilmemi sağlayacak kesin bir belirtinin olmadığını da çok açık görmekteyim.”
Descartes, Meditasyonlar-1
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Alıntısı aktarıldıktan sonra Descartes’tan hareketle “Şu anda uyanık olduğumun –rüyada olmadığımınkanıtı nedir?” sorusu sorulur ve Descartes’ın gerilemeyi “Düşünüyorum” ilk bilgisine kadar götürdüğünden
bahsedilir. Geriye gidiş bir temelle sonuçlanmıştır. Bu aşamada Descartes bir zincir oluşturmakta ve ilk bilgiye
kadar tutarlı bir şekilde geriye gitmektedir. Bu yaklaşımın temelcilik adını alır.
Bilginin temellendirilmesi konusunda üç görüş vardır.

Geriye gitme

Temelcilik (foundationalism)

Bağdaşımcılık (coherentism)

Sonsuzculuk (infinitism)

Bu yapı tanıtıldıktan sonra öğrencilere Kemal BATAK’ın Ernest Sosa’nın Temelci ve Bağdaşımcı Gerekçelendirme Eleştirisi adlı makalesi Sokratik sorgulama yöntemi ile irdelenir. (Makaleye makale karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.)
Öğrencilerden, bu makalede sonsuzculuğa neden gönderme yapılmadığı, sonsuzculuğun ne olduğu
konusunda bir hafta sonraya bir kaynakça, dipnot gibi özelliklere dikkat edilerek hazırlanmış bir makale
öneri formu yazmaları istenir

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
BATAK Kemal, Ernest Sosa’nın Temelci ve Bağdaşımcı Gerekçelendirme Eleştirisi, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2016 Bahar, sayı: 21, s. 271-286.
KABADAYI

T.,

Descartes

ve

Rüya

Argümanı,

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/hand-

le/11630/3286/255-263.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Erişim T: 17/05/2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Varlığın Varlığı

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Ontoloji/Varlık Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Klasik Ontoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER			
1. Bilişsel Beceriler: Kavram gelişimi, yaratıcı düşünme, Hipotetik düşünme, eleştirel düşünme, karar
verme, üst biliş ya da öğrenmeyi öğrenme
2. İçsel-Özsel beceriler: Kendini ifade edebilme, düşüncelerini gerekçelendirme, üretkenlik
3. Bilgi Medya ve Teknoloji Becerileri: Çok kültürlü okuryazarlık
KAZANIMLAR
1. Varlık’ın varlığını sorgular.
2. Gerçek varlık ideal varlık ayrımını analiz eder.
3. Varlığa ilişkin yaklaşımları anlatır.
4. Varlığa ilişkin yaklaşımların görüşlerini karşılaştırır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Şekil 1

Öyle bir an geldi ki yaşam artık dünyada imkansız…. Başka bir gezegene taşınma vaktimiz geldi.
Ama yol uzun. Uzay gemilerimizin kapasiteleri de çok sınırlı. Yanımıza kıyafetlerimiz dışında sadece beş
şeye izin veriliyor. Benim kesinlikle vazgeçmek istemediğim beş nesne var. Sizin vazgeçemeyeceğiniz 5
nesne ne olurdu?
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Vazgeçemeyeceğim Şeyler
1.
2.
3.
4.
5.

Gemiye bindiğimiz anda bu geminin zihinsel yük anlamında da sınırları olduğu ve sadece zihninizde yer
alan ama dünyada nesnesi olmayan şeyleri alabileceğiniz diğerlerinin alınmasının yasak olduğu söylendi. Zihninizde kalacak beş şey ne olurdu?

Zihnimde Var Olarak Benimle Gelecek Şeyler
1.
2.
3.
4.
5.

Yukarıda söz edilen ilk beş varlık felsefede reel varlık olarak adlandırılır. Bu varlıklar insan bilincine bağlı
olmadan varlıklarını sürdürmektedir. Oysa ikinci beşli sadece insan zihninde vardır. Bunlar ise ideal varlık
adını alır. İşte ontoloji bu anlamda varlığın doğasının ne olduğunu anlamaya çalışan felsefe disiplinidir.
Ardından öğrencilerin bilimleri, konu edindikleri varlıklara göre sınıflamaları istenir.
Reel Varlık
Fizik
Kimya
Matematik
Biyoloji
Mantık

İdeal Varlık

ÖGY 1 FELSEFE
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Şekil 2

Felsefe açısından baktığımızda ise tüm felsefe tarihinin aslında bu iki varlık türünden hangisinin temel
alınacağı üzerine bir yapı sergilediği görülür. Filozoflar asıl varlığın ne olduğuna dair farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu yapıyı anlamak için aşağıdaki varlık bulmacası öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler kelime avında
buldukları filozofları ve ilk maddeleri eşleştirmek ve o filozofla o filozofa ait ilk maddeyi aynı renkte boyamak
zorundadırlar.
Ü

A

L

A

Ü

İ

G

Ü

B

C

F

Ü

Ü

I

G

R

M

P

A

O

HERAKLEİTOS

L

F

N

D

R

E

B

Y

Z

O

Ğ

S

F

E

Y

I

O

Ğ

J

K

DEMOKRİTOS

D

T

İ

E

İ

R

C

F

İ

A

Ç

O

D

Z

B

Ü

T

I

O

İ

A

U

Ş

S

İ

T

D

A

N

O

M

L

V

İ

B

H

A

U

M

P

THALES

L

Y

T

G

O

M

O

D

B

Y

S

U

R

E

İ

H

Z

İ

D

K

HEGEL

Ğ

N

Ç

J

F

T

E

H

İ

E

H

Z

F

O

H

C

R

V

U

Y

GEİST

C

O

Ş

I

Ç

O

İ

N

L

R

U

V

O

Ö

F

G

H

E

A

G

G

İ

V

T

Ö

Ö

G

R

E

B

T

Ç

O

L

R

H

U

B

O

F

ATOM

O

R

O

O

O

U

V

O

K

O

Y

F

A

İ

M

Ş

V

D

E

T

ATEŞ

H

E

R

A

K

L

E

İ

T

O

S

I

G

E

Ç

Ş

S

U

Ş

R

SU

B

P

P

B

Ü

L

H

Ş

İ

N

N

A

G

J

E

S

S

N

D

Y

J

A

S

G

A

R

K

B

H

İ

Ğ

E

R

M

D

U

D

D

Ç

Ö

LİBNİZ

L

H

İ

H

J

Ş

S

T

G

K

L

F

D

O

O

Ğ

R

H

E

K

MONAD

Ğ

A

T

E

Ş

C

Ç

Ü

B

U

D

O

Y

N

G

V

T

G

C

Z

ANAXAGORAS

Ç

Z

H

Ğ

V

E

D

I

B

Ç

R

Ğ

Ö

İ

H

A

U

N

Ü

J

K

J

Ö

J

E

T

U

N

İ

D

A

T

Ş

T

L

G

A

U

N

K

NOUS

G

N

D

D

N

V

Z

Y

F

D

Ç

K

B

M

B

Ç

N

N

Ş

Ö

ANEXİMENES

A

J

E

E

L

Ö

İ

İ

İ

B

M

U

M

I

R

H

G

ö

A

Ö

APERİON

Antik Yunan Dönemi’nden bu tartışmanın özü aslında gerçekliğin ne olduğu üzerinedir. Gerçek olan
nedir? İşte bu sorunun cevabı ontolojinin de esas tartışma konusudur. Günümüzde ise gerçek alan değiştirmiş görünmektedir. Özellikle sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi teknoloji temelli gerçeklik
anlayışı önemli bir yapıya sahiptir. Göreviniz sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikle ilgili bir poster
hazırlamaktır.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Epokhe

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

“Sınırlandırılmış etkinlik/görevler”

ÜNİTE

:

Ontoloji/Varlık Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Yeni Ontoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Hipotetik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Sistematik Düşünme

KAZANIMLAR
•

Felsefenin özne-nesne ilişkisindeki paradigma değişimini fark eder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Husserl’in Paranteze Alma Kavramı

ÖNERİLER

Husserl’in eserleri okunabilir.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Şekil 1

Şekil 2

1. Öğrencilerden yukarıdaki görselleri kullanarak bir karakter oluşturmaları istenir. Karakterin hayatıyla
ilgili kurgu yapmaları söylenir. Yukarıdaki görsellerin sayısı arttırılabilir ve onların yerine kısa film ya da
karikatür kullanılabilir.
Öğrencilerden yaptıkları kurguda ana karakterin “aile bağlarıyla” ilgili bilgiyi açıkça vermemesi söylenir
(örnek kurgu aşağıda verilmiştir). Öğrenciler kurgularını yaparken öğretmen sorularla kurgunun gelişimine destek olabilir.
Öğrenciler kurgularını bitirdikten sonra büyük gruba anlatırlar. Büyük gruptaki diğer öğrenciler yapılan
kurgudaki ana karakterin “aile bağlarıyla” ilgili tahminde bulunur.
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Yukarıdaki görsellerden hareket edilerek yapılan örnek karakter kurgusu:

Ali mavi gözlü kumral orta yaşlarda bir insandır. Sabah mutlu bir şekilde işine gitmek için evden
çıkar. Yolda mutluluğuna mutluluk katar çünkü gökkuşağı vardır. Biraz yürümek ister. Ali yağmurda
yürümeyi ve yağmurun sunduğu güzellikleri yaşamayı çok sever. Gökkuşağını gördükten sonra hemen
telefon eder. Fakat telefona bakan kişinin yarattığı mutsuz, huzursuz ortam onun da gerilmesine neden
olur. Arabasına döner ama arabasını park ettiği yerde bulamaz vb.

Örnek aile bağlarını tahmin süreci:

Ali orta yaşlarda olduğuna göre evlidir. Evden mutlu çıktığına göre mutlu bir ailesi vardır. Yolda birine telefon etmiş bence bu kardeşi olabilir. Kardeşi abisinin aksine huysuz, mutsuz bir mizaca sahiptir.
Bu yüzden Ali’yi de mutsuz etmiş vb.”

2. Öğrencilere karakterle ilgili kurguyu yaparken hangi bilgileri kullandığı sorulur. Öğrencilerin kendi hayatlarından örnekler vererek açıklama yapması beklenir. Örneğin “Ali’nin mutlu bir ev hayatı olduğunu
düşündüm çünkü babam işe giderken hep mutludur.” gibi.
Daha sonra Husserl’in Descartes felsefesinden ayrılarak çözüm aradığı aşağıdaki sorulardan bir tanesi
öğrencilere yöneltilir. Büyük grup tartışması başlatılır.
Örnek sorular:
A – ‘Sen’in özü nedir?
B – ‘Sen’ ile ‘ben’ arasında ne çeşit bir varlık ve bilgi ilişkisi vardır?
C – Benim kendi kendimi anlamamda, başkasının beni üzerindeki saptamaların ne gibi bir yararı dokunacaktır?
D – ‘Ben’ ile ‘sen’in ‘biz’ ile ne gibi bir bağlılığı vardır? (Uygur, 1998, s.30-31).
Bilgi Notu
Epokhe (paranteze alma) özün dışında kalan her şeyi paranteze alıp öze ulaşmak anlamına gelir.
Mesela kırmızılık kavramını diğer bütün belirlenimlerinden sıyırdıktan sonra (bir gülün kırmızı olması, belirli bir zamanda belirli bir bahçede büyüyen bir gül olması vs.) bilincimizde kalan özü kavramak
bir öz-görüdür. Burada nesnenin varlığı olumsuzlanmamakta, daha çok nesne hakkında bizim kabullerimiz ve önbilgilerimiz paranteze alınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında her yönelimsel yaşantı sadece
belirli bir nesneyle ilişki içerisinde olmayıp aynı zamanda kendisi de başka bir yönelimsel yaşantının
nesnesi olabilmektedir. Yönelimsel yaşantılar özsel anlamda düşünülen nesneyle farklı tarzlarda ilişki
içerisinde olabilirler. Bu bağlamda gerçek anlamda yaşanan şey ise, yaşantının temel karakteristiği olan
yönelimin kendisidir. Böyle bir yönelim kendi özelliğine göre bu nesnenin algılanışını ve onun hakkındaki öznel yargıları belirlemektedir (Toprakkaya, 2009; Gülenç, 2014).
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Öğrencilere Husserl’e göre kırmızılık kavramını diğer bütün belirlenimlerinden sıyırdıktan sonra (bir gülün kırmızı olması, belirli bir zamanda belirli bir bahçede büyüyen bir gül olması vs.) bilincimizde kalan özü
kavramak bir öz-görüdür, bilgisi verilir. Kendi “öz ben”lerine paranteze alma yöntemiyle ulaşmaları için kendilerine mektup yazmaları istenir. Mektuplar öğretmene teslim edilir.

DEĞERLENDİRME:
“Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı” ve “Öz Değerlendirme Formu” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKÇA:
Gülenç, K. (2014). Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve Intersubjektivite Kavramı, Kilikya Felsefe
Dergisi, 0 (1) , 19-39. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilikya/issue/19246/204476
Uygur, N. (1998). Edmund Husserl’de Başkasının Ben’i Sorunu. İstanbul: Yapı Kredi.
Topakkaya, A . (2009). E. Husserl’de noema ve noesis kavramları . FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi , (7)
, 121-136. Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/flsf/issue/48605/617507
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		
ETKİNLİK TÜRÜ		

ÜNİTE

ALT ÖĞRENME ALANI
EĞİTİM PROGRAMI
SÜRE

BECERİLER

:

:

:
:
:
:
:

		

Çin Odasındaki “Ben”
Çoklu seçenekli etkinlik/görevler
Ontoloji (Varlık Felsefesi)
Yeni Ontoloji
ÖYG 1
40 + 40
Veri Yorumu ve Genelleme, Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel
Farkındalık, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi Öğrenme

KAZANIMLAR
•

Yapay zekânın felsefi alt yapısını keşfeder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Çin Odası, Zihin Felsefesi, Mors Alfabesi

ÖNERİLER
•
•

Doğan, M.(2016). Çin odasında neler oluyor?. Felsefelogos,18. https://www.academia.
edu/35526840/%C3%87in_Odasinda_Neler_Oluyor
Çelebi, E., Gültekin, A.(2020). Ontolojik sınırların belirsizliği: yapay zekâ, mit ve her (aşk) filmi üzerinden bir değerlendirme, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 6 (1) , 40-46 . DOI:
10.22252/ijca.744186. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijca/issue/55540/744186

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Şekil 1

ÖGY 1 FELSEFE

Bilgi Notu
Etkinlik yapılandırılırken yapay zekâ (artificial intelligence) ile ilgili olarak aşağıdaki tanım temel
alınmıştır.
Yapay zekâ (artificial intelligence) kısaca “bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin
genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş
deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneği” olarak
tanımlanabilir (Çelebi, Gültekin, 2020).

Oyun: “– Öğrencilere yapay zekâyla ilgili mors alfabesiyle yazılmış bir metin veya kavramlar verilir.
Etkinliğin istenilen amaca ulaşması için metin tercih edilmesi önerilir. İlk olarak kavramlarla başlanıp
sonra metin çalışması da yaptırılabilir. Metin seçiminde zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Mors
alfabesi yerine Çin, Japon vb. alfabesi de kullanılabilir.
– Öğrencilerden mors alfabesiyle yazılmış metni veya kavramları Türkçeye çevirmeleri istenir. Bunun için beş (5) dakika süre verilir.
-Çeviriyi yaptıktan sonra her öğrenciden çeviriyi sesli bir şekilde okuması istenir. Okuduktan sonra
öğrencilere çeviriyi yaparken “anlama” ne kadar önem verdikleri sorulur. Burada amaç öğrencilerin çeviriyi yaparken “cümlenin anlamıyla” ilgili olarak düşünüp düşünmediklerine dikkat çekmektir.

Örnek mors alfabesi:

“Mors alfabesiyle verilebilecek örnek kavram:
_._ _ . _ ._ ._

_ _..._._._

Türkçesi:
Yapay zekâ

Mors alfabesiyle hazırlanan metin görsel veya
işitsel olarak hazırlanabilir. Ayrıca öğrenci ilgisi temel alınarak farklı alfabe çeşitleri de kullanılabilir.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

U
V
W
X
Y
Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Oyundan sonra:
Aşağıdaki örnek sorularla felsefi soruşturmaya
başlanır. Soru sayısı arttırılabilir.
Örnek sorular:
– Bir cümlede sentaks doğru ise anlam yakalanmış mıdır?
– İnsan zihni, bilgisayar programından farklı olarak zihinsel içeriğe, bir başka ifadeyle de semantiğe
sahip midir?
Felsefi soruşturma sırasında sıklıkla tekrar edilen
kavramlar ve/veya problemler tahtaya yazılır. Daha
sonra öğretmen öğrencileri vızıltı gruplarına ayırır.
Gruplardan yazılan kavramları ve problemleri düşünerek sentaks ile semantik arasında “anlam, anlamaya” vurgu yapan argüman geliştirmeleri istenir.
Örneğin:
Yapay zekâ semantikten çok sentağa önem verir.
İnsan hem sentaks hem de semantiğe önem verir.
Searl’ün “Çin Odası” düşünce deneyinin argümanları bir kağıda yazılır ve vızıltı gruplarına dağıtılır. Fakat Searl’e ait oldukları söylenmez.
Searl’ün “Çin Odası” argümanları:
A- Bilgisayar programları sentaktiktir.
B- İnsan zihni, bilgisayar programından farklı
olarak zihinsel içeriğe, bir başka ifadeyle de semantiğe sahip olmalıdır.
C- Sentaks, ne tek başına semantik için yeterlidir
ne de semantiğin kurucusudur.
Searl’ün “Çin Odası” argümanları ile öğrencilerin
geliştirdikleri argüman/argümanların ortak/ farklı yönlerini belirlemeleri istenir. Searl’ün argümanlarını düşünerek kendi argümanlarını geliştirmeleri
beklenir. Daha sonra ortak/farkları ele alınarak geliştirilen yeni argümanları içeren iki dakikalık sunum
yapılır. Konuyla ilgili sunum yerine bir afiş, şiir, resim çalışması yapmaları da istenebilir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Kavram Haritası/Kontrol Listesi” ve “Öz Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKÇA:
Çelebi, E., Gültekin, A.(2020). Ontolojik sınırların
belirsizliği: Yapay zekâ, mit ve her (aşk) filmi
üzerinden bir değerlendirme, İnönü Üniversitesi
Kültür ve Sanat Dergisi, 6 (1) , 40-46 . DOI: 10.22252/
ijca.744186.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijca/

issue/55540/744186
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Yıl 4000 Olsa!

