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Öz 
Türk E�itim Tarihi,  günümüze kadar e�itimsel fikir, dü�ünce, kurum ve tecrübelerimizi 

irdeleyen, bugünkü e�itim sorunlarını çözmekte bize ı�ık tutan bir derstir. E�itim Fakültelerinin 
amaçlarından biri de, ö�rencilere Türkiye’nin ve Türk dünyasının e�itim sorunlarını tarihi derinlik ve 
bütünlük içinde kavratmaya çalı�mak ve onları, geçmi� tecrübelerden ders alarak çözüm arayı�larına 
yöneltmek olmalıdır. Ancak mevcut i�leyi�te, e�itim fakültelerinde Türk E�itim Tarihi dersinin 
verimlili�i tartı�ma konusudur. Bu dersi kronolojik bir ezber dersi durumundan kurtararak, 
ö�rencilerin ilgisini artıracak ve öneminin kavranmasını sa�layacak, ö�renci merkezli yakla�ımlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ba�lamda, 2011-2012 e�itim-ö�retim yılında �nönü Üniversitesi, E�itim 
Fakültesi, Resim Ö�retmenli�i bölümünde Türk E�itim Tarihi dersinin, ça�da� ö�retim 
yöntemlerinden "proje tabanlı ö�renme" yakla�ımı ile yürütülmesi dü�ünülmü�tür.  Bu çerçevede, 
Resim ö�retmenli�i 3. Sınıf ö�rencilerinin Türk E�itim Tarihi dersine kar�ı olumlu bir tutum 
geli�tirmesini ve etkili ö�renmeyi hedefleyen bir proje geli�tirilmi�tir. Hunlardan ba�layarak 
günümüze kadar olan yakla�ık 2500 yıllık Türk E�itim Tarihi akı�ı ö�renciler tarafından resim, 
heykel, grafik yoluyla görselle�tirilerek, ortaya çıkan 58 adet çalı�ma ile dönem sonunda E�itim 
Fakültesi bünyesinde bir sergi açılmı�tır. Sergi sonrasında, Türk E�itim Tarihi dersini almakta olan 
ö�rencilerden Türk E�itim Tarihi dersinin "proje tabanlı ö�renme" yakla�ımıyla i�lenmesi süreci 
hakkında görü�leri alınmı�tır. Bu çalı�mada nitel ara�tırma desenlerinden Durum Çalı�ması yapılmı�, 
gönüllü 22 ö�renciyle ses kayıtları alınarak, yarı yapılandırılmı� görü�me gerçekle�tirilmi�tir. 
Yapılarak içerik analizi sonuçlarından, ö�rencilerin ço�unun dönem ba�ında dersle ilgili olumsuz 
dü�ünce ve tutuma sahipken, gerçekle�tirilen proje tabanlı ö�renme sonrasında derse kar�ı tutum ve 
dü�üncelerinin olumlu yönde de�i�ti�i anla�ılmı�tır. 

Anahtar Sözcükler: Türk E�itim Tarihi, Proje Tabanlı Ö�retim, Durum Çalı�ması, Resim 
Ö�retmenli�i. 

 
Abstract 
Turkish history of education is a lesson which examines our educational ideas, thoughts, 

corporations and experiences till today and light the way for resolution of today’s education. One of 
the purposes of the educational faculties is trying to make education problems of Turkey and Turkish 
world comprehended by students within historical depth and unity and direct them to take lessons 
from past experiences and find solutions.  However in the current mechanism the efficiency of the 
Turkish Education History lesson is a matter of debate. Student oriented approaches which will save 
this lesson from being a chronological memorization lesson and increase student interest and make 
them comprehend the importance of the lesson.  In this context Turkish Education History lesson was 
conducted by project based learning approach, which is one of the modern learning methods, in 2011-
2012 academic year, in Inonu University, Education Faculty, Art Teaching Department. In this frame, 
a project aiming to develop a positive attitude from 3rd grade students towards Turkish Education 
History lesson and effective learning, was developed. The Turkish Education History of 2500 years 
starting from Huns until today, was visualized by students by using painting, sculpture and graph 
and an exhibition was held within the Education Faculty body consisting of the 58 created pieces of 
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art. After the exhibition which received the appreciation of lecturers and education faculty students, 
the ideas of students having the Turkish Education history lesson were received about the process of 
project based learning approach used in the lesson. In this study, case study which is among the 
qualitative research patterns was conducted, semi-configured interview was performed with 22 
volunteer students by taking their voice records. From the interview results, it was understood that 
while most of the students had a negative thoughts and attitudes towards the lesson at the beginning 
of the term, their thoughts and attitudes towards the lesson changed in positive direction after the 
project based learning. 