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Disiplinler arası olarak tasarlanmış etkinlikler/görevler

ÜNİTE		

:

Ontoloji/Varlık Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Yeni Ontoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

TEMEL BECERİLER		

:

Yaratıcı Düşünme, Karmaşık İletişim, Sosyal Beceriler, Düşüncelerini

			Gerekçelendirme
KAZANIMLAR
•

Ontolojik bir bakış açısıyla teknolojik gelişmeleri değerlendirir.

•

Yapay zekâ olgusunu ontolojik açıdan yorumlar

ANAHTAR KAVRAMLAR :

İnsan ve Yapay zeka, Geleceğin İnsanı

ÖNERİLER		

“Ben Robot” filminin seyredilmesi, etkinliği güçlendirebilir.

:

			

Transhümanizm okumaları yapılmalıdır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Ön Hazırlık: Öğrenciler, yönetmenliğini Alex Proyas’ın yaptığı “Ben Robot” filmini seyrederek derse gelir.
1. Ben Robot filminden (1.02.48-1.03.42) aralığındaki sahne seyredilir veya öğrenciler seyredip geldiği için
sadece hatırlatılabilir. Filmin bu sahnesi ile ilgili olarak felsefi soruşturma yapılır.
Felsefi soruşturma için örnek sorular;
–

Sizce Spooner insan mı? Neden?

–

İnsanı insan yapan özellikler nelerdir?

–

Sizce geleceğin insanı nasıl olacaktır? Özelliklerini söyler misiniz?
Öğrenci isterse geleceğin insanının özellikleriyle ilgili olarak resim çizebilir veya afiş hazırlayabilir.

2. Öğrencilere aşağıdaki görseller kullanılarak kurgu okunur ve etkinlik başlatılır. Etkinlik sırasında müzik
kullanılabilir.
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Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4
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KURGU:
“Yıl 4000 artık her şey çok değişmiş. Bir bilgisayarın önündesin, bilincin tamamen açık zihnin içinde gerçekleşen acı ve haz; düşünceler, inançlar, arzular ve endişeler; renk, koku, ses algıları; kaşıntılar, gıdıklanmalar,
sıcak ve soğuk hissetmeler; beklentiler, hatırlamalar, öfke ve sevinç duymalar; susuzluk, açlık ve can sıkıntısı
hepsi tamam ama bedenini hareket ettiremiyorsun. Şöyle bir çevrene bakıyorsun senin gibi birkaç kişi daha
var ama gerisi makine…Sadece makineler hareket ediyor… (Biraz düşünmeleri için süre verilir.) Bir makine
sana yavaş yavaş yaklaşıyor heyecanlandığını hissediyorsun ama bedenin hareket etmiyor. Kulağına zamanın
geldiğini söylüyor. Ardından yanına getirilen insana benzeyen makineyi fark ediyorsun. Hatta dış görünüşü
aynı “sen”… sonra her şey çok hızlı oluyor. Gözlerin kararıyor… Seni sen yapan anıların, tecrübelerin, bildiklerin kısacası bilincin yeni bir bedene aktarılıyor…”
Felsefi Soruşturma Soruları
•

Ne hissedersin? Betimler misin?

•

Beyin ile zihin arasındaki ilişkiyi nasıl kurarsın? Açıklar mısın?

•

Eski bedenin bir biyolojik atık mı?

•

Sen artık sen misin?

•

Makine insan olabilir mi?

Burada amaç insanı insan yapan değerlere değinmek ve transhümanizmle ilgili bilgi paylaşımı yapabilmektir.
NOT
TRANSHÜMANİZM
“Trans-hümanizm; insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin arttırılması, yaşlanma ve hastalanma
gibi istenmeyen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren bir düşünce hareketidir. Trans-hümanist düşünürler ise insan geliştirme tekniklerini,
yüksek teknolojiyi insanlar üzerinde kullanabilmeyi ve bu durumun olası sonuçlarını tartışmaktadırlar. Hümanizm, insanın gereksinimleri olan toplum içindeki bireyi temel alan, her şeyi insanın hak ettiği biçimde yaşaması gerektiğini savunan düşünceyken, trans-hümanizm için sadece insanca yaşamak
yetmeyip teknolojik olanaklar imkân verdiği sürece, insanın ve insanlığın daha üst düzeye çıkmasının
mümkün olduğunu savunan düşüncedir. Trans-humanistler; yaşamdan memnun olma, kendini tatmin etme ve kendini gerçekleştirmeden söz ederler. Mutluluğun objektif veya sübjektif yönü arasındaki ilişkinin analizini yapmak peşinde olmayıp, temel amaçları, insan yaşam süresinin en iyi biçimde
uzatılması ve ölümün bir anlamda ertelenmesidir (Demir, 2018).”
3. Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Eğer öğrenci sayısı az ise bireysel olarak da yapılabilir. Öğrencilerden geleceğin insanı ile ilgili olarak bir “emoji” çizmeleri istenir.
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DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Açık Uçlu Soru Değerlendirme Kontrol Listesi” ve “Dereceli Puanlama Anahtarı Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.”

KAYNAKÇA:
Demir, A . (2018). Ölümsüzlük ve Yapay Zekâ Bağlamında Trans-Hümanizm. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri
Online Dergisi , 9 (31) , 95-104 . DOI: 10.5824/1309-1581.2018.1.006.x
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Türkümüzün Mayası

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/Görevler

ÜNİTE

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Hanefilik-Maturidilik-Yesevilik

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Kavram Gelişimi, Özenli Düşünme, Düşüncelerini Gerekçelendirme,

		

Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünme geleneğinde Hanefilik, Maturidiyye ve Yesevilik anlayışların yerini ve önemini
fark eder.

•

Türk İslam düşünme geleneğinde Hanefilik, Maturidiyye ve Yesevilik anlayışlarını keşfeder.

•

Türk İslam düşünme geleneğinde Hanefilik, Maturidiyye ve Yesevilik anlayışlarının günümüze etkilerini değerlendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Hanefilik, Maturidilik, Yesevilik, Mayalanma

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik öncesinde öğrencilerden küçük birer kâse içerisinde farklı usullerle yoğurt mayalamaları ve mayaladıkları yoğurtları etkinliğe getirmeleri istenir.
Etkinlik kırkar (40) dakikalık iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde öğrencilerden yoğurtlarını nasıl mayaladıklarını, gözlemlerini, nasıl bir sonuca ulaştıklarını anlatmaları ve göstermeleri istenerek etkinlik
başlar.
Öğrenciler konuşurken mayalanma sürecine ilişkin kullandıkları bazı anahtar niteliğindeki kelimeleri öğretmen tahtaya yazar. Burada “fermantasyon, enzim, değişim, dönüşüm, oluşum vb.” kelimelerinin tahtaya yazılması beklenmektedir. Mayalanmanın gerçekleşmesinde fiziksel ortam şartları, ısı, ışık, süre, mayalayıcılar
(limon, nohut, tereyağı, çam kozalağı vb.) üzerine konuşulur.
Mayalanma süreci hakkında öğrencilerin konuşmalarının ardından öğretmen şu soruyu sorarak etkinliğin kazanımlarımız çerçevesinde farklı bir boyuta taşınması sağlanır.
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• Toplumsal inançlar, fikirler, anlayışlar da mayalanabilir mi? Nasıl?
Öğrencilerin verecekleri cevaplar üzerinden tarihsel süreçte inanç ve kültürlerin oluşum ve gelişim süreçlerine dikkat çekilerek, mayalayıcı rolündeki fikir, kişi, olay vb. örneklendirilir. Özellikle filozofların bu noktadaki rolleri üzerinde durulmalıdır. Etkinliğin birinci bölümü bu şekilde sonlandırılır.
Etkinliğin ikinci aşamasında Türk İslam düşünce geleneğinin oluşmasında “mayalayıcı” role sahip üç büyük düşünür ve İslam âlimi üzerinde durulacağı öğrencilere ifade edildikten sonra öğrencilere şu küçük hikâye okunur ve hikâye ile bağlantılı olarak aşağıdaki soru yöneltilir:

Adamın biri kirlenen elbisesini temizletmek üzere kuru temizlemeciye gider. Kuru temizlemeci ile
50 lira karşılığında elbisesini temizlemek üzere anlaşarak elbiseyi bırakıp oradan ayrılır. İki gün sonra
elbisesini almak üzere gittiğinde kuru temizlemeci: “Ben sizden elbise almadım. Sizin burada elbiseniz
yok.” cevabını verir ve adamı eli boş gönderir. Birkaç gün bekleyen adam elbisesini istemek için bir kez
daha kuru temizlemeciye gittiğinde temizlenmiş bir şekilde elbisesi kendisine verilir.

• Elbisenin sahibi ikinci kez gittiğinde elbisesini alınca 50 lira vermesi gerekir mi? Neden?
Bu soru, öğrenciler tarafından cevaplandırıldıktan ve farklı cevaplar tartışıldıktan sonra Ebu Hanife ile
öğrencisi Ebu Yusuf arasında geçen şu olay öğrencilere aktarılarak kendi verdikleri cevaplarla Ebu Hanife’nin
cevabı arasındaki benzerlik ya da farklılıkları karşılaştırmaları, aktarılan olay üzerinden Ebu Hanife’nin nasıl
bir kişiliğe sahip olduğu hakkında fikirlerini anlatmaları istenir.
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“Bir gün öğrencilerinden Ebu Yusuf, kendisini yeterli görüp müstakil bir ders halkası kurarak ders
okutma vakti geldiği zannına kapılır ve mescidin bir köşesinde ders vermeye başlar. Bunu öğrenen Ebu
Hanife yanındakilerden birine şöyle der:
Yakup’un (Ebu Yusuf ’un) meclisine git ve ona şu meseleyi sor:
Bir adam iki dirhem ücretle temizlemek üzere temizleyiciye bir elbise verse, elbisesini almak için
gittiğinde, temizleyici önce elbiseyi aldığını inkâr etse, aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar gidip
istediğinde temizleyici bu defa elbiseyi temizlenmiş bir hâlde verse; temizleyicinin temizleme ücretini
almaya hakkı var mıdır? diye sor.
Eğer “Evet, vardır” derse, “yanıldın” de.
Şayet “yoktur” derse yine “yanıldın” cevabını ver.
Adam aldığı talimat üzere İmam Ebu Yusuf ’a gider ve meseleyi sorar. İmam
Ebu Yusuf: Evet ücreti hak etmiştir, der.
Yanıldın, deyince biraz düşünür ve bu defa da
Hayır, yoktur, cevabını verir. Adam yine,
Yanıldın, deyince, zeki talebe bu sorunun nereden geldiğinin farkına varır ve kalkıp Ebu Hanife’nin
yanına gelir. İmam-ı Azam, Ebu Yusuf ’u görünce:
Seni buraya getiren temizleyici meselesi olsa gerek, der. O da
Evet, cevabını verir.
Sübhanallah! Henüz icare konusunda bile cevap verme yeterliliğine ulaşmamış bir kimse kendisine
güvenip meclis kurarak ders vermeye, Allah’ın dini hakkında konuşmaya ve insanlara fetva vermeye nasıl cesaret eder?
Ebu Yusuf, Ey Ebu Hanife, bu meseleyi bana öğret, diyerek ondan ricada bulunur. Ebu Hanife de
meselenin çözümünü anlatır:
Eğer inkâr ederek gasp ettikten sonra temizlediyse ücret istemeye hakkı yoktur. Çünkü (inkâr etmesiyle icare akdi batıl olduğundan) onu kendisi için temizlemiş olur. Şayet (gasp etmeden önce) temizlemişse, onu (en başta) sahibi için temizlediğinden ücret istemeye hakkı vardır. Sonra da öğrencisine şu
dersi verir:
Kim kendisini eğitim öğretim görmekten müstağni zannederse, kendisi için yas tutup ağlasın.”
(Mert, 2014)

Türk İslam düşünce geleneğinin oluşmasındaki üç temel düşünürün ilim anlayışı, farklı görüşlere karşı
hoşgörüsü, ilmi araştırmayı sürdürmeye teşvik edişi, bilgi-irade-özgürlük ilişkisi, sevgi anlayışları vb. bağlamında aşağıdaki ifadeleri tahtaya yazılır.
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Ebu Hanife:
“Bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa
şüphe yok ki doğru olan onun görüşüdür.” (Uzunpostalcı, 1994).
İmam Maturidi:
“İnsanın diğer canlılardan farklı boyutu, iradesi ile bilme ve öğrenmeye yönelik davranışlar sergilemesidir.” (Biçer ve Sezgin, 2017).
Hoca Ahmet Yesevi:
Sünnet imiş, kafir de olsa, incitme sen;
Hüda bizardır katı yürekli gönül incitenden;
Allah şahit, öyle kula hazırdır Siccin;
Bilginlerden duyup bu sözü söyledim işte (Küçükkaya, 2016).

Öğrenciler Türk İslam düşünce geleneğinin “mayalayıcısı” üç âlimin ifadelerini incelerken onlardan yaklaşık bin yıl sonra yaşamış halk ozanımız Neşet Ertaş’ın “İlimsizlik Bilgisizlik Yüzünden” isimli türküsünün
sözleri de etkileşimli tahta üzerinden öğrencilere gösterilir.

İlimsizlik bilgisizlik yüzünden

Şeytanlar kol gezer cahil avcısı

Cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar

Avlar cahilleri olur hocası

Sevgisizlik saygısızlık yüzünden

İnsanlık düşmanı zehir fetvası

İnsan insanlıktan bıkar mı bıkar

Cahil beyinlere akar mı akar

Sevgisiz olanın olmaz hayası

Kör şeytana uyar nice cahiller

Fesatlık üretmek olur gayesi

Şeytanın sözünü o doğru beller

Sevgisiz kalanın bir gün mayası

Şeytan koltuğuna girer de yeller

Nerde belli olmaz kokar mı kokar

Acımasız canları yakar mı yakar

Şeytan dedikleri yalandır yalan

Garib’im can Hak’tır gör denilmezse

Şeytan olur yalanla birlik olan

Bunu bir kendine sor denilmezse

Fesat verir sana olursun talan

Cehalete dur dur denilmezse

Geriden seyrine çıkar mı çıkar

Hakk’ın binasını yıkar mı yıkar
Neşet Ertaş
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Ayrıca türkü öğrencilere dinletilir. Öğrencilerden Türk İslam düşünce geleneğinin “mayalayıcısı” üç âlimin ifadelerinde aktarılan düşüncelerin Neşet Ertaş’ın türküsünde yansımaları olup olmadığını değerlendirmeleri istenerek etkinlik sonlandırılır.
Farklılaştırma: Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve ilgilerindeki farklılıklar dikkate alınarak içeriğin farklılaştırılması bağlamında Neşet Ertaş türküsü dışında farklı müzik türlerinden uygun örnekler de
seçilebilir. Ayrıca etkinliğin kazanımları bağlamında görseller, yazılı sözlü edebiyat ürünleri, kısa filmler gibi
sanatsal ürünlerdeki yansımalara dair örnekler kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formları’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Mert, M. (2014). Eğitimcilik Yönüyle Ebu Hanife, Marife, 14 (3), 159-174.
Uzunpostalcı, M. (1994). Ebu Hanife. Diyenet Vakfı İslam Ansiklopedisi (131-138). İstanbul: Türkiye Diyanet
Vakfı.
Biçer, R , Sezgin, O . (2017). Teo-Psikolojik Açıdan Maturidi’de İrade Özgürlüğü . Bilig , (80) , 239-263 .
Küçükkaya, M. A. (2016). Hoca Ahmed Yesevi’de İnsan Sevgisi. Diyanet İlmi Dergi 52(4), 113-128 .
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Cilalı Gönüller

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/Görevler

ÜNİTE

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40

BECERİLER

:

Kavram Gelişimi, Özenli Düşünme, Düşüncelerini Gerekçelendirme,

		

Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünme geleneğinde tasavvufun işlevi ve mutasavvufların özelliklerini değerlendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Mevlana, Tasavvuf, Arınma, Mutasavvıf

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik iki bölümde gerçekleştirilecektir.
1. Bölüm

Şekil 1

Şekil 2

Öğretmen elinde içerisinde su bulunan bir pet şişe ile sınıfa girer. Öğretmenin elindeki pet şişedeki su
içmek için uygun olmayacak bir şekilde tuzlu ve kirlidir (Kum, çakıl, kıl vb. ile kirletilebilir.). Öğretmen su
şişesini öğrencilerin incelemesi için onlara verir. Su o kadar kirli olmalıdır ki incelemek için eline alan öğrenci
yüzünü buruşturmalıdır. Öğrencilere şişedeki suyun içilemeyecek derecede çok tuzlu olduğu da söylenir. Etkinliğin bu noktasında öğrencilere şu sorular yöneltilir:
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Şekil 3

– Bu suyu içmek ya da elbiselerinizi temizlemek için kullanmak ister misiniz? Neden?
Doğal olarak olumsuz cevap vermelerini, pis ve tuzlu olduğu için sağlığa uygun olmayacağını, midelerinin bu suyu kabul etmeyeceğini söylemeleri beklenmektedir.
– Çölde susuz kaldığınızı düşündüğünüzde böyle bir su birikintisi bulsanız içer misiniz? Neden?
Hayati bir tehlike olduğu için hayatta kalabilecek oranda içeceklerini, fazla içerlerse tuz oranından
dolayı ve mikroplardan dolayı böbreklerinin ve diğer organlarının zarar görüp hasta olacaklarını söylemeleri beklenmektedir.
– Bu suyu kirlerinden temizleyip saf su hâline getirmek mümkün müdür? Nasıl?
Değişik kimyasal yöntemlerle suyun tuz, kir ve mikroplardan arındırılabileceği ve saf su elde edilebileceğini söylemeleri beklenmektedir. Öğrencilerden bu yöntemlerden bildiklerini sözlü, yazılı veya
görsel olarak anlatmaları istenir. Basit bir arıtma düzeneği de oluşturulabilir. Bu sorunun cevaplanması
aşamasında fen bilgisi veya kimya dersi öğretmenlerinden yardım, destek alınmalıdır.
– Saf su hâline getirilirse içilebilir mi, temizleyici olarak kullanılabilir mi? Neden?
Saf su temizlikte kullanılabilir içilebilir. Ancak sürekli saf su içmek vücudun mineral dengesini bozacağı için sağlıklı değildir. Saf su genelde kimya ve makine sektöründe, soğutma sistemlerinde, araçların
akülerinde, ütülerde vb. kullanılır.
– İçilebilecek ve temizleyici olarak kullanılabilecek sağlıklı bir su hangi özellikleri taşımalıdır?
Öğrencilerin burada suyun ph değeri, içerisinde bulunması gereken mineraller vb. gibi
olması gerekenleri sıralamaları beklenmektedir. Öğrencilerin sağlıklı ve temiz bir suyun içeriğinde
bulunması gerekenlere dair söyledikleri unsurlar öğretmen tarafından tahtaya yazılır.

Yukarıdaki sorulara öğrencilerin verecekleri cevaplara dair beklenti notlarında ifade edilen hususlarda öğrencilerin yetersiz kaldığı durumlarda öğretmen fen bilgisi ve kimya öğretmenlerinden de destek
alarak yönlendirici olmalıdır.
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2. Bölüm
Etkinliğin bu aşamasında Mevlana’nın Mesnevi’sinde yer alan Çinli ressamlarla Anadolulu ressamlar hikâyesi okunarak aralarda verilen açık uçlu sorular öğrencilere yöneltilecektir.

Şekil 4

“Çinli ve Anadolulu ressamlar kimin daha usta ressam olduğu konusunda anlaşmazlığa düşerler. Bunun üzerine padişah onları imtihan etmeye karar verir. Büyük bir odayı perdeyle ortadan
ikiye bölerler. Her iki tarafa da ne tür malzemeler istediklerini sorarlar…”
– Siz Çinli ya da Anadolulu ressam olsaydınız kendi tarafınızdaki duvara en güzel resmi yapmak için
hangi malzemeleri isterdiniz?
“Çinli ressamlar çok çeşitli renklerde boyalar, farklı ölçülerde fırçalar isterken, Anadolulu ressamlar zımpara, temizleyici bez ve bolca cila malzemesi isterler…”
– Çinlilerin ve Anadolulu ressamların istedikleri malzemeleri nasıl yorumlarsınız?
“Çinli ressamlar çeşitli renklerdeki boyaları ve değişik ölçülerdeki fırçalarını kullanarak kendi
taraflarında kalan duvarı eşsiz güzellikte resimlerle donatırken, Anadolu ressamları sadece kendi
duvarlarını cilalayıp parlatmakla uğraşmaktadırlar…”
– Padişahın imtihanda sizce kim başarılı olacak? Neden?
“Nihayet verilen süre dolar. Padişah önce Çinli ressamların tarafına geçer ve onların mükemmel
resimlerini görünce hayran olur. Daha sonra Çinli ressamları da yanına alarak Anadolu ressamlarının olduğu bölüme geçer. Anadolu ressamlarının olduğu bölümdeki duvar çok parlak bir hâl almıştır ama bomboştur. Padişah durumu anlamaya çalışan gözlerle Anadolu ressamlarına ve parlak
duvara bakarken Anadolu ressamlarından birisi iki tarafı birbirinden ayıran perdeyi açıverir. Çinli
ressamların yaptığı resim tamamen pürüzsüz hâle getirilip kirlerinden, tozlarından arındırılarak
cilalanıp parlatılan duvarda çok daha güzel ve alımlı bir şekilde yansır. İmtihanı kazanan Anadolulu
ressamlar olur…”
– İmtihanın sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlayınız.
“Oğul, Anadolu ressamları sufilerdir… Onlar gönüllerini adamakıllı cilalamış, istekten, hasislikten, hırstan ve kinden arınmışlardır… Gönüllerini cilalamış olanlar, renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her nefste zahmetsizce bir güzellik görürler…” (Ayvazoğlu, 1997: 86-87).
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Şekil 5

Mevlana’nın hikâyeye ilişkin son sözleri dikkat çekmek üzere iki kez okunduktan sonra aşağıdaki sorular
öğrencilere yöneltilir ve alınan cevapların değerlendirilmesi ile etkinlik sona erdirilir.
•

Etkinliğin ilk bölümünde ele aldığımız suyun hâlleri ile Mevlana’nın bize anlatmaya çalıştığı insanın hâlleri arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Yorumlayınız.

•

Suyun saflaşma sürecinde geçirdiği merhaleler dikkate alındığında sufilerin arınma sürecinde hangi merhalelerden geçmeleri beklenebilir? Düşünüp yorumlayınız.

•

Tasavvufun işlevi ve mutasavvıfların özellikleri hakkında neler söylersiniz?

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Öz Değerlendirme ve Dereceleme Ölçeği Formları’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Ayvazoğlu, B. (1997). Aşk Estetiği. İstanbul: Ötüken.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Yapboz Gibi

ETKİNLİK TÜRÜ		
:
			

Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda
olan etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Akıl İman İlişkisi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40 + 40 + 40

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kavram Gelişimi, Analitik Düşünme, Kendini İfade Edebilme,
Düşüncelerini Gerekçelendirme

KAZANIMLAR
•

Türk İslam geleneğinde akıl iman ilişkisini anlatır.

•

Türk İslam geleneğinde akıl iman ilişkisini örneklendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Akıl, İman, Hacı Bektaş Veli

ÖNERİLER		

Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” kitabı okunabilir.

:

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
1. Öğretmen tarafından din felsefesi genelinde akıl-iman ilişkisini ifade eden argümanlar bulunur. Örnek
argümanlar aşağıdaki gibidir.
Etkinlik Hacı Bektaş Veli’nin akıl-iman ilişkisi temelinde yapılandırıldığı için onun sözü olmak zorundadır.
Tertillianus

Saçma olduğu için inanıyorum.

Clemens ve Augustinus

Anlamak için inanıyorum.

Aquinolu Thomas

İnanayım diye biliyorum.

Hacı Bektaş Veli

İman akıl üzeredir.
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Etkinlik Hacı Bektaş Veli’nin akıl-iman ilişkisi temelinde yapılandırıldığı için onun sözü olmak zorundadır. Öğretmen derse girmeden önce din felsefesindeki argümanları kelime kelime keser. Kesilen kelimeler bir
torbaya, kutuya vb. konur.
Örneğin;
“İman”, “Anlamak”, “İnanayım” gibi tek tek kesilir.

Etkinlik başlamadan önce öğrencilere torbada din felsefesinde akıl-iman ilişkisini temel alan önemli argümanların olduğu söylenir. Yalnız argümanlar kelimelere bölünmüş bir hâldedir. Öğrencilere kelimelerden
argümanlara ulaşmaları için 1 dakikaları olduğu söylenir. Öğretmen tarafından süre uzatılabilir. Süreçte öğrenciler birlikte çalışabilir ve konuşabilir. Etkinlik için aşağıdaki yönerge takip edilmelidir.
YÖNERGE:

1. Öğretmen torbadaki
kelimeleri masanın üzerine
döker.

5. Öğrencilerin bulduğu argümanların yanına din felsefesinde
temel olan akıl-iman ilişkisini ifade
eden argümanlar konur. Herkesin
kendi argümanını ve aslında ulaşması beklenen argümanı tahtaya
yazması istenir.

4. Bulunan argümanlar öğrencilerin önünde herkesin görebileceği şekilde durur.

2. Öğrenciler kelimeleri
dikkatle okur.

3. Öğrencilerden din felsefesinde akıl- iman ilişkisini
ifade eden argümanların neler
olabileceğini düşünmeleri istenir.
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Argümanlar üzerine büyük grup tartışması başlatılır. Burada amaç Hacı Bektaş Veli’nin sözünde vurgulanan akıl-iman ilişkisinin diğerlerinde olmadığı sonucuna ulaşmaktır.
2. Öğretmen içinde kum, un, su gibi maddelerden biri olan ağırlıkları birbirinden farklı torbaları sınıfa getirir. Torbalar doldurulurken ağırlıkların birbirine yakın olmasına dikkat edilmelidir. Burada amaç Hacı
Bektaş Veli’nin düşüncesindeki akıl-iman ilişkisini verebilmektir.

1. El
yordamı

Akıl-iman
ilişkisi

Hacı Bektaş
Veli

2. Tartı

3. Hassas
tartı

– Her öğrenciden “el yordamıyla” torbaları en ağırdan hafife doğru sıralaması istenir. Tahtaya sıralamaları
yazılır.
– Öğrencilere torbaları sıralarken kriter olarak neyi kullandığı sorulur. Her öğrencinin verdiği cevap tahtaya ayrı ayrı yazılır.
– Ardından öğretmen sınıfa bir tartı getirir. Öğrencilerin torbaları tartması ve en ağırdan hafife doğru
sıralamasını ister. Öğrencilerden el yordamı ile yaptıkları ölçüm ile tartı ile yaptıkları ölçüm sonunda ortaya
çıkan sıralamayı karşılaştırmaları istenir. Tartı ile ölçtükten sonra neyin değiştiği sorulur.
– Ardından öğretmen hassas tartı getirir (kimya laboratuvarından alınabilir) ve tekrar torbaların ölçülmesini ve sıralanmasını ister. Hassas terazi ile ölçüm yapıldığında neyin değiştiği sorulur. İlk iki sonuç ile
karşılaştırılarak tahtaya yazılır.
Öğretmen öğrencilerden süreci değerlendirmesini ister. Burada öğretmen üç farklı ölçme işlemi yaptıklarını ve hepsinde de aklın işlevini yerine getirdiğine vurgu yapmalıdır. Ardından akla yardımcı olan kriter
güçlendikçe (tartı-hassas tartı) sonuçtaki değişim üzerinde durulmalıdır. Buradan Türk İslam geleneğindeki
akıl iman ilişkisine geçilecektir.

ÖGY 1 FELSEFE

3.

317

Hacı Bektaş Veli’nin aşağıdaki cümleleri tahtaya yazılır.
Hacı Bektaş Veli’nin “Makalat” adlı eserinde alınmış örnekler aşağıdadır:

– İnsan bir şehir gibidir. İki yöneticisi (sultan) vardır; akıl ve iman. Bu yöneticilerin ilahî yardıma erişeni/
rahmânî olanı akıldır ve iman da aklın vekili olarak değerlendirilmektedir.
– Dil ile ikrar kalp ile tasdik.
– Nesneler can ile can ise bilgi ile dirilir.
– İman hazinedir koruyucusu akıldır.
– Akıl Allah’ın yeryüzündeki terazisidir. İnsan akıl terazisi ile iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı, dost ile
düşmanı tartabilir.
Hacı Bektaş Veli’nin cümlelerinden hareket ederek Türk İslam geleneğinde İmanın kriteri üzerine bir grup
tartışması başlatılır. “Öğretmen imanın ölçütü nedir? Akıl – İman ilişkisi nasıl ele alınmalıdır? İmanda ölçüt
olmazsa ne olur?” gibi sorular yöneltebilir.
Ardından her öğrenciden iki çalışmanın karşılaştırmasından hareket ederek, akıl iman ilişkisini bir yapboz yaparak ortaya koymaları istenir. Örneğin bir afiş tasarlayıp bunu yapboza dönüştürmeleri beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı” ve “Öz Değerlendirme Formu’na” etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
Veli, H. B. (1996). Makâlât, (E.Coşan), Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Pabucu Dama Atılmak

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Çok kültürlü okuryazarlık ve küresel farkındalık, eleştirel düşünme,
yaratıcı düşünme, bilişsel esneklik, düşüncelerini gerekçelendirme,
sonuç değerlendirme.

KAZANIMLAR
•

Türk İslam mutasavvıflarının sosyal-kültürel-ekonomik yaşama etkilerini anlatır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Ahilik, Ahlak

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Öğretmen öğrencilerden sosyal hayatın farklı alanlarında sosyal ilişkilerde karşılaştıkları olumsuzluklara
örnekler vermelerini isteyerek etkinlik başlar. Burada öğrencilerin insanlar arası yüz yüze ilişkilerde, sosyal medyada, ekonomik ilişkilerde karşılaştıkları olumsuzlukları ifade etmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin
olumsuzluk olarak ifade ettiği konular öğretmen tarafından tahtaya yazılır.
Olumsuzluk örnekleri olarak: bencillik, saygısızlık, sevgi eksikliği, hoşgörüsüzlük, kabalık, açgözlülük,
zorbalık, cimrilik, ayrımcılık, nefret söylemi, şiddet, yalan, kayırmacılık, ikiyüzlülük, büyüklük taslama, dolandırıcılık, işinde hile yapmak, sözünde durmamak vb. söylemeleri beklenmektedir.
–

Karşılaşılan olumsuz davranışların toplumsal sonuçları neler olabilir?

–

Toplumsal yaşamda karşılaşılan olumsuz davranışlar ve ortaya çıkan problemlere ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir?
Soruları öğrencilere yöneltilerek bütün öğrencilerin konuya ilişkin değerlendirmeleri alınır.
Daha sonra “pabucu dama atılmak” deyiminin çıkış hikâyesi etkileşimli tahtaya yansıtılarak öğrencilere
aktarılır.
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PABUCU DAMA ATILMAK
Bir meslek örgütü olarak ahilik, “insan” merkezli Türk İslam düşünce geleneğinin uzantısı olarak belli
bir düzen içerisinde ve son derece sağlıklı işlemiştir. Her esnaf birliğinin bir kethüdası bulunur ve kethüda
o meslek dalının inceliklerini, kanunlarını, yönetim biçimini iyi bilir, esnafın çalışma düzeni ve dürüstlüğünü denetlermiş. Esnaf ile kethüda arasında yiğitbaşı denilen, bilirkişi konumunda bir esnaf temsilcisi
bulunur, sanatında hile yapanlar olursa yiğitbaşı tarafından tespit edilerek kethüdaya bildirilir ve gerekli
ceza işlemleri başlatılırmış. Bu, bir nevi şimdiki tse kontrollüğü demektir.
Herkesin meslek ahlakı ilkeleriyle çalıştığı o dönemlerde bir zanaatkârın yaptığı işte ihmal veya hileye
sapması nadir görülen hadiselerdendir. Çabucak bozulan, yırtılan veya çürüyen mallarda bir hile aranır,
bulunursa kethüdaya şikâyetle ilgilisinin cezalandırılması istenirmiş.
Takdir edilir ki ayakkabı imalatı bu tür şikâyetlere açık bir meslektir. Kısa sürede eskiyen ayakkabının
kullanım hatası mı, yoksa üretim hatası mı olduğu sık sık tartışma ve şikâyet konusu edilmeye başladığı
devirlerde, çürük çarık yapılan, çabuk sökülen yahut delinen ayakkabılar dolayısıyla kethüda sık sık çarıkçılar yiğitbaşısını çağırıp tahkikat yaptırır olmuş. Eğer bir imalat hilesi söz konusu ise ilgili usta çağrılır,
esnafın ileri gelenleri, yiğitbaşı ve diğer meslek temsilcileri huzurunda kethüda tarafından tekdir edilir,
aldığı ücretin müşteriye iadesi sağlanır, dava konusu olan ayakkabı da kullanılmamak için dama atılırmış.
Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o usta için en büyük ayıp olup meslekteki şeref ve itibarını sıfırlar ve müşterisinin azalmasına yol açarmış. Bu uygulama bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme
niteliğinde olup birisi hakkında “pabucu dama atıldı” denilmesi artık o meslekten ekmek yemesinin zor
olduğuna işaret sayılır, esnafın bu titizlik ile iş görmesi temin edilirmiş.
Bu uygulamanın Ahi Evran’dan kalma olduğu, daha o zamanlarda da hatalı malzeme üreten zanaatkârın, Ahi şeyhi tarafından meclisten çıkarılıp pabucunun tekke damına atıldığı ve evine yalınayak gönderildiğine dair rivayetler vardır (Pala, 2004).