Keywords: History of Turkish Education, Project Based Learning, Case Study, Art 
Teaching. 

 
 
Giri� 
Tarih ö�retimi, e�itim kurumlarında ö�rencilerin belli bir tarih bilinci kazanabilmeleri 

amacıyla, insanlı�ın ve milletlerin geçmi�indeki anlamlı ve önemli olayların aktarılması 
sürecidir (Cevizci,2010). Tarih derslerinin e�itim programlarına ilk kez girmesi, Osmanlı 
döneminde Maarif Nâzırı Safvet Pa�a döneminde düzenlenen,1869 Maârif-i Umûmiye 
Nizâmnâmesi ile e�itim sisteminde yapılan köklü de�i�iklikler sonucu olmu�tur (Ata, 2007) 

E�itim tarihi de, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmi�e sahiptir (Kıncal, 
2009).Cevizci’ye (2010) göre, E�itim Tarihi; e�itim ve ö�retim uygulamalarıyla e�itime dair çı�ır 
açıcı fikirlerin tarihidir. En eskilerden günümüze kadar e�itimsel fikir, dü�ünce, kurum ve 
tecrübelerimizi ve bunlardan çıkan dersleri konu alan, bugünkü e�itim sorunlarını çözmekte 
bize ı�ık tutan bir derstir, Türk E�itim Tarihi (Akyüz, 2011). Ziya Gökalp’e göre, kültür milli, 
medeniyet ise evrenseldir ve her toplum bireylerini e�itmeye çalı�ırken milli ve evrensel 
aktarımlar yapmaktadır (Kıncal,2009). Bu ba�lamda, E�itim Bilimleri ile E�itim Fakültelerinin 
amacı, ö�rencilere çe�itli e�itim bilgileri kazandırmakla sınırlı kalamaz. Ö�rencilere, 
Türkiye’nin ve Türk dünyasının e�itim sorunlarını tarihi derinlik ve bütünlük içinde 
kavratmaya çalı�mak ve onları, geçmi� tecrübelerden ders alarak çözüm arayı�larına 
yöneltmekte gerekir. Bu da ancak Türk E�itim Tarihi dersinin yardımıyla sa�lanabilir 
(Akyüz,2011; Arıba� ve Koçer, 2008). Türk e�itim sisteminin uygulamaya dönük yönleri 
yanında uzun bir tarihi geçmi�inin bulundu�u unutulmamalıdır. Sadece güncel e�itim 
yakla�ımı ve uygulamalarıyla e�itim bilimleri ve e�itim sorunları anla�ılamayaca�ından, tarihi 
süreç içinde geli�imini de bilmek gerekir (Akyüz,2011). Hukuk Tarihi dersinin olmadı�ı bir 
Hukuk Fakültesi ya da �ktisat Tarihi ve Siyasal Dü�ünce Tarihi dersi olmayan bir �ktisat ve 
Siyaset Bilimleri Fakültesi olamayaca�ı gibi, E�itim Tarihi olmayan bir E�itim Fakültesi de 
dü�ünülemez (Arıba� ve Koçer, 2008). Türk E�itim tarihi, e�itimin her alanında oldu�u gibi, 
nitelikli ö�retmen yeti�tirme konusunda da bize ı�ık tutmakta, bizi dü�ündürmekte ve 
uyarmaktadır (Soylu, 2009) 

Türk E�itim Tarihi dersi, Yüksek Ö�retim Kurulu (YÖK) tarafından, “yeniden 
yapılanma” gerekçesi ile 1997’den itibaren 9-10 yıl kadar bir süreyle E�itim Fakülteleri 
programlarından çıkarılmı�tır (Akyüz, 2011;   Arıba� ve Koçer, 2008; Arıkan, Ünver ve Süzer, 
2007). E�itim Fakültesi programlarında Türk E�itim Tarihi dersinin yer almaması, ö�retmen ve 
e�itimcilerimizde ‘meslek bilincinin’ yeterli ölçüde geli�ememesine ve Türk E�itim Tarihini 
bilmeyen yöneticiler ve karar organlarının ülkemiz için yararlı ve uygun e�itim politikaları 
geli�tirememelerine neden olabilir (Akyüz,2011). Kavcar (2002) da, 1997 yılında yapılan 
program de�i�ikli�ini ele�tirerek, “Programlardaki derslerin düzenlerinde sistematik açıdan 
yanlı�lıklar göze çarpıyor. Ö�retmenlik için çok gerekli olan genel kültür boyutu göz ardı 
edilmi� görünüyor. Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, E�itim Psikolojisi, Türk E�itim Tarihi gibi 
dersler programda yok” �eklinde görü�ünü bildirmi�tir. YÖK tarafından Mart 2006 tarihinde 
ba�latılan E�itim Fakültelerinde “program güncelle�tirilmesi” ile Türk E�itim Tarihi dersi 
tekrar programlara alınmı� ve böylece önemli bir yanlı�tan dönülmü�tür (Akyüz, 2011;   Arıba� 
ve Koçer, 2008; Arıkan ve di�.,2007). Türk E�itim Tarihi dersinin E�itim Fakültelerinin 
programlarına alınmasıyla birlikte ö�retmen adaylarının e�itim ve ö�retmenlik mesle�iyle ilgili 
geli�meleri, tarihsel bir düzlemde inceleme, ara�tırma ve ö�renmesi yolunda önemli bir adım 
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atılmı�tır. E�itim sistemimizin sorunlarını, neden ve uygulamalarıyla ara�tırma, inceleme ve 
ele�tirme fırsatı da ö�retmen adaylarına sunulmu�tur (Arıkan ve di�.,2007). 