“Pabucu dama atılmak” deyiminin hikâyesi paylaşıldıktan sonra öğrencilerden deyimin hikâyesini değerlendirmeleri istenir. Daha sonra:
–

Yaptığınız alışverişlerde aldığınız ürünlere ilişkin herhangi bir problemle karşılaştınız mı?

–

Alışverişlerinizde aldığınız ürünlere ilişkin problemle karşılaştıysanız sorununuzu nasıl çözdünüz?
Soruları öğrencilere yöneltilir. Soruların öğrenciler tarafından cevaplandırılması ile etkinlik sona erdirilir.
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DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formları’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
-Pala, İ. (2004). İki Dirhem Bir Çekirdek. İstanbul: Kapı Yayınları.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Toplu-Yorum

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınırlandırılmış etkinlik/Görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık, Eleştirel 		
Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Düşüncelerini
Gerekçelendirme, Sonuç Değerlendirme.

KAZANIMLAR
•

Günümüz Türk toplumunda kadın algısını tartışır.

•

Türk İslam düşünce geleneğinde kadın algısını değerlendirir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Etkinlik “Toplu-Yorum” oyunu ile başlayacak, oyun ile aşağıdaki gibi bir kavram ağı oluşturulacaktır. Kavram ağı üzerinden öğrencilerin günümüzde kadın olgusuna ilişkin yaklaşımları yorumlanarak tartışılacaktır.
–

Kavram ağını incelediğinizde grubunuzun kadın algısını nasıl yorumlarsınız?

–

Ağdaki kavramlar ve kadın algısında sizce doğru ya da yanlış olan yaklaşımlar nelerdir?

–

Toplumsal yaşamda kadın olgusu ile ilgili tartışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Soruları yöneltilerek öğrencilerin günümüzde kadın algısına ilişkin tartışmalı konuları ve yaklaşımları
ifade etmeleri ve kendi düşüncelerini ortaya koymaları beklenmektedir.
Oyun şu şekilde oynanacaktır:
Öğrenciler daire oluşturacak şekilde ayakta dururlar. Öğretmen elinde top ile dairenin ortasında yer alarak elindeki topu herhangi bir öğrenciye ismini seslenerek atar ve oyun başlar. Öğretmen gruptaki her öğrenciye en az bir kez topu atmalı ve her seferinde “kadın” demelidir. Topu tutan öğrenciden beklenen kadın
kavramıyla çağrışımlı olarak aklına gelen ilk kavramı söylemesi ve neden öyle düşündüğünü açıklamasıdır.
Açıklamasını yapan öğrenci topu tekrar öğretmene atar. Aklına herhangi bir kavram gelmeyen öğrenci pas diyerek topu öğretmene atar. Öğrencilerin söyledikleri kavramlar tahtaya yazılarak aşağıdaki gibi bir kavram ağı
oluşturulur. Oyun bir ders saati boyunca bu şekilde oynandıktan sonra öğrenciler yerlerine otururlar. Tahtada
oluşan kavram ağını bir süre incelemeleri istenir. Daha sonra öğrencilere:
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Makyaj

Alışveriş

Kadın

Anne

Şekil 1: Kavram ağı

•

Türk İslam düşünce geleneğinde kadın algısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

•

Türk mitolojisindeki dişil karakterler, Dede Korkut Hikâyelerindeki kadın kahramanlar ve Bacıyan-ı
Rum hakkında neler biliyorsunuz?
Soruları öğrencilere yöneltilerek öğrencilerin değerlendirmeleri ile etkinlik sonlandırılır.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formları’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

ÖYG-2
İdil KEFELİ
Mehmet PARMAKSIZ
Selami DURAN

FELSEFE

Ya r d ı m c ı D e r s M a t e r y a l i
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Meydan Fotoğrafım

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sosyoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

2 Hafta (4 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Analitik Düşünme, Bilişsel
Esneklik, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi Öğrenme, Düşüncelerini 		
Gerekçelendirme, Üretkenlik

KAZANIMLAR
•

Meydan, toplumsal profil, toplumsal ilişki kavramları arasındaki bağlantıyı yorumlar.

•

Toplumsal profil ve toplumsal ilişki biçimleri bağlamında meydanlara ve oraları kullanan insanlara
ilişkin sosyolojik analiz yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Meydan, Toplumsal Profil, Toplumsal İlişki

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ

Görsel 1
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Mekânın toplumsal yaşama etkileri İbn Haldun
başta olmak üzere sosyoloji literatüründe çokça tartışılmış konulardandır. Mekânlar siyaset, sanat, edebiyat, tarih, ekonomi gibi insan ve toplum hayatının
farklı yönlerine etki eden köşe taşlarından biri olarak değerlendirilebilir. İnsan ve mekân ilişkisi ele
alınmak istendiğinde bazı mekânların diğerlerine
göre bir adım önde olduğu görülmektedir. Bu özel
mekânların başında da “meydan” gelmektedir. Şehir
yaşamında toplumsallaşmanın gerçekleştiği temel
mekânlardan biri olarak meydan, kavramsal olarak
orta yerde, açıkta olmayı ifade eder. Şehrin ve insanların gündelik yaşamında merkezî bir konuma sahip
olan meydan çeşitli insan hâllerine tanıklık etmektedir (Ulutaş, 2019).
Bu çerçevede etkinlik birbirini tamamlayacak nitelikte iki (2) hafta ve dört (4) ders saati olarak planlanmalıdır. Etkinliğin birinci haftasında öğrenciler
mümkünse şehrin meydanına mümkün değilse yoğun toplumsal ilişkilerin gerçekleştiği bir bölgesine
götürülmelidir. Burada uygun bir yere hep birlikte
oturulmalı ve öncelikle toplumsal profil ve toplumsal ilişki kavramları üzerinde konuşulmalıdır. Ayrıca:
•

Meydandaki insanlar arasında ve mekânlarda
gerçekleşen toplumsal ilişkiler konusunda neler
söyleyebilirsiniz?

•
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Meydanda bulunan büfe ve bu büfeden alışveriş
yapan Mehmet amca arasındaki toplumsal ilişkiyi, kafeteryada çay içip sohbet eden Hilal-Zeynep
kardeşler arasındaki toplumsal ilişkiyi, karşıdaki
noter dairesinde gerçekleşen toplumsal ilişkileri,
ilişkinin niteliği, süresi, birey sayısı, katılım biçimi ve kuruluş biçimine göre nasıl sınıflandırabiliriz? Neden?

Soruları öğrencilere yöneltilerek öğrencilerin
vereceği cevaplar ve öğretmenin yönlendirmeleriyle
meydanda bulunan insanlar arasında ve mekânlarda
gerçekleşen toplumsal ilişkiler, birkaç örnek üzerinden ilişkinin niteliği, süresi, birey sayısı, katılım biçimi ve kuruluş biçimine değerlendirilmeli ve aşağıdaki
toplumsal ilişki biçimlerine göre sınıflandırılmalıdır.
a. İlişkinin niteliğine göre (birincil-ikincil)
b. Süresine göre (kısa-uzun-periyodik)
c. Birey sayısına göre (birey-birey, birey-grup,
grup-grup, grup-toplum)
d. Katılım biçimine göre (isteğe bağlı-zorunlu)
e. Kuruluş biçimine göre (resmi-resmî olmayan)

Görsel 2

ÖGY 2 FELSEFE
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Daha sonra önceden hazırlanarak öğrenci sayısı kadar çoğaltılmış olan Toplumsal Profil Gözlem Formu
ve Toplumsal İlişki Biçimleri Gözlem Formu öğrencilere dağıtılmalıdır. Öğrencilerden iki ders saati süresince gözlemler yaparak, meydanı ve meydanı çevreleyen bina ve mekânları kullananların sosyal profillerine ve
aralarında gerçekleşen toplumsal ilişkilere ilişkin formlarda yer alan bölümlere notlar almaları istenir. Bir
ders saati süresince öğrenciler, gözlemleri ışığında formlara notlar alırken öğretmen tarafından sonraki hafta
formlara aldıkları notların sınıf ortamında analiz edileceği hatırlatılır. Ayrıca öğrencilerin her birinden toplumsal profil ve toplumsal ilişki biçimleri bağlamında akıllı telefonlarını ya da fotoğraf makinalarını kullanarak bir fotoğraf çekmeleri de istenerek etkinlik sona erdirilir.

Toplumsal Profil Gözlem Formu

Meydanı çevreleyen
mekânlar

İş hanı

Otopark

Saat kulesi

Valilik/Kaymakamlık vb.
resmî daireler

Meydan

Trafik Işıkları

Yeşil alanlar/parklar

Mekânları kullananların
Yaş
0-12:
13-18:
19-25:
26-35:
36-50:
51
ve üzeri:

Cinsiyet

K:

E:

Eğitim
durumu

Meslek

Ekonomik
durum

Alt gelir:
Orta gelir:

Medeni durum

Evli:
Bekar:

ÖGY 2 FELSEFE
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Toplumsal İlişki Biçimleri Gözlem Formu
Toplumsal ilişki biçimleri

Gözlemlediğiniz toplumsal ilişki örnekleri

İlişkinin niteliğine göre (birincil-ikincil)
Süresine göre (kısa- uzun-periyodik)
Birey sayısına göre (birey-birey, birey-grup, grup-grup, gruptoplum)
Katılım biçimine göre (isteğe bağlı-zorunlu)
Kuruluş biçimine göre (resmi-resmî olmayan)

İkinci ders saatinde öğrencilerle birlikte meydanın uygun bir yerinde oturularak her birinden
formlarına aldıkları notları diğerleriyle paylaşmaları
istenir. Formlardaki notlar üzerinden sosyolojik bir
bakış açısıyla meydanı ve meydanı çevreleyen bina ve
mekânları kullanan insanların toplumsal profillerine
ilişkin sonuçlar ortaya konulmalıdır. Bu şekilde meydanın toplumsal işlevleri üzerine değerlendirmeler
yapılarak etkinlik sonlandırılır.
Etkinliğin ikinci haftasında sınıf ortamında öğrencilerin bir önceki hafta toplumsal profil gözlem
formu ve toplumsal ilişki biçimleri gözlem formları
öncelikle öğretmen tarafından incelenir. Daha sonra öğrencilerden formlarda aldıkları notları büyük
grupla paylaşmaları istenir. Formlardaki notların
paylaşılmasının ardından:
•

•

•

•

Meydanı ve meydanı çevreleyen mekânları kullanan insanların toplumsal profilleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Meydanı ve meydanı çevreleyen mekânları kullanan insanların toplumsal profillerini dikkate aldığınızda meydanın toplumsal işlevleri hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
Meydan ve meydanı çevreleyen mekânlarda gerçekleşen toplumsal ilişkiler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Meydan ve meydanı çevreleyen mekânları kullanan insanların toplumsal profil özellikleri ile toplumsal ilişki biçimleri arasında bir bağ var mıdır?
Açıklayınız.

•

Meydan ve meydanı çevreleyen mekânları kullananların toplumsal profil özellikleri ve toplumsal
ilişki biçimlerine ilişkin dikkatinizi çeken başka
konular nelerdir?

•

Toplumsal profil ve toplumsal ilişki biçimleri bağlamında çektiğiniz fotoğrafı akıllı tahtaya
yansıtarak yorumlayınız.

Soruları öğrencilere yöneltilmelidir. Öğrencilerin
cevaplarıyla şehrin/mahallenin nabzının attığı yer
olarak şehir/mahalle meydanını, meydanın bir parçası olan binaları, öteki açık ya da kapalı mekânları
bu bina ve mekânların meydanın uzağındaki binalardan farklarını, bu mekânlarda gerçekleşen toplumsal
ilişkileri, meydanı ve meydanı çevreleyen mekânları
kullanan insanların toplumsal profillerini de dikkate alarak sosyolojik bir bakış açısıyla analiz etmeleri
beklenmektedir.
Yapılan analiz ve yorumların değerlendirilmesi
ile etkinlik sona erdirilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan
Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formları’na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA
Ulutaş, E. (2019). İmgeden Gerçekliğe: Kamusal
Bir Mekân Olarak Meydan, İçtimaiyat Sosyal
Bilimler Dergisi, 3 (2), 138-146.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

			

Mekân ve İnsan: Meydan Algısının Metafor
Yoluyla Araştırılması

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Felsefe-Birey-Toplum

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sosyoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

10 Hafta (20 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		
: Kavram Gelişimi, Metaforik Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Analitik 		
			Düşünme, Bilişsel Esneklik, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi Öğrenme,
			 Düşüncelerini Gerekçelendirme, Üretkenlik
KAZANIMLAR
•

Mekân ve insan ilişkisini içeren bilimsel bir rapor hazırlar.

•

İnsan mekân ilişkisini gösteren bir poster ya da sunum hazırlar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Meydan, Metafor, Sosyolojik Araştırma, Bilimsel Poster

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Not: Etkinlik on (10) hafta, iki (2) bölüm hâlinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile öğrencilerin “meydan”
metaforu üzerinden mekân ve insan ilişkisini metafor yöntemini kullanarak sosyolojik olarak tartışmaları ve
analiz etmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede birinci bölümde öğrencilerden bilimsel bir araştırma raporu
hazırlamaları ikinci bölümde ise raporlarına ilişkin sunum yapmaları beklenmektedir.

Görsel 1
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Mekânın toplumsal yaşama etkileri İbn Haldun
başta olmak üzere sosyoloji literatüründe çokça tartışılmış konulardandır. Mekânlar siyaset, sanat, edebiyat, tarih, ekonomi gibi insan ve toplum hayatının
farklı yönlerine etki eden köşe taşlarından biri olarak değerlendirilebilir. İnsan ve mekân ilişkisi ele
alınmak istendiğinde bazı mekânların diğerlerine
göre bir adım önde olduğu görülmektedir. Bu özel
mekânların başında da “meydan” gelmektedir. Şehir
yaşamında toplumsallaşmanın gerçekleştiği temel
mekânlardan biri olarak meydan, kavramsal olarak
orta yerde, açıkta olmayı ifade eder. Şehrin ve insanların gündelik yaşamında merkezi bir konuma sahip
olan meydan çeşitli insan hâllerine tanıklık etmektedir (Ulutaş, 2019).
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NOT: 1980 yılında George Lakoff ve Mark Johnson’un
çalışması ile metaforlar veri toplama yöntemi olarak
bilimin özellikle de sosyal bilimlerin alanına girmiştir.
George Lakoff ve Mark Johnson’ın “Metaforlar:
Hayat, Anlam ve Dil” adlı eseri ile bilimin alanına
giren metafor: Grekçe metapherein’den gelmiş ve öte
anlamında meta ve taşımak, yüklenmek anlamındaki
pherein kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur
(Soydan, 2011). Türkçede metafor kavramı;
benzetmeler, eğretilemeler, istiareler ve mecazlar
şeklinde kullanılmaktadır. Lakoff ve Johnson’a göre,
metafor; “Bir şeyi başka bir şeyin bakış açısıyla
anlamak ve tecrübe etmek, bir düşünce malzemesini,
insan kavrayışının bir şekli ile ifade etme sürecidir.
Metafor sadece bir söz unsuru olmanın ötesinde bir
düşünce unsurudur.” Metaforlar, kişisel tecrübeleri
anlamlandırmaları bakımından, aynı zamanda,
tecrübelerin dilidir (Eraslan, 2011).

1. - 8. Hafta / Bölüm 1: Birinci bölüm sekiz (8)
hafta, on altı (16) ders saati olarak planlanmalıdır.
Etkinliğin birinci bölümü için öğrenciler üç (3)
gruba ayrılır (Çalışma bireysel olarak da yapılandırılabilir.). Grupların her birinden bulundukları yerleşim yerinde yaşayan insanların “meydan” algılarını
araştırmaya dönük bir bilimsel metafor çalışması yapılandırmaları istenecektir.

Bilimsel araştırma süreci için iş takvimi aşağıdaki gibi planlanmalıdır. Rapor yazım sürecinde APA
yazım kurallarına uyulması gerektiği öğrencilere belirtilmelidir.

İş-Zaman Çizelgesi
İşin niteliği

Zaman

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta
Alan yazın çalışması/ Çalışma başlığının
belirlenmesi

X

X

Veri toplama aracı hazırlama

X

X

Verilerin toplanması/Arazi çalışması

Verilerin analizi

Rapor yazımı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Araştırma sürecinde öğretmen, iş zaman çizelgesine uygun olarak öğrenci çalışmalarını takip etmeli ve
gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır. Rapor yazım sürecinin tamamlanmasının ardından etkinliğin ikinci bölümüne geçilecektir.
9. ve 10. Hafta / Bölüm 2: İkinci bölüm iki (2) hafta, dört (4) ders saati olarak planlanmalıdır.
Birinci hafta öğrencilerden yazdıkları bilimsel araştırma raporuna ilişkin 10-15 dakikalık poster ya da
sözlü sunum hazırlamaları istenir. Öğrencilerden sunumlarını hazırlarken şu noktalara dikkat etmeleri beklenmektedir:
İkinci hafta hazırlanan poster/sözlü sunumlar büyük gruba sunulur. Sunumlar üzerinden mekân ve insan
ilişkisi tartışılarak etkinlik sona erdirilir.

Poster/Sözlü Sunum Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Sunumdaki görsellerin, metinlerin, tabloların dikkat çekici ve anlaşılır olması gerekir.
2. Sunum bütünlüğünü sağlamak açısından farklı renk ve yazı karakterleri kullanılmamalıdır.
3. Sunumda kullanılan metinler kısa ve dikkat çekici olmalı, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.
4. Sunumda kullanılan tablo, grafik ve görsellerin her birinin başlığı olmalıdır.
5. Sunum başlık, özet, giriş, sonuç ve tartışma, kaynakça başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarı, Öz/Akran Değerlendirme
ve Öğretmen Değerlendirme Formlarına ve sunum çalışması için Dereceleme Ölçeği Öğretmen Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
KAYNAKÇA
Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.
Soydan, M. (2011). Sinema filmi ile ilgili metaforlar: öğretim üyelerinin sinema filmi algıları. Türkiye
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 9-31.
Ulutaş, E. (2019). İmgeden Gerçekliğe: Kamusal Bir Mekân Olarak Meydan, İçtimaiyat Sosyal
Bilimler Dergisi, 3 (2), 138-146.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Anlamak 1

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sanat Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

12 hafta 5 etkinlik olarak yapılandırılmıştır.

TEMEL BECERİLER		
: Analitik Düşünme, Takım Çalışması, Düşüncelerini 			
			 Gerekçelendirebilme, Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel 		
			Farkındalık
KAZANIMLAR
•

Sanat eseriyle ilgili olarak felsefi çıkarımda bulunur.

•

Felsefi bakış açısıyla sanat eserini kendi bağlamı içinde tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Sanat Felsefesi, Din-Sanat-Siyaset, Sanat Eseri

Not
Etkinlik 12 haftalık bir bütün olarak planlanmıştır. Her hafta basamaklar hâlinde uygulanması önerilmektedir. Etkinlik ile öğrencilerin bir sanat eserini (resim) felsefi hermeneutik bakış açısından anlamlandırması
ve irdelemesi hedeflenmektedir.
ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
1. Hafta / Bölüm 1: Bu bölüm bir (1) hafta, iki (2) ders saati olarak planlanmalıdır.
Öğrencilere müzeye gidileceği söylenir. Öğretmen tarafından müzede öğrencilerin tutumlarını/bakış açılarını belirlemek için bazı karakterler oluşturulur. Öğrencilere sunulan karakterler ressam, bir sanat eleştirmeni, sıradan bir insan, sanat felsefecisi vb.dir. Karakterler öğrenci sayısına göre değiştirilebilir.
Gerekli izinler alınarak “müzeye” gidilir. Eğer müzeye gitme imkânı yoksa sanal müzelerden biri veya
birkaçı gezilebilir. Öğrencilerden onlara tanımlanan karakterlere bağlı olarak müze günlüğü tutması istenir.
Müze günlüğünde örneğin ressam olan öğrencinin, resmi teknik olarak ele alması beklenmektedir. Müze günlüğüne yazılanlar sesli bir şekilde sınıfta okunur ve öğrencilerin onlara verilen karakterlere bağlı olarak nelere
dikkat ettiği üzerinde durulur. Ressam, sıradan insan, sanat felsefecisi ve eleştirmen tutumları arasındaki fark
ile ilgili büyük grup tartışması yapılır.
2. Hafta / Bölüm 2: Bu bölüm önceki haftanın devamı niteliğinde olup bir (1) hafta, iki (2) ders saati
olarak planlanmalıdır.
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Raffaello’nun “Atina Okulu” freski akıllı tahta kullanılarak açılır. Eğer akıllı tahta yoksa öğretmen tarafından “Atina Okulu” freski ile ilgili görsel hazırlanır. Örnek görsel aşağıdaki gibidir.

Görsel 1

“Atina Okulu” freski ile ilgili olarak felsefi soruşturma başlatılır. Örnek sorular öğretmen tarafından geliştirilebilir.
Örnek Sorular:
Fresk bize neler anlatıyor olabilir?
Freske bakınca neler dikkatinizi çekti? Neden?
Sizce freskte İbn Rüşd hangisi olabilir? Nasıl anlayabiliriz?
Her filozof kendi alanıyla ilgili olarak bir kitap, bir nesne ile ilgileniyorken İbn Rüşd hiçbir şeyle
ilgilenmeyip önündeki filozofun elindekine bakar bir şekilde tasvir edilmiştir. Sizce neden?

İbn Rüşd’ün resmedilmesiyle diğer filozofların resmedilmesi arasındaki fark nedir? Sizce neden?
Felsefi soruşturmanın ardından “Atina Okulu” freski ile ilgili olarak Raffaello’ya mektup yazmanız isteniyor. Rafaello’ya ne sorardınız? Raffaello ile neler paylaşmak isterdiniz?

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Anlamak 2

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Siyaset Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3. ve 4. hafta

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Takım Çalışması, Düşüncelerini Gerekçelendirebilme,
Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık

KAZANIMLAR
•

Kendi bağlamı içinde sanat eserinin anlamının farkına varır.

•

Felsefi bakış açısıyla sanat-siyaset arasındaki ilişkiyi sanat eseri üzerinden ilişkilendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Felsefi Hermeneutik, Sanat Eseri, Sanat-Siyaset

3. Hafta / Bölüm 1: Bu bölüm bir (1) hafta, iki (2) ders saati olarak planlanmalıdır.
Öğrencilere 2. haftadaki etkinlik hatırlatılarak “Atina Okulu” kartı hazırlamaları istenir. Öğrenci hazırlarken karton ve boya kalemlerini kullanabileceği gibi teknolojik araçları da tercih edebilir. Kartı hazırlarken
eserle ilgili olarak a) Tarihsel b) Sosyolojik c) Düşünsel arka planı dikkate almaları istenir. Kart hazırlanırken
öğrencilerin Raffaello ve “Atina Okulu” freski ile ilgili araştırma yapması desteklenir. Öğrenciler görüşlerini ve
araştırmada elde ettikleri bilgileri “Atina Okulu” kartına yazarlar. Burada amaç, sanat eserlerinin kendi bağlamları içinde taşıdığı anlam ile ilgili farkındalık oluşturmaktır.

Sosyolojik arka plan

Tarihsel arka plan

Düşünsel arka plan
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Örnek Kart Çalışması:

Sosyolojik arka plan
				Tarihsel arka plan
							Düşünsel arka plan

4. Hafta / Bölüm 2: Bu bölüm önceki haftanın devamı niteliğinde olup bir (1) hafta, iki (2) ders saati
olarak planlanmalıdır.
Öğretmen “Atina Okulu” freski ile ilgili hazırladığı bilgilendirme kartını öğrencilere dağıtır. Öğretmenin
kendi bilgilendirme kartında Raffaello’nun “Atina Okulu” freskini Papa’nın isteği üzerine yaptığını vurgulaması gerekmektedir. Öğretmenin kullanabileceği örnek cümle, “Raffaello Papa II. Julius’un Roma’daki kütüphanesinin sanat işlerini üstlenmişti. II. Julius kütüphane çalışmasını beğenince Raffaello’yu “Atina Okulu” adlı
freski yapması için görevlendirmiştir.” Bu konuyla ilgili bilgiye ihtiyaç vardır çünkü sanat ve siyaset arasındaki
ilişkinin irdelenmesi istenmektedir. Öğretmenin bilgilendirme kartı öğrencilerin yaptığı bilgilendirme kartı
ile karşılaştırılır. Farklı/ortak yanların bulunması istenir. Özellikle Papa’nın Raffaello’yu görevlendirmesine
vurgu yapılır. Siyaset ve sanat ilişkisi irdelenir. Burada amaç, öğrencinin sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi
sanat eseri üzerinden kurmasını sağlamaktır. Ardından öğretmen öğrencilere aşağıdaki soruları yönelterek
büyük grup tartışmasını başlatır. Soru sayısı öğretmen tarafından arttırılabilir.
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Sizce bu fresk neden yapılmış olabilir?

Siyaset ve sanat ilişkisini Raffaello’nun “Atina Okulu” freskinden hareket ederek nasıl yorumlayabiliriz?

Sizce Papa neden böyle bir eserin yapılmasını istemiş olabilir?

DEĞERLENDİRME:
Öğrenciler “Atina Okulu” freskini kendi bağlamı içerisinde felsefi bakış açısıyla değerlendirmek için “bilgi
kartı” yapmıştır. Bilgi kartları yapılırken öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaların kontrol listesi öğretmen tarafından doldurulur. Kontrol listesi önem sırasına göre hazırlanmıştır.
Bu etkinliğe ait Kontrol Listesi’ne etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Anlamak 3

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Din Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

5. ve 6. hafta

TEMEL BECERİLER		
: Analitik Düşünme, Takım Çalışması, Düşüncelerini Gerekçelendirebilme,
		
Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık
KAZANIMLAR
•

Felsefi hermeneutik sayesinde sanat eserinin kendi bağlamı içinde farklı anlamlar taşıdığının farkına
varır.

•

Felsefi bakış açısıyla din-sanat arasındaki ilişkiyi sanat eseri üzerinden ilişkilendirir.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Sanat Eseri, Sanat- Din, Felsefi Hermeneutik

5. Hafta/Bölüm 1: Bu bölüm bir (1) hafta, iki (2) ders saati olarak planlanmalıdır.
Andrea Di Bonaiuto’nun “Thomas’ın Zaferi” freski görsel olarak hazırlanır veya akıllı tahtaya yansıtılır.
Andrea Di Bonaiuto’nun “Thomas’ın Zaferi” freskinde St. Thomas, rahiplere ait merkezî bir yerde tahtta oturmaktadır. Etrafında Musa, Süleyman, Davut ve Eyüp peygamberin yanı sıra, İncil yazarları yer almaktadır.
Saint Thomas’ın ayakları altında ise, birer sapkın olarak nitelenen Ariüs, Sibellius ve İbn Rüşd yer almaktadır.
Kullanılabilecek bir başka eser de Benozzo Gozzoli’nin aynı isimli freskidir. Eserde St. Thomas’ın ayakları altında yatar pozisyonda İbn Rüşd tasvir edilmiştir. St Thomas’ın yanındaki Platon ve Aristoteles’in varlığı St.
Thomas’a güç verirken İbn Rüşd ayakları altında ezilmiştir. Öğrencilere “Thomas’ın zaferi” ve “Atina Okulu”
fresklerindeki İbn Rüşd figürleriyle ilgili düşünceleri sorulur. Din ve sanat arasındaki ilişki eserler üzerinden
irdelenir. Felsefi soruşturma soru önerileri öğretmen tarafından geliştirilebilir.
Sizce İbn Rüşd sanat eserlerinde neden bu şekilde resmedilmiştir?
Sizce Aristoteles şerhleri ile tüm dünyanın tanıdığı İbn Rüşd sanat eserleri aracılığıyla neden küçümsenmiştir?
Sizce St. Thomas ve İbn Rüşd arasındaki düşünsel çekişme neden olabilir?
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6. Hafta /Bölüm 2: Bu bölüm önceki haftanın devamı niteliğinde olup bir (1) hafta, iki (2) ders saati
olarak planlanmalıdır
Öğretmen öğrencilerden Türkiye’de İbn Rüşd ile ilgili olarak basılan kitapların kapak tasarımlarını araştırmalarını ister. Öğretmen kitap kapaklarında kullanılan görsellere dikkat edilmesi gerektiğini vurgular. Tüm
görseller öğrenciler tarafından çıktı alınarak hazırlanır. Öğretmen öğrencilerden kapak tasarımlarıyla ilgili
olarak dikkatlerini çeken noktaları yazmalarını veya söylemelerini ister. Burada öğrencilerin üzerinde durması beklenen nokta İbn Rüşd’ün yerildiği eserlerin kitap kapağı olarak kullanılmış olmasıdır. Yazılanlardan
hareketle eserlerin kendi bağlamları dışında ele alındığında ortaya çıkan “yanlış anlaşılma” üzerinde durulur.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait “Kavram haritası” ve “Kontrol listesine” etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Anlamak 4

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Bilim Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

7. ve 8. hafta

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Takım Çalışması, Yaratıcı Düşünme, Öz Yönetim,
Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık

KAZANIMLAR
•

Bilim felsefesi ışığında yapay zekâ ve insan arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

•

Felsefi bakış açısıyla insan-yapay zekâ ilişkisini sanat eseri üzerinden tartışır.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Sanat Eseri, Bilim Felsefesi, Yapay Zekâ

7. Hafta / Bölüm 3: Bu bölüm önceki haftanın devamı niteliğinde olup bir (1) hafta, iki (2) ders saati
olarak planlanmalıdır.
Aşağıdaki görseller tahtaya yansıtılır veya öğrencilere çıktı alınarak verilir. Görsellerden hareket ederek
öğrencilerin birbirine soru sormaları istenir. Sorular tahtaya yazılır. Soruların içinden bir tanesi seçilerek
farklı cevaplar aranır.

Görsel 1

Görsel 2
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Öğretmen aşağıdaki soruları öğrencilere yöneltir. Soru sayısı arttırılabilir. Burada amaç yapay zekâya yüklenen bilgiler ışığında sanat eserini yaptığı ve sanatçının da üzerindeki siyasi/dini veya ekonomik baskı altında
“sanat eserini” yaptığı düşüncesine vurgu yapmaktır. Bu şartlarda insan ve yapay zekânın yaptıkları arasında
fark var mı?

Yapay zekâya bugünkü sosyolojik alt yapı, tarihsel arka plan verilmiş olsa ve bu bilgilere göre resim
yapması istense bu sanat eseri olur mu? Neden?

Bir insana bugünkü sosyolojik alt yapı, tarihsel arka plan verilmiş olsa ve bu bilgilere göre resim yapması
istense bu sanat eseri olur mu? Neden?

7. ve 8. Hafta: Bu bölüm iki (2) hafta, dört (4) ders saati olarak planlanmalıdır.
Öğrencilerin aşağıdaki görevlerden birini seçerek yapmaları istenir. Çalışma grup ya da bireysel olarak
yapılabilir. Hazırlanan çalışmalar büyük grup ile paylaşılır.

“Yapay zekâ sanat eseri yapabilir mi?” sorusuna cevap
olarak bir kısa film senaryosu yazmaları istenir.

“Yapay zekâ ve insan arasında fark var mı?” sorusuna
cevap olarak bir belgesel hazırlamaları istenir.

“Sanat eserini kendi bağlamında anlamak neden önemlidir?” sorusuna cevap niteliği
bir afiş tasarımı yapınız.

DEĞERLENDİRME
Bu etkinliğe ait Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Anlamak 5

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması

			

gereken yapıda olan etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Aksiyoloji/Değerler Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Sanat/Siyaset/Din/Bilim Felsefesi

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

9 - 10 - 11 - 12. hafta

TEMEL BECERİLER		
:
			

Analitik Düşünme, Takım Çalışması, Yaratıcı Düşünme, Özyönetim,
Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık

KAZANIMLAR
•

Felsefi hermeneutik aracılığıyla sanat eserini kendi bağlamı içinde analiz eder.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Sanat Felsefesi, Din, Siyaset, Bilim, Yapay Zekâ

9-10-11-12. Hafta: Öğrencilerin bir sanat eserini (resim) seçmesi ve onu sosyal bağlamları çerçevesinde
felsefi hermeneutik bakış açısıyla analiz etmesi istenir. Bunun için 2 (iki hafta) araştırma yapması iki (2) hafta
ise analize yoğunlaşması beklenir. Analizi yaparken aşağıdaki kontrol listesi öğrenciye verilir. 12. hafta felsefi
hermeneutik bakış açısıyla yapılan analizler büyük grupla ile paylaşılır. Paylaşırken sunum, afiş veya sade anlatım kullanılabilir.
Kontrol Listesi Formu
EVET

HAYIR

Bilişsel yeterlilik
Sosyal bağlama dikkat ettim.
Tarihsel bağlama dikkat ettim.
Düşünsel arka plana dikkat ettim.
Sanatçı ile ilgili yeterli bilgiye sahibim.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Dereceli Puanlama Anahtarı’na ve Öz/ Akran Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Zihin-Beden Problemi ve F-Zombiler

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Varlık Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ontoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3 hafta (6 ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kaynakları Etkin Kullanma, Sonuç Değerlendirme, Rutin Olmayan
Problem Çözme, Strateji Geliştirme

KAZANIMLAR
•

Varlık türlerini sınıflar

•

Gerçek varlık ideal varlık ayrımını analiz eder.