Arıkan ve di�erleri tarafından 2007 yılında yapılan ara�tırmada yabancı dil e�itimi 
programlarında Türk E�itim Tarihi dersinin önemi ve içeri�ine ili�kin ö�renci görü�leri alınmı� 
ve ara�tırmaya katılan ö�rencilerin ço�unlu�u (%62) Türk e�itim tarihi hakkındaki bilgilerini 
yeterli bulmadıklarını, ö�rencilerin %68’i bir yabancı dil ö�retmeninin de Türk e�itim tarihini 
bilmesi gerekti�ini ifade etmi�lerdir. Ancak bu dersin amacı, ö�renciye Türk e�itim tarihinin 
içerdi�i tarihsel geli�meleri salt bilgi olarak aktarmak, ezbercili�e yönlendirmek olmamalıdır. 
Ezberci ö�retim, belli bir amaç do�rultusunda, bilgilerin istenildi�inde tekrar edilebilecek 
�ekilde, zihinde tutulmasını sa�lamaya yönelik ö�retim �eklidir ve ça�da� bir ö�retim �ekli 
de�ildir (Sekin, 2008). Osmanlı’nın son Maarif müste�arlarından ve Darülfünun’ da Ortaça� 
tarihi profesörlü�ü görevinde bulunan, birçok tarih ders kitabını kaleme alan Ali Re�at Bey de  
“Mekteplerde Tarih Dersi” adlı makalesinde, tarih ö�retiminin amacının tarihi olayları 
ezberletmek olmadı�ını vurgulamaktadır. Ali Re�at’a göre tarih ö�retiminde uygulanacak 
yöntem ve takip edilecek amaçlar okulun derecesine göre de�i�melidir (Kele� ve Kiri�, 2006). 

Ezbercilik Türkiye’de genel anlamda tarih e�itiminde önemli sorunlardan biri olarak 
görülmü�tür. Tarih ö�retmeni adayları da aktif ö�renme ve ö�retme yöntemlerini yeterince 
ö�renmedikleri için geleneksel ezberci sistemi sürdürecek �ekilde yeti�mekte, sınavlarda 
sordukları sorular arasında da uygulama ve sentez düzeyinde sorulara rastlanmamaktadır 
(Aktekin, 2009).  Türkiye’de tarih e�itimine ili�kin de�erlendirmeler ve  EUROCLIO, UNESCO 
gibi uluslar arası düzeyde etkinlik gösteren kurulu�ların çalı�maları incelendi�inde, okullarda 
verilen tarih e�itiminde ya�anan sorunlardan belki de en önemlisi; genel olarak tarihçilerin 
mesleklerini icra edi� tarzlarından kaynaklanan, tarih e�itimine yönelik ezberci tutumlarının 
do�urdu�u sorunlardır (Aslan, 2005). 

Ata (2007) bir ara�tırmasında,  ö�rencilerin tarih dersini sevmeme nedenleri olarak; 
geleneksel i�leni� tarzını, tarihin bilgi yı�ını olarak gösterilmesini ve ezber bir ders olarak 
sunulmasını saymı�tır. Geleneksel tarih ö�retiminde ö�retmenin rolü aktif olarak ders 
anlatmaktır, ö�rencilerin rolü pasiftir. Türkiye’de tarih ö�retimi uzun yıllar ö�rencilerin aktif 
olarak derse katılmasına müsait olmadı�ı gerekçesiyle ele�tirilmi�tir. �ngiltere’de 1970’li 
yıllardan itibaren uygulamaya geçen ve çok olumlu tepkiler alan ö�renci merkezli ‘Yeni Tarih’ 
ö�retimi anlayı�ı Türkiye’deki tarih e�itimiyle ilgili sorunların çözümünde olumlu bir tecrübe 
olarak de�erlendirilebilir (Aktekin,2009). Kırpık (2009) tarafından yapılan bir ara�tırmada, 
katılımcı ö�retmenlerin hemen hepsi tarih ö�retiminde aktif ö�renme metotlarının ezbercili�i 
ortadan kaldıraca�ı kanaatini belirtmi�lerdir.  

Arıkan ve di�erleri (2007), yaptıkları ara�tırmada a�a�ıdaki bulgulara ula�mı�lardır; 
“Türk E�itim Tarihi dersine uygun olan ö�retim yöntemlerinin ara�tırıldı�ı kısımda ö�rencilerin verdi�i yanıtlarda 
en yüksek oran Türk E�itim Tarihi dersi görsel araçlarla (foto�raf, film vb.) desteklenmelidir dü�üncesidir. Buna göre 
ö�rencilerin %95’i bu dersin görse araçlarla desteklenmesi gerekti�ini dü�ünmektedir. Buna kar�ın, ö�rencilerin 
derste kullanılması dü�ünülen ö�retim yöntemlerinden en az ö�retmen merkezli e�itimi istedi�i görülmektedir. 
Katılımcıların yalnızca %19’u ö�retim elemanı konuları anlatmalı, ö�renciler not almalıdır dü�üncesini 
desteklemektedir. Ö�rencilerin %22’si Türk E�itim Tarihi derslerinde tarihi bilgiler a�ırlıklı olarak yer almalıdır 
demekte ama katılımcıların %65’i derslerde ara�tırmaya yönelik içerikler a�ırlıklı olarak yer almalıdır dü�üncesini 
desteklemektedir. Bu sonuçlara göre ö�rencilerin ara�tırmaya yöneltilmeyi istedikleri ve ezbere dayalı tarihsel 
bilgilerden kaçındıkları görülmektedir.” 

Akbaba (2005) ise,  tarih ö�retiminde görsellerin kullanımının ba�arıya etkisini ara�tıran 
deneysel bir çalı�ma yapmı� ve foto�raf kullanılarak yapılan e�itim sonucunda deney 
grubunun puanlarının, geleneksel ö�retim yöntemlerinin kullanıldı�ı kontrol grubunun 
puanlarına göre anlamlı düzeyde artı� gösterdi�ini tespit etmi�tir. Bu durum, görsellerle i�lenen 
tarih derslerinin ö�rencilerin bilgi düzeylerine katkısının, geleneksel ö�retim yöntemlerinden 
daha fazla oldu�u �eklinde yorumlanabilir. 

Tarihsel bilginin yo�un olarak verildi�i konularda görsel araçların kullanımı 
ö�rencilerde etkin bir ö�renme fırsatı yaratabilir, ö�rencilerin akademik ba�arılarını artırmanın 
yanında, dersin daha keyifli bir �ekilde i�lenmesine ve tarih dersinin amaçladı�ı davranı�ların 
geli�tirilmesinde (problem çözme, kronoloji bilgisi, yaratıcı dü�ünme, ele�tirel dü�ünme, 
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empati) de katkı sa�layabilir (Arıkan ve di�., 2007; Akbaba, 2005). Sürekli de�i�en ve geli�en 
dünyada dura�an (Statik) de�il, hareketli (Dinamik) bir gençlik yeti�tirmek gerekti�i 
dü�ünüldü�ünde;  ara�tırmayan, yaratıcı olmayan, sadece mevcut bilgi birikimini ezberlemekle 
yetinen bir gençlikten bu dinamizm beklenemez (Çetin, 2003). 

�ahin, Ellez ve Günter (2009) tarafından yapılan “Türk E�itim Tarihi dersine ili�kin 
ö�rencilerin algı ve beklentileri” isimli çalı�mada, güzel sanatlar alanında ö�retim gören 
ö�renciler ile e�it a�ırlık-sözel alanlarda ö�retim gören ö�rencilerin görü�leri arasında anlamlı 
farklılıklar bulunmu�tur. Bu ba�lamda, güzel sanatlar alanında ö�renim gören ö�rencilerin 
Türk E�itim Tarihi dersiyle ilgili algı ve beklentileri di�er bölümlerden çok farklıdır. Sanatçı 
ki�ili�i ta�ıyan bu ö�rencilere Türk E�itim Tarihi dersi i�leni� sürecinde farklı bir yakla�ım 
izlenmelidir. 