•

Varlığa ilişkin yaklaşımları anlatır.

•

Varlığa ilişkin yaklaşımların görüşlerini karşılaştırır.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ:
Ontoloji açısından bakıldığında tüm felsefe tarihini iki ana yapıda okumak mümkündür. Bu iki yapı aşağıdaki şekilde şemalaştırıldıktan sonra öğrencilerin monizm ve düalizm hakkındaki ön bilgileri sorulur.

Varlık

monizm

düalizm

342

ÖGY 2 FELSEFE

ECE NEREDE?
Ülkenin önemli üniversitelerinin birinde bilim insanları sonunda ışınlanma konusunda çok ciddi
bir gelişmeye imza atmışlar ve ışınlanma makinasını kullanmaya başlamışlardır. Ana kabine konulan
bir nesne önce tüm atomlarına kadar parçalanmakta, ana bilgisayar tarafından kopyalanmakta ve B
kabininde yeniden birleştirilmektedir.

Bilim insanları sıranın artık insan ışınlamaya geldiğini düşünmektedir. Üniversiteden gönüllü öğrenciler denek olarak kabul edilir ve ilk denemeler muhteşem başarılarla sonuçlanır.

SORUN ŞU Kİ…
O gün tüm medya kuruluşlarına haber verilmiş, ülkenin önde gelenleri davet edilmiş ve ışınlanma
makinasının tüm dünyaya duyurulmasının zamanı gelmiştir. Günün deneği Ece olacaktır. Büyük bir
heyecanla o günü bekleyen Ece, bütün gece uyuyamamış neler olacağını merak ederek yatakta bir o
yana bir bu yana dönüp durmuştur.
Erkenden hazırlanan Ece tanıtımın yapılacağı üniversiteye vaktinden epey önce gitmiş ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Heyecanla sunumu beklemeye başlar.
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Ama o gün işler hiç beklenildiği gibi gitmez. Bilgisayarda bir arıza meydana gelir. Ece ilk kabine
girdikten sonra bilgisayar kopyalama işlemini başlatır. Kendi belleğine ise sadece Ece’nin zihnini kopyalar ve B bölümüne sadece Ece’nin zihnini kopyalayabilir. A bölmesinde ise Ece’nin canlı ama zihinsiz bedeni, B bölmesinde ise Ece’nin bedensiz zihni vardır.
Pekiyi Ece şimdi nerededir?
(Murat Arıcı Felsefeye Giriş (2019) içinde Zihin Felsefesi Bölümünden Uyarlanmıştır.)

Öğrencilerden bu soruya idealist monist, materyalist monist ve düalist olarak cevap vermeleri istenir.
Ardından kendi görüşlerini almak için sınıfın üç ayrı yerine Ece, A bölmesinde (monist-materyalizm), Ece B
bölmesinde (monist idealizm) ve Ece her ikisinde ayrılmış durumda (Düalizm) yazan afişler asılır. Öğrenciler,
hangi görüşe sahipse o afişin altına giderler ve görüşlerini açıklarlar.

Descartes’in Meditasyonlar adlı kitabını yayınlamasından sonra zihin-beden tartışması felsefenin
en önemli çalışma alanlarından bir olmuş ve günümüzde zihin felsefesinin temel hareket noktasını
oluşturmuştur. Descartes bir töz düalistidir. Ona göre beden ve zihin birbirine indirgenemeyecek iki
tözdür.
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Etkinliğin bu aşamasında Descartes’in töz düalizmini destekleyen Leibniz Yasası Argümanı ve Tasarlanabilirlik Argümanı üzerine büyük grup tartışması açılır.

LEİBNİZ İLKESİ ARGÜMANI
Bu argümanın ana fikri Leibniz’in ileri sürdüğü bir mantıksal ilke olan özdeşlik ilkesidir.

Leibniz’in Leibzig Üniversitesindeki Heykeli

Leibniz’e göre A ve B gibi iki varlık tüm özellikleri ile bire bir aynı ise özdeştir. Tersinden okuduğumuzda ise eğer A ve B gibi iki varlık birbiriyle bire bir aynı değilse özdeş değildirler. Bu durumda
beden ve zihin bire bir, aynı şeyler olmadığına göre özdeş de değillerdir ve bu nedenle iki ayrı tözdürler.
Bu durum şu anlama gelir; eğer bir insanın ruhu ya da bedeni yoksa tam bir insan değildir. Bu fikirden
hareketle felsefede bir yeni tartışma alanı olarak felsefi zombiler ortaya çıkmıştır.
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TASARLANABİLİRLİK ARGÜMANI YA DA FELSEFİ ZOMBİ (F-ZOMBİ)

Genel olarak kabul gören f-zombilerin, alanlarına göre dağılan ve tanımlanan üç ayrı tipi bulunur:
Davranışsal Zombi: Davranışsal olarak sıradan bir insandan ayırt edilemez zombi tipi.
Nörolojik Zombi: İnsan beynine sahip ve psikolojik olarak insanlardan ayırt edilemez zombi tipi.
Ruhsuz Zombi: Ruhtan/bilinçsel tecrübeden yoksun zombi tipi.

Uzun bir yolculuğa çıktınız ve yolda aracınız bozuldu. Uzakta ışıkları yanan bir kulübe var. Kulübeye ulaştınız. Kapıda yaşlı bir adam sizi buyur etti ve çok korkmuş görünüyor. İçeride bir grup daha var.
Siz adamla konuşurken sizin elinize bir kâğıt tutuşturdu. Kâğıtta şu yazıyor.
İçerideki adamların bir kısmı gerçek ama diğerleri zombi. İçlerinde hem davranışsal, hem nörolojik
hem de ruhsuzlar var, bana yardımcı ol. Zombileri belirleyip uzaklaştırmam gerekiyor.
İçerdekilerin hangisinin zombi, hangisinin gerçek insan olduğunu nasıl belirlerdiniz? Göreviniz
yanlış adamı zombilerden kurtaracak doğru soruları bulmaktır.

Her zombi türünün günlük hayatta olduğunu düşünüp zombileri nasıl tanıyacağımıza dair bir el broşürü
ya da poster hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
Nelson Goodman, Of Mind and Other Matters, (Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1984).
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Simülasyonlar

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Varlık Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Ontoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 1

SÜRE

:

40+40

TEMEL BECERİLER		

:

Metaforik Düşünme, Eleştirel Düşünme, Analitik Düşünme

KAZANIMLAR
•

Yeni ontoloji yaklaşımlarını anlatır.

•

Yeni ontoloji yaklaşımlarını karşılaştırır.

•

Yeni ontoloji yaklaşımları çerçevesinde kendi ontolojik yaklaşımını inşa eder.

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ

1999 yapımı kült filmlerden Matrix, Descartes’in ünlü sorusunu farklı bir şekilde yeniden sormuştu. Filmin ana kahramanlarından Morpheus, Neo ile karşılaşmalarında şunları
söylemişti:
“Hiç gerçek olduğunu sandığın bir rüya gördün mü? Ya o
uykudan hiç uyanmasaydın rüya olduğunu nasıl anlayacaktın?
Bu, son fırsatın. Buradan sonra dönüş yok. Mavi hapi alırsan hikâye biter. Yatağında uyanır ve istediğin şeye inanırsın.
Kırmızı hapı alırsan Mucize Ülkesi’nde kalırsın ve sana tavşan
deliğinin ne kadar derin olduğunu gösteririm. Unutma! Sana
gerçeği vaat ediyorum. O kadar.”
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Öğrencilerle bu metin paylaşıldıktan sonra öğrencilere şu soru sorulur: “Morpheus ile karşılaşan siz olsaydınız hangi hapı seçerdiniz? Size gerçeği gösterecek kırmızı hapı mı yoksa hayatına aynı şekilde devam etmeni
sağlayacak mavi hapı mı?

Gerçeği gösterecek

Hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Kırmızı hapı seçerdim, çünkü

mavi hapı seçerdim çünkü

Gerekçelerim

Gerekçelerim

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Öğrencilerin fikirlerini not almasından sonra kırmızı ve mavi hapı seçenler, iki gruba ayrılırlar ve parlamenter bir münazara düzenlenir.

Münazara tekniği daha çok edebiyat alanında kullanılan bir teknik olmasına rağmen
parlamenter münazara ya da İngiliz (Cambridge) sistemi münazara argümanların kurulması, sunulması ve çürütülmesi açısından
felsefe alanına son derece uygundur. Bu teknikte öğrenciler hükûmet ve muhalefet olarak ikiye ayrılır. Ve toplamda sekiz konuşma
yapılır.
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Neistan Cumhuriyeti Hükûmeti, tüm yurttaşlarının kırmızı hapı alarak gerçeği tüm yönleriyle görmesinin gerektiğini düşünmektedir.
HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: KIRMIZI HAPI SEÇEREK GERÇEĞİ GÖRMELİYİZ.
HÜKÛMET ADINA İLK AÇILIŞ KONUŞMACISI (HA1):
•

Gerçeğin ve kırmızı hapın ne olduğunu tanımlar.

•

Kırmızı hap seçilmediğinde ortaya çıkacak sorunları tespit eder.

•

Kırmızı hapın alımıyla ilgili bir yasa tasarısı ortaya koyar.

•

Yasanın hangi sorunları nasıl çözeceğini açıklar.

•

Temel argümanları sunar
MUHALEFET ADINA İLK AÇILIŞ KONUŞMACISI (MA1)

•

HA1’in tanımlarına ve sorun tespitine, gerekliyse, eleştirilerini sunar.

•

Hükûmetin önerdiği kırmızı hapın alınmasının neden çalışmayacağını açıklar.

•

HA1’in argümanlarına çürütmeler sunar.

•

Muhalefetin temel argümanlarını anlatır.
HÜKÛMET ADINA İKİNCİ KONUŞMACI (HA2)

•

MA1’e çürütmelerini sunar.

•

HA1’in yıpratılmış argümanlarını destekler ve açık noktalarını kapatır.

•

Yeni argümanlar sunar.
MUHALEFET ADINA İKİNCİ AÇILIŞ KONUŞMACISI (MA2)

•

HA2’den başlayarak çürütmelerini sunar.

•

Gerekliyse HA1’in eleştirilmemiş noktalarına çürütmeler sunar.

•

MA1’in yıpratılmış argümanlarını destekler ve açık noktalarını kapatır.

•

Yeni argümanlar sunar.
HÜKÛMET ADINA KAPANIŞ KONUŞMASI (HK)

•

MA takımına çürütmelerini sunar.

•

Kendi takımının münazaraya nasıl baktığını açıklar.

•

Açılışın verdiği model maçı oynanamaz kılmadığı sürece kapanışta bu çerçevede maçı oynar.

•

Münazaraya hükûmet adına yeni boyut katar veya anlatılmış argümanların derin analizini sunar.
MUHALEFET ADINA KAPANIŞ KONUŞMASI (MK)

•

Öncelikle HK1 konuşmacısının maça yeni getirdiği noktalar olmak üzere hükûmet kanadına çürütmelerini sunar.

•

Kendi takımının münazaraya nasıl baktığını açıklar.

•

Münazaraya muhalefet adına yeni boyut katar veya anlatılmış argümanların derin analizini sunar
(URL 1).

ÖGY 2 FELSEFE

349

Münazara sonrasında aşağıdaki metin, tartışmaya açılarak gerçekliğin günümüzdeki bir başka tanımı olan
hiper gerçekliğin ne olduğu üzerine konuşulur. Burada Sokrat semineri kullanılmalı, altı çizili bölümler üzerine tartışılmalıdır.

“…postmodern dünyada alanlar ve kavramlar arasındaki farklılıkların ortadan kalktığını ifade eden
Baudrillard, yüz ile derinlik, gerçek ile hayal arasındaki ayrımların da ortadan kalktığını ifade etmek
için bu kez hiper gerçeklik kavramını kullanmaya başlar. Gerçekten de yeni dünya düzeninde eğlence,
iletişim ve enformasyon teknolojilerinin insana, gündelik hayata yapı kazandıran kodlarla modellerden
olduğu kadar günlük hayatın sıradan deneyimlerinden de çok daha yoğun ve kapsamlı deneyimler temin
ettiğini söyleyen Baudrillard, hiper gerçekliğin veya aşırı gerçek alanın, yani medyanın gerçeklik simülasyonlarının, Disneyland’lerin ve başkaca eğlence parklarının, TV sporlarının vs. gerçek olandan çok daha
gerçek hâle geldiğini söyler. Bu ise elbette hiper gerçekliğin düşünceyi ve gerçekliği kontrol etme düzeyine
geldiğini ifade eder. Ona göre, söz konusu modern dünyada, bireyler hakikaten “gerçek olanın ıssız çölünden” kaçıp hiper gerçekliğin çok çeşitli çılgınlıklarına, bilgisayar, medya ve başkaca teknolojilerden
meydana gelen yeni bir dünyaya sığınırlar.” (Cevizci 2008;752).
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1. Baudrillard, medyanın günümüzde daha yoğun olarak sosyal medyanın yapay bir gerçeklik sunduğu
gerçekliği yeniden ve kendi isteğine göre şekillendirdiğini iddia etmektedir. Bu görüşe katılıyor musunuz?
2. Sosyal medyanın sunduğu gerçeklik nasıl bir yapıdadır?
3. Medyanın ve özellikle sosyal medyanın sunduğu deneyimlerin daha yoğun bir deneyim olmasından
kast edilen nedir?
4. “Gerçeğin ıssız çölü” deyimini Baudrillard’a göre nasıl yorumlayabiliriz?
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Bu tartışmalardan sonra sosyal medya paylaşımında gerçekliği nasıl çarpıttığımız üzerine konuşulur.
Görev şudur;
Sosyal medyada bir fotoğrafımızı paylaşacağız. Bir fotoğraf üzerinde gerek filtrelerle gerekse yardımcı programlar kullanarak
1. Gerçeği olduğundan çok daha güzel,
2. Gerçeği olduğundan çok daha kötü gösterebilir misiniz?

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Cevizci, A. (2008), Felsefe Tarihi Say Yayınları, İstanbul URL-1:
https://trabzonarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/08090550_3._IYngiliz_Parlamenter_
GoYrevler.pdf
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Epistemolojide Yeni Sorunlar

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Çağdaş Epistemeloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3 hafta (6 ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kaynakları Etkin Kullanma, Sonuç Değerlendirme, Rutin Olmayan
Problem Çözme, Strateji Geliştirme

KAZANIMLAR
•

Günümüzün epistemolojik tartışmalarını kavrar.

•

Gettier problemine getirilen çözümleri sorgular.

•

Çağdaş epistemolojik çözümleri örnek durumlarda kullanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:
Bu etkinlik 3 hafta ve altı ders saati olarak planlanıp uygulanacaktır. Etkinliğin ilk haftasında Gettier Problemi tartışılacak, ikinci haftasında alternatif çözümler ele alınacak ve son bölümde seçilen çözümün sunumu
gerçekleştirilecektir.

Edmund Gettier, 1963 yılında yayınladığı “Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi midir?” adlı makalesinde o güne kadar bilgi konusunda genel kabul gören yapıya çok ciddi bir eleştiri ile yaklaşmıştır.
Yalnızca 3 sayfalık bu makale çağdaş epistemolojide çok ses getirir ve birçok farklı tartışmanın ortaya
çıkmasına neden olur. Çünkü Gettier üç parçalı bilgi tanımının en etkili eleştirisini ortaya koymuştur.
Bu eleştiri, literatürde Gettier Problemi adı ile anılır ve 20. yy.ın ikinci yarısından itibaren epistemolojinin başlıca konusunu oluşturduğu söylenebilir.
Gettier eleştirdiği üç parçalı bilgi tanımını makalesinde şöyle ifade eder:
Ali’nin (A), B gibi bir olayı bilmesi için “A, B olduğunu ancak;
B doğru ise (doğruluk koşulu)
A, B’nin doğru olduğuna inanırsa veya onu kabul ederse (inanç/kabul koşulu) A, B olduğuna yönelik inancını/kabulünü gerekçelendirirse (gerekçelendirme koşulu) bilir.”
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Gettier, bu klasik bilme tanımına yönelik güçlü bir örnekle karşı çıkacaktır:

Varsayalım ki Semih ve Can belli bir iş için başvuruda bulundular. Ve Semih’in aşağıdaki önerme
için güçlü bir kanıtı olsun:
(d) İşe alınacak olan kişi Can’dır ve Can’ın cebinde on adet madeni para var.
Semih’in (d) için kanıtı, şirket müdürünün sonuçta cebinde on tane madeni para olanın seçileceği
konusunda kendisini bilgilendirmesi ve Semih’in kendisinin on dakika önce Can’ın cebindeki paraları
sayarken görmesi olsun.
(d) önermesi şunu içerir:
(e) İşe alınacak olan kişinin cebinde on adet madeni para var.
Bu durumda, Semih (e)’nin doğru olduğuna ilişkin inancı için açık bir gerekçelendirme yapmıştır.
Çünkü Can’ı paralarını sayarken görmüştür ve şirket müdürü kendisini bilgilendirmiştir.
Fakat Semih tarafından bilinmeyen bir durum olduğunu hayal edin; işe alınacak kişi aslında Can
değil, Semih olsun. Semih sabah evden çıktıktan sonra simit almak, toplu taşıma binmek gibi bazı eylemleri gerçekleştirmiş ve para üstlerini saymadan cebine atmış olsun ve cebinde on madeni para bulunsun. Bu durumda (e) önermesi doğrudur, ama Semih’in (e)’den çıkarsadığı (d) önermesi yanlıştır.
Bu örneğimizde aşağıdakilerden tümü doğrudur:
(i) (e) doğrudur,
(ii) Semih, (e)’nin doğru olduğuna inanmaktadır ve,
(iii) Semih’in, (e)’nin doğru olduğuna yönelik inancı gerekçelendirilmiştir.
Ama Semih’in (e)’nin doğruluğunu bilmediği de aynı derecede açıktır; (e) Semih’in cebindeki madeni para sayısı nedeniyle doğrudur; Semih kendi cebinde ne kadar madeni para olduğunu bilmemektedir ve o, (e)’ye yönelik inancını, yanlış bir biçimde işi alacak adam olduğuna inandığı Can’ın cebindeki
madeni paraların sayısına dayandırmaktadır.
(E. Gettier’in Is justified True Blief Knowledge adlı makalesinden uyarlanmıştır.)

Bu örnek herhangi bir önermenin bilgi olması için gerekçelendirilmiş olmasının yeterli olmadığını açıkça
ortaya koymaktadır. Çünkü Semih’in, Can’ın işe alınacağına dair inancı gerekçelere dayanmasına rağmen gerçekleşmemiştir. Gettier’in ortaya koyduğu bu aykırı duruma yönelik alternatif çözümler ortaya konulmuştur;
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Sebebe Dayanma Koşulu
(Goldman)
Sarsılmaz Gerekçelendirilmiş Doğru
İnanç (Lehrer)
Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç
(Chilsom)

Öğrencilerle bu üç çözümün başlıklarını duyunca ne anladıkları tartışılır ve sınıf üçe ayrılarak bu çözümlerin neler olduğunu araştırarak üçer dakikalık birer sunum yaparlar.

SEBEBE DAYANMA KOŞULU
Alvin Goldman, 1967 yılında Gettier Problemi’ne alternatif bir çözüm için kaleme aldığı “Nedensel Bir Bilme Teorisi” adlı makalesinde tecrübeye dayanan önermelerin bilgilerine yönelik bir çözüm
önerir. Bu çözüme göre Semih’in işe alınacak kişi bilgisi ile Can’ın ya da kendisinin cebinde 10 madeni
para olması arasında tecrübe edilmiş bir neden sonuç bağlantısı yoktur. Bir yapının bilgi olabilmesi için
sebep koşulu bulunmalıdır.
(Goldman’ın makalesine linkten ulaşabilirsiniz) https://www.jstor.org/stable/2024268
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SARSILMAZ GEREKÇELENDİRİLMİŞ DOĞRU İNANÇ
Lehrer ise 1969 tarihli ve Paxon ile birlikte kaleme aldığı “ Bilgi: Sarsılmaz Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç” makalesinde alternatif bir çözüm üretir. Lehrer’e göre bir kişi bir bilgiyi temel olarak bilmiyorsa ona bir sarsılmazlık koşulu eklememiz gerekir. Bu durumda çözümleme şöyle gerçekleşir:
A, B olduğunu ancak; B doğru ise
A, B ye inanıyorsa ve
A’nın B olduğu inancına gerekçe sağlayan bir C ifadesi vardır ve başka bir ifade bu gerekçelendirmeyi sarsmaz ise bilgidir.
(Lehrer’in makalesine linkten ulaşabilirsiniz.) https://www.jstor.org/stable/2024435

GEREKÇELENDİRİLMİŞ DOĞRU İNANÇ
Chilsolm 1983 tarihli “Foundations of Knowing” adlı eserinde ise Gettier sorununu daha kavramsal
bir düzeyde ele alarak kanıtlama (evident) üzerinden ele alır. Ona göre:
A, B ye olan inancını gerekçelendirmiştir = Tn
1. A için B olduğu kanıta dayalıdır,
2. Eğer A için B, kusurlu bir şekilde kanıta dayanmışsa o zaman bu B önermesi ya
a. A için apaçık ama kusurlu bir şekilde olmayan ya da
b. Onu A için apaçık yapan diğer parçalardan her biriyle ilişkisini gösteren bir önerme olacak şekilde
bir önermeler bütünün sonucudur.
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CAN VE TAN’IN DURUMU NE OLACAK?
Bir gün kütüphaneye gittiğimi düşünün. İleride bir kişinin raftan çok değerli bir kitabı alarak onu
ceketinin içine attığını gördüm. Kitabı alanın Can olduğundan eminim. Can daha önceden tanıdığım
biri. Birkaç kez hırsızlıktan ceza aldığını biliyorum. Bu durumda bu kişinin Can olduğuna dair iki kanıtım var;
1. Can’ı tanıyorum.
2. Can’ın önceden de hırsızlık yaptığını da biliyorum.
Sonrasında polis Can’ı aramaya başlasın ve annesini polis merkezine davet etsinler. Annesi Can’ın
iki yıldır yurt dışında olduğunu bu nedenle Can’ın olamayacağını ikizi Tan’ın ise burada olduğu ifadesini versin.
1. Bu durumda benim gerekçelerim sarsılmış olur mu? Sarsılma nedenleri nedir?
2. Suçlu olanın Tan olduğuna dair bir gerekçem var mıdır?

GÖREV:
Siz bir dedektifsiniz. Tan ve Can’ın annesi için
yaptığınız araştırmada tüm tanıdıklarının onun için
yalancı dediğini varsayın. Bu durumda kitabı çalanın
kim olduğunu belirlemek için nasıl bir yol izlersiniz?
1. Sarsılmaz gerekçeleriniz nelerdir?
2. Sebebe dayanma koşulu nasıl sağlanabilir?
3. Dil kullanımına göre anlam değişebilir mi?
Bu sorulardan birini seçerek oluşturduğunuz argümanlarınızı amirinize sunacak bir sunum oluşturunuz.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
https://www.jstor.org/stable/2024435 https://www.jstor.org/stable/2024268
Chilsolm, R. (1983), Foundations of Knowing, University of Minasotta Press, Mineapolis.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Hayaletler, Hortlaklar ve Tutamo Kuşları

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Sınıf içi yüz yüze/ Web tabanlı uzaktan etkinlik

ÜNİTE		

:

Bilgi Felsefesi

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Çağdaş Epistemoloji

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

2 hafta (4 ders saati)

TEMEL BECERİLER		

:

Kavram Gelişimi, Yaratıcı Düşünme, Analitik Düşünme, Bilişsel

			

Esneklik, Sistematik Düşünme, Hipotetik Düşünme, Eleştirel

			

Düşünme, Karar Verme, Üst Biliş ya da Öğrenmeyi Öğrenme

KAZANIMLAR
•

Epistemolojide yöntem problemini fark eder.

•

Tümevarım sorununa üretilen çözümü tartışır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ:

Bir akşamüstü eve geldiniz. Hava hafif kararmış. Banyoya geçiyorsunuz ve ellerinizi yıkayacaksınız. Işığı
yakmak için düğmeye basıyorsunuz ve ışık yanmıyor. İlk tepkiniz neler olurdu? Etkinliğin girişinde öğrencilere bu soru yöneltilerek öğrencilerin cevapları tahtaya yazılır. Yazılan cevaplar tartışılmaya başlanır ve şu
sonuç ortaya çıkacaktır. Genel olarak yaptığımız her eylemden sonra bu eylemin sonucu olan bir durum ortaya çıkmalıdır. Ben elektrik düğmesine bastığımda ışığın yanmasını, çeşmeyi açtığımda suyun akmasını ya da
düğmesine bastığımda televizyonun açılmasını beklerim.
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İkinci aşamada bu beklentinin bir neden sonuç beklentisi mi yoksa bir alışkanlık mı olduğu üzerinde durulur. Bu durum bir tümevarıma yol açmaktadır. Bugüne kadar ne zaman banyodaki düğmeye
bassam banyonun ışığı yanmıştır. O zaman şu sonuca ulaşmam kaçınılmazdır. Düğmeye her basışımda
bugüne kadar ışık yanmıştır. o hâlde yarın bastığımda da ışık yanacaktır.
Bu, Hume’un uzun uzadıya tartıştığı “tümevarım sorunu” nun ana fikridir. Hume’a göre güneşin
bugüne kadar hep doğudan doğması yarında doğudan doğacağını garanti eder mi? Bu soruya açıklamak için Russell’dan aşağıda alınmış bölüm okunarak öğrencilerin görüşleri alınır.
Russell bu durumu şöyle açıklar; “Şimdiye dek, aynı biçimde bir ardışıllık ya da ortak varoluşun çok
sayıda yinelenmesi, ilk uygun koşulda aynı ardışıllık ya da ortak varoluşu beklememizin nedenidir. Gördüğümüz şeyler, alışkanlık yüzünden, dokunduğumuzda duyacağımızı umduğumuz belli bir dokunma
duyumuzla birlikte gider; hortlakların en korkunç yanlarından biri (birçok hortlak hikâyelerinde) bize
herhangi bir dokunma duyumu vermemeleridir.” (Russell, 1994).

Bu noktada sorun şuna dönüşmüştür. Tümevarım eğer bir nedensellik ilişkisi veriyor ve bağlantıları kesin olarak kuruyorsa ben
tümevarım yoluyla kesin bir bilgi elde edebilirim. Ama yok tümevarım bir alışkanlıklar serisi sunuyor ise tümevarımla elde edilmiş
bir bilgi kesin bir bilgi olmaktan son derece uzak olacağı için bilimsel bir yapıdan bahsetmek mümkün değildir.

Görsel 1

Varsayalım ki ıssız bir adaya düştünüz. Bu adada daha önce hiç
görmediğiniz ve tutamo olarak adlandırdığınız bir kuş türü yaşıyor.
İlk gördüğünüz tutamo sarıydı ve süreç şöyle gelişti

ÖGY 2 FELSEFE

GÖZLEM SIRASI

GÖZLENEN RENK

Tutamo 1

sarı

Tutamo 2

sarı

Tutamo 3

sarı

Tutamo 4

sarı
.
.
.

Tümevarım ilerlemesi:
•

Yaptığım ilk gözlemde tutamo kuşu sarı renkliydi.

•

İkinci gözlem de yine sarı bir tutam gördüm ve bu ilk gözlemimle tuttu.

•

Üçüncü ve dördüncü gözlemlerimde de aynı şekilde sarı tutamo gördüm.
Sonuç;
O hâlde tüm tutoma kuşları sarıdır.

Hume ve Russell bu noktada şunu sorarlar. “Beşinci tutamo kuşunun sarı olduğundan emin misin?”

Hume ve Russell’ın bu yaklaşımı son derece yerinde ve ciddi sorunlar doğuruyor görünmektedir.
Çünkü bilimsel bilginin en önemli yöntemi tümevarımdır. Tümevarıma güvenemeyecekse bilimsel
bilginin doğru olduğuna nasıl güveneceği? Bu konularda alternatif bir eleştiri de Poper’dan gelmiştir.
Popper’a göre bilim insanının gözlem ya da deney sonucu olumluysa yeni bir soruna yönelir, teorisini
yeniden sınar, herhangi bir aşamada deney sonucu olumsuz çıkarsa kuram yanlışlanmış sayılır. Yeni
bir kuram arayışı başlar ve bu böylece sürüp gider. Görüldüğü üzere bu tümdengelimsel, yani genelden
özelin çıkarsanmasıdır. Genel geçerliliği olduğu düşünülen teorilerin, önermeler yanlışlanmadığı/çürütülmediği sürece geçerliliği “sağlanmış” olur (Uyanık, 2012).
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TÜMEVARIM
BİR
EFSANEDİR

Sizce Popper bu sözü ile ne anlatmak istemektedir?

Öğrenciler katılıyorum, katılmıyorum ve kararsızım görüşünü belirtebilirler. Katılanlar kendi argümanlarını sunar ve katılmayanların argümanlarını çürütmeye ve kararsız olanları kendi tarafına çekmeye çalışır. Aynı durum katılmıyorum fikrini savunanlar için de geçerlidir. Bu aşamada aşağıdaki
unsurlara dikkat edilmelidir.
•

Sözlü Anlatım

•

İçerik

•

Görüş veya Öneri Sunma

•

Gerekçelendirme

•

Örneklendirme

•

Çürütme

•

Tutarsızlıkları Fark Etme
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GÖREV
Bir felsefe kongresindesiniz. Bu çalışmada bilim insanları ve felsefeciler tümevarımı savunanlar ve savunmayanlar olarak ikiye ayrıldılar ve çok sert tartışmalar olmakta.
1. Tarafınız neresi olurdu? Tümevarımın bilimsel bir yöntem olup olmadığı konusunda bir araştırma yaparak seçiminizi yapınız.
2. Seçiminizi destekleyecek argümanlarınız nelerdir?
3. Bu argümanlarınızı bir poster sunumu ile diğer katılımcılara aktarınız.
4. Bu görevi tek başınıza yapabileceğiniz gibi sizinle aynı görüşte olan arkadaşlarınızla da yerine getirebilirsiniz.

POSTER KURALLARI
•

Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.

•

Poster başlığı 48 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

•

Poster başlığının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.

•

Yazar adları 36 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

•

Yazar adresi/adresleri 36 punto (ya da biraz daha büyük) yazı karakterinde yazılmalıdır.

•

Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

•

Metin başlıkları 24 punto yazı karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

•

Metin 24 punto yazı karakterinde yazılmalıdır.

•

Görsel kullanımında görsel adı, görselin altında 18 punto ve italik olarak yer almalıdır.

•

Grafik kullanılacaksa grafik ismi üste 18 punto ve italik olarak yer almalıdır.

•

Kaynaklara metin içinde isim ve yıl ile atıf yapılmalı ve kaynakça bölümünde yer verilmelidir.

DEĞERLENDİRME:
Bu etkinliğe ait Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Hume, D. (1986), İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme, Çeviren: Selmin Evrim, MEB, Ankara.
Rousseau, J.J (1994), Felsefenin Sorunları, Çeviren: Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınları, İstanbul.
Uyanık, M. (2012). Tümevarım Meselesi - İbn Sînâ Merkezli Yeni Bir Okuma. Hitit Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi , 11 (21), 195-230.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Gelenekten Geleceğe

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/ görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3 Hafta (6 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kavram Gelişimi, Özenli Düşünme, Düşüncelerini Gerekçelendirme,
Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünme geleneğinde tasavvufun işlevi ve mutasavvıfların özelliklerine ilişkin ürün tasarlar.

•

Tasavvuf ve mutasavvıflara ilişkin bir sunum hazırlar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Mevlana, Tasavvuf, Gelecek, Mesaj

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Etkinlik üç (3) hafta ve altı (6) ders saati olarak
planlanacaktır.
Etkinliğin ilk iki (2) haftalık bölümünde öğrencilerden günümüzden 8 yüzyıl sonrasına iletmek üzere
”Türk İslam tasavvufu ve mutasavvıfların özellikleri”
konulu bir mesaj oluşturmaları istenecektir. Üçüncü
(3) haftada ise oluşturdukları mesajı ve mesajı iletecekleri yönteme/araca ilişkin sunumlarını sınıf ortamında gerçekleştirmeleri istenecektir.
Öncelikle öğrencilere Mevlana’nın mesnevisinde
geçen “Anadolulu ressamlar ve Çinli Ressamlar” hikâyesi okunarak hatırlatılmalıdır.
“Çinli ve Anadolulu ressamlar kimin daha usta
ressam olduğu konusunda anlaşmazlığa düşerler. Bunun üzerine padişah onları imtihan etmeye karar verir. Büyük bir odayı perdeyle ortadan ikiye bölerler.
Her iki tarafa da ne tür malzemeler istediklerini sorarlar. Çinli ressamlar çok çeşitli renklerde boyalar, farklı
ölçülerde fırçalar isterken, Anadolulu ressamlar zımpara, temizleyici bez ve bolca cila malzemesi isterler.

Çinli ressamlar çeşitli renklerdeki boyaları ve değişik
ölçülerdeki fırçalarını kullanarak kendi taraflarında
kalan duvarı eşsiz güzellikte resimlerle donatırken,
Anadolu ressamları sadece kendi duvarlarını cilalayıp
parlatmakla uğraşmaktadırlar. Nihayet verilen süre
dolar. Padişah önce Çinli ressamların tarafına geçer
ve onların mükemmel resimlerini görünce hayran olur.
Daha sonra Çinli ressamları da yanına alarak Anadolu ressamlarının olduğu bölüme geçer. Anadolu ressamlarının olduğu bölümdeki duvar çok parlak bir hâl
almıştır ama bomboştur. Padişah durumu anlamaya
çalışan gözlerle Anadolu ressamlarına ve parlak duvara bakarken Anadolu ressamlarından birisi iki tarafı
birbirinden ayıran perdeyi açıverir. Çinli ressamların
yaptığı resim tamamen pürüzsüz hâle getirilip kirlerinden, tozlarından arındırılarak cilalanıp parlatılan
duvarda çok daha güzel ve alımlı bir şekilde yansır. İmtihanı kazanan Anadolulu ressamlar olur.
Oğul, Anadolu ressamları sufilerdir…Onlar gönüllerini adamakıllı cilalamış, istekten, hasislikten,
hırstan ve kinden arınmışlardır…Gönüllerini cilalamış olanlar, renkten, kokudan kurtulmuşlardır. Her
nefste zahmetsizce bir güzellik görürler…” (Ayvazoğlu,
1997).
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Yönerge
Mevlana günümüzden yaklaşık 8 yüzyıl önce yaşamış bir Türk İslam mutasavvıfı olarak Mesnevi adlı
eserinde anlattığı “Anadolulu Ressamlar ile Çinli Ressamlar” hikâyesi ile tasavvufun işlevi ve sufilerin özellikleri hakkındaki mesajlarını bize ve bütün insanlığa ulaştırmıştır. Sizlerden aynı mesajı sekiz yüz yıl sonra yaşayacak olan torunlarınıza ve bütün insanlığa ulaştırmanız için aşağıdaki görevlerden birini seçerek
gerçekleştirmeniz beklenmektedir.

Görev 1: Sizden bir hikâye yazarı olarak Türk İslam
tasavvufu ve mutasavvıfların
özellikleri hakkındaki mesajınızı sekiz yüz yıl sonraya iletmek üzere özgün bir hikâye
yazmanız beklenmektedir.

Görev 2: Sizden bir film
yönetmeni olarak Türk İslam
tasavvufu ve mutasavvıfların
özellikleri hakkındaki mesajınızı sekiz yüz yıl sonraya iletmek üzere animasyon
film yapmanız beklenmektedir.

Görev 3: Sizden bir sosyal bilimci olarak Türk İslam
tasavvufu ve mutasavvıfların
özellikleri hakkındaki mesajınızı sekiz yüz yıl sonraya
iletmek üzere dijital ortamda
poster sunum oluşturmanız
beklenmektedir.

Görev 4: Sizden bir bilişim uzmanı olarak Türk İslam tasavvufu ve mutasavvıfların özellikleri hakkındaki
mesajınızı sekiz yüz yıl sonraya iletmek üzere bir avatar
oluşturmanız beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği Formu ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Ayvazoğlu, B. (1997). Aşk Estetiği. İstanbul: Ötüken.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Ahretlik Ahiler

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/ görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3 Hafta (6 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		

:

Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık, Eleştirel 		

			

Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Düşüncelerini

			

Gerekçelendirme, Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Ahilik teşkilatı üzerinden ekonomi ve tasavvuf ilişkisini keşfeder.

•

Ahilik teşkilatına ilişkin bir sunum yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Ahilik, Teşkilat, Ahlak, İlke

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Etkinlik üç (3) hafta, altı (6) ders saati olarak planlanmalıdır. Öğrencilere:
•

İş ahlakına ilişkin herhangi bir problemle karşılaştınız mı?

•

Ahilik teşkilatı hakkında neler biliyorsunuz?

•

Ahilik, tasavvuf, toplumsal-ekonomik hayat ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Soruları yöneltilerek etkinliğe başlanır. Öğrencilerin cevapları değerlendirildikten sonra Hüseyin Arslan’ın (2015) “Ahilik Teşkilatı’nın Sosyo-İktisadi Yapısı ve Örneklik Değeri” isimli makalesi öğrenci sayısı
kadar çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. Aşağıdaki çoklu seçenekli görevlerden birini yerine getirmeleri
için iki haftalık süre verilir. Etkinliğin üçüncü haftasında öğrencilerin seçtikleri göreve ilişkin ürünlerini
sınıf ortamında sunmaları istenir.
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Sevgili arkadaşlar!
Ahilik teşkilatının tarihçesi, amacı, teşkilat yapısı, organizasyon şeması, temel ahlaki ilkeleri konularında Hüseyin Arslan’ın (2015) “Ahilik Teşkilatı’nın Sosyo-İktisadi Yapısı ve Örneklik Değeri” isimli
makalesini okuyup aşağıda verilen görevlerden kendinize uygun olan bir tanesini seçerek yerine getirmeniz beklenmektedir.

1. Görev: Siz bir senaristsiniz
ve sizden ahilik teşkilatının tarihçesi, amacı, teşkilat yapısı, organizasyon şeması ve temel ahlaki
ilkelerini içeren 5-10 dakikalık zaman aralığında sahnelenebilecek
bir drama senaryosu yazmanız
beklenmektedir.

2. Görev: Siz bir ahi babasısınız ve sizden beklenen
ahilik teşkilatının tarihçesi,
amacı, teşkilat yapısı, organizasyon şeması ve temel ahlaki
ilkelerini grubunuzdaki diğer arkadaşlarınıza anlatmak
üzere sözlü sunum hazırlamanız beklenmektedir.

3. Görev: Ahilik teşkilatının
tarihçesi, amacı, teşkilat yapısı, organizasyon şeması ve temel
ahlaki ilkelerini anlatan bir sempozyum düzenlenecektir. Sizden
sempozyuma katılımcı olarak
poster sunum hazırlamanız beklenmektedir.

4. Görev: Siz bir belgesel yönetmenisiniz e sizden
ahilik teşkilatının tarihçesi,
amacı, teşkilat yapısı, organizasyon şeması ve temel ahlaki
ilkelerini içeren 10-30 dakikalık bir belgesel film hazırlamanız beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR:
Arslan, H. (2015). Ahilik Teşkilatı’nın Sosyo-İktisadi Yapısı ve Örneklik Değeri,
Akademik Bakış Dergisi, 49, 248-271.
https://www.akademikbakis.org/file/49.pdf (Erişim Tarihi: 15.06.2021)
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Geleneğimizde/Geleceğimizde: “Kadın”

ETKİNLİK TÜRÜ		

:

Çoklu seçenekli etkinlik/görevler

ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

3 Hafta (6 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			
			

Çok Kültürlü Okuryazarlık ve Küresel Farkındalık, Eleştirel 		
Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Bilişsel Esneklik, Düşüncelerini
Gerekçelendirme, Sonuç Değerlendirme

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünce geleneğinde kadın olgusunu analiz eder.

•

Türk İslam düşünce geleneğinde yer alan kadın olgusuna ilişkin bir sunum yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Türk İslam, Dede Korkut, Bacıyan-ı Rum, Kadın

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Etkinlik üç (3) hafta, altı (6) ders saati olarak planlanmalıdır.
Etkinliğin ilk haftası birinci ders saatinde aşağıdaki soruların öğretmen tarafından öğrencilere yöneltilmesi ile etkinlik başlar.
•

Türk İslam düşünce geleneğinde kadın algısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

•

Türk mitolojisindeki dişil karakterler, Dede Korkut Hikâyelerindeki kadın kahramanlar ve Bacıyan-ı
Rum hakkında neler biliyorsunuz?

•

Düşünce geleneğimizde kadın algısında yaşanan değişmeleri nasıl yorumlarsınız? Sorulara verilen cevaplar grup olarak tartışılır ve yorumlanır.

İkinci ders saatinde Türk mitolojisindeki Ak Ana, Umay Ana, Dede Korkut hikâyelerinden Kanlı Koca
Oğlu Kanturalı hikâyesinde Selcen Hatun, Kam Küre Bey Oğlu Bamsı Beyrek hikâyesinde Banı Çiçek, Bacıyan-ı Rum Teşkilatı’nın Kurucusu Fatma Bacı, yazar-düşünür Fatma Aliye Topuz ve dünyanın ilk kadın
pilotu Sabiha Gökçen isimleri önceden küçük kâğıtlara yazılarak kâğıtlar katlanır. Öğrencilerden katlanmış
kâğıtlardan birisini çekmeleri ve çektikleri kâğıtta ismi yazan karaktere ilişkin aşağıdaki görevlerden birisini
yerine getirmeleri istenir.
Öğrencilere seçtikleri görevi yerine getirmeleri için iki (2) hafta, dört (4) ders saati süre verilir. İki haftanın sonunda son ders saatinde hazırladıkları çalışmayı büyük gruba sunmaları beklenmektedir. Sunumlarda
ortaya konan bilgi ve görüşlerin yorumlanması ile etkinlik sona erdirilir.
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Sevgili arkadaşlar!
Düşünce geleneğimizde kadın algısına ilişkin olarak gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz için çektiğiniz
kâğıtta ismi yazan kadın karaktere ilişkin yapacağınız araştırmaların ardından aşağıda verilen görevlerden kendinize uygun olan bir tanesini seçerek yerine getirmeniz beklenmektedir.

Görev 1: Siz bir tiyatro sanatçısısınız ve sizden çektiğiniz kâğıtta
ismi yazan kadın karakterin kişilik
özellikleri, donanımları, yaptıkları
vb. anlatan 2-3 dakikalık bir canlandırma yapmanız beklenmektedir.

Görev 3: Siz bir karikatüristsiniz ve sizden çektiğiniz kâğıtta ismi
yazan kadın karakterin kişilik özellikleri, donanımları, yaptıkları vb.
anlatan karikatürler çizmeniz beklenmektedir.

Görev 2: Siz bir araştırmacı
gazetecisiniz ve sizden çektiğiniz
kâğıtta ismi yazan kadın karakterin kişilik özellikleri, donanımları, yaptıkları vb. anlatan en az
iki sayfalık bir yazı hazırlamanız
beklenmektedir.

Görev 4: Web2 araçlarını kullanarak çektiğiniz kâğıtta
ismi yazan kadın karakterin avatarını hazırlamanız beklenmektedir. Hazırlayacağınız avatar
2- 3 dakikalık bir sürede kendi
kişilik özellikleri, donanımları,
yaptıkları vb. anlatarak kendisini
tanıtmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formlarına
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI		

:

Makale Yazıyorum

ETKİNLİK TÜRÜ		
: Genişletilmiş ve/veya araştırmaya odaklı olması gereken yapıda olan
			etkinlik/görevler
ÜNİTE		

:

Türk İslam Düşünce Geleneği

ALT ÖĞRENME ALANI

:

Tasavvuf ve Topluma Etkileri

EĞİTİM PROGRAMI

:

ÖYG 2

SÜRE

:

10 Hafta (20 Ders saati)

TEMEL BECERİLER		
:
			

Kaynakları etkin kullanma, sonuç değerlendirme, rutin olmayan
problem çözme, strateji geliştirme.

KAZANIMLAR
•

Türk İslam düşünce geleneğinde önemli yer tutan düşünür ve mutasavvıflara ilişkin bilimsel araştırma yapılandırır.

•

Türk İslam düşünce geleneğinde önemli yer tutan düşünür ve mutasavvuflara ilişkin sunum yapar.

ANAHTAR KAVRAMLAR :

Türk İslam Düşünce Geleneği, Tasavvuf, Bilimsel Yöntem, Makale

ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİ
Not: Etkinlik on (10) hafta, iki (2) bölüm hâlinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile öğrencilerin Türk İslam
düşünce geleneğinde köşe taşları konumundaki düşünür ve mutasavvıfların akıl, iman, ahlak, özgürlük, bilgi,
varlık, sanat vb. alanlara ilişkin yaklaşımları ile sosyal, kültürel hayata etkilerini bilimsel yöntemi kullanarak
tartışmaları ve analiz etmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede birinci bölümde bilimsel makale çalışması ikinci
bölümde ise makalelerine ilişkin sunum yapmaları istenecektir.
1.-8. Hafta / Bölüm 1: Birinci bölüm sekiz (8) hafta, on altı (16) ders saati olarak planlanmalıdır.
Etkinliğin birinci bölümü için öğrenciler üç (3) gruba ayrılır (Çalışma bireysel olarak da yapılandırılabilir.). Grupların her birinden İmam Maturidi, Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi
Evran’dan (Benzeri farklı düşünür ve mutasavvıflar eklenebilir.). birisinin akıl, iman, ahlak, özgürlük, bilgi,
varlık, sanat vb. alanlara ilişkin yaklaşımlarını, sosyal, kültürel hayata etkilerini ele alan bir makale çalışması
yapması istenir.
Makale çalışması için iş takvimi aşağıdaki gibi planlanmalıdır. Makale yazım sürecinde APA yazım kurallarına uyulması gerektiği öğrencilere belirtilmelidir.
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İş-Zaman Çizelgesi
İşin niteliği

Alan yazın çalışması/ Çalışma başlığının
belirlenmesi
Verilerin toplanması

Verilerin analizi

Makalenin yazımı

Zaman

1. Hafta

2. Hafta

X

X

X

3. Hafta

4. Hafta

5. Hafta 6. Hafta

7. Hafta

8. Hafta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Makale yazım sürecinde öğretmen iş zaman çizelgesine uygun olarak öğrenci çalışmalarını takip etmeli
ve gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır. Makale yazım sürecinin tamamlanmasının ardından etkinliğin ikinci
bölümüne geçilecektir.
9. ve 10. Hafta / Bölüm 2: İkinci bölüm iki (2) hafta, dört (4) ders saati olarak planlanmalıdır.
İkinci bölüm iki (2) hafta, dört (4) ders saati olarak planlanmalıdır.Birinci hafta öğrencilerden yazdıkları
makalelere ilişkin 10-15 dakikalık poster ya da sözlü sunum hazırlamaları istenir. Öğrencilerden sunumlarını
hazırlarken şu noktalara dikkat etmeleri beklenmektedir.

Poster/Sözlü Sunum Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Sunumdaki görsellerin, metinlerin, tabloların dikkat çekici ve anlaşılır olması gerekir.
2. Sunum bütünlüğünü sağlamak açısından farklı renk ve yazı karakterleri kullanılmamalıdır.
3. Sunumda kullanılan metinler kısa ve dikkat çekici olmalı, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.
4. Sunumda kullanılan tablo, grafik ve görsellerin her birinin başlığı olmalıdır. 5. Sunum başlık, özet,
giriş, sonuç ve tartışma, kaynakça başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

İkinci hafta hazırlanan poster/sözlü sunumlar büyük gruba sunulur. Türk İslam düşünür ve mutasavvıfların görüşleri toplumsal etkileri tartışılarak etkinlik sona erdirilir.

DEĞERLENDİRME:
Etkinliğin değerlendirme aracı olarak hazırlanan Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirme Dereceli Puanlama Anahtarı Formu ile Dereceleme Ölçeği Formu’na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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GÖRSEL KAYNAKÇA
Aşağıda ID numaraları verilmiş olan görseller telif bedeli ödenerek www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. ID numaraları olmayan görseller yayınevi ressamı ve grafikeri tarafından oluşturulmuştur.
Sayfa
No

ID

32

1568680069

33
34

131

1238256415

133

561166303

135

773463406

572577808

136

1828998563

644724365

138

1855398166

152

1559121476

154

105888434

155

55338187

651441421

60

1764987680
1503067865
187090817

72

1269879598

159

473228107

76

224119930

161

1929624548

164

1150596251
2897616

78

558882250
649754794
546804619
1506993509
1642875754
1810513210

174

1007335165

178

1194152041
1729848871
1928540816
1930854731
1937612143

80

1844480824

82

1659280615
1920512744

92

1009865128

93

1155382543

94

114207889

95

258583271

97

1897238413

98

1938064360

103

1233790270

104

1227695983

105

214137112

109

1765670672
1119128867
1322337839

114

1772577536
1444894034

115

1247735845

119

1931513117
243798025
90910004

123

1760079506

179

180

199

583231501
786219565
1667078449
259560905
1824699290
68725408

200

1771334633

205

1660483093
1748121554
1815661343
1173726646
280286561
488385922
1830103589

207

1516488806

210

1936313221

216

1189745836
1231822309
1663000555
1339848422
1905257617
1385641319

217

1354318574
1815016916
653482129
1512854321

220

546804619

232

626311673
1788626051
1637257852

233

1719424231
1813395301

240

1798812119
1614297742
256165243
550443376
1723367011
15554818810
1960131820
2012169917

1875077134
1598422744
1556081303
1097462351
1194497173
1727477494
1319481236
1015328077
1354816103

186

1200335404

187

728385121

192

1934273408

194

329093039

198

67397518
68725408
786219565
435502660
1824699290
1155666961
408483697
259560905
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Sayfa
No

ID

308

472438594
753130960

309

1009383652

243

93563314
411416473
374956237
1849971964

310

1446281498

247

452827828

311

195553977

248

747216880

322

1979112692

249

1936602208

323

1734128516

250

337184468

326

1487460626

251

301189691

330

187090817

252

1793384113

332

187090817

253

751012372

336

1549501613
1625117983

255

1931044007

340

258

1758437723

675111022
1007237446

260

1928289710

341

1548894506

261

1464911366

342

310296923

262

1793702368

343

1807886524

271

1594127320

344

1164968740

345

55684177

273

1912832119
153153938

347

374226769

274

1247942827

348

276

123231358

1673092945
1168764982

287

1757049650

352

374055574

288

1103975849

354

1865900320

290

1822835771

355

1839985474

292

1589741554

356

1827038078
1036071211

293

6611829146
1726071574

358

1786391744

296

1641706255

361

1596008236
1740788462

300

788586034
753670162
1339548929
487790422

363

1718344192
1335917093
1656811069

371