�smail Hakkı Baltacıo�lu’na göre sanat,  insanın �uur altında yatan de�erlerini 
uyandıran, milleti meydana getiren ö�elerden biridir, her insanın kazanabilece�i bir sanat 
ki�ili�i vardır. E�itimin görevi de bu ki�ili�in geli�mesi için gerekli olan ortamı düzenlemektir 
(Dikici ve Tezci, 2002). Baltacıo�lu, milli tarihin sanatçılar eliyle en güzel �ekilde 
anlatılabilece�ini dü�ünür. A�a�ıdaki anekdot buna güzel bir örnektir;  
“�stanbul Belediyesi, �stanbul’a Fatih Sultan Mehmet’in bir heykelini dikmeye karar verir ve bunun için milletler 
arası bir yarı�ma açmayı dü�ünmektedir. Baltacıo�lu, bu duruma tepki gösterir ve Fatih’in heykelini bir yabancı 
heykeltıra� yapamaz, bu heykeli yapabilecek Türk heykeltıra�lar vardır. Fatih’in heykelini ancak onu duyabilen Türk 
ve Müslüman olan bir heykeltıra� yapabilir. Çünkü o heykele bizim duru�umuzu, jest ve mimiklerimizi veremez, 
yabancı bir heykeltıra� Fatih’in heykeli yerine bir Kardinal heykeli yapabilir demektedir.” (Dikici ve Tezci, 2002). 

Baltacıo�lu, üretime ve yaratıcılı�a dayanan bir e�itim sistemini savunmu�tur. 
E�itimde güzel sanatların önemini ilk defa ileri süren ve savunan e�itimcilerimizden biridir 
(Akyüz, 2011). Bu ba�lamda, Türk E�itim Tarihi dersi,  sanatçı yönü bulunan Resim 
ö�retmenli�i ö�rencileri ile i�lendi�inde, ortaya bir ürün çıkarmayı hedefleyen “Proje Tabanlı 
Ö�renme” uygun bir yakla�ım olacaktır. Proje tabanlı ö�renme, Dewey’in yansıtıcı dü�ünme 
a�amalarından yararlanarak ara�tırma yakla�ımı ve bulu� yoluyla ö�renme ilkelerinin 
geli�tirildi�i, ürün ortaya çıkarmak üzere bireysel ya da grup olarak bir ara�tırmanın 
projelendirildi�i ö�retim yöntemidir (Akpınar,2011). “Proje” ise, tasarı ya da tasarı geli�tirme 
anlamına gelen bir kavramdır ve ö�renmenin transferine, tekil ö�renmeden çok belli bir amaca 
dönük ili�kisel ö�renmeye i�aret etmektedir (Ba�bay,2007). Proje tabanlı ö�renme ö�renci 
açısından tasarı geli�tirmeye, hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya dayalı bir ö�renme 
yakla�ımı; ö�retmen açısından ise ö�renciyi merkeze alan ve ö�rencileri projeler çerçevesinde 
çalı�tırırken, onların disiplinler arası ili�ki kurmalarını sa�layan bir ö�retim yöntemidir (Atıcı 
ve Polat,2010). Proje tabanlı ö�renme yakla�ımı ile ara�tırma ve inceleme yapmaya istekli, 
üretken, problem çözen, ele�tiren ve yaratıcı dü�ünen bireyler yeti�tirmek amaçlanır 
(Saracalo�lu, Akamca ve Ye�ildere, 2006). Bu yakla�ımda ö�renenlere kendi ö�renme stilleriyle 
ö�renme fırsatı verilebilir, yaparak ö�renmelerini sa�lar, dolayısıyla yapılandırmacılık 
yakla�ımı ve ilerlemeci e�itim felsefesine uygun bir yapıdadır (Ba�bay,2007). 

Atıcı ve Polat (2010), Web Tasarımı Ö�retiminde Proje Tabanlı Ö�renme Yakla�ımının 
Ö�rencilerin Akademik Ba�arısı ve Görü�lerine Etkisi isimli ara�tırmalarında deneysel yöntem 
kullanmı�, Proje tabanlı ö�renme yakla�ımının uygulandı�ı deney grubu ö�rencileri ile 
geleneksel ö�retim yöntemi kullanılan kontrol gruplarının son-test puanları arasında, Proje 
tabanlı ö�renme yakla�ımının uygulandı�ı deney grubu lehine anlamlı bir farkın ortaya 
çıktı�ını rapor etmi�lerdir. Bunun yanı sıra, proje tabanlı ö�renme yakla�ımının ö�renci 
tutumlarını da olumlu etkiledi�i yönünde çalı�malar mevcuttur  (Sezgin ve ark., 2001; Yenice, 
2003, Aktaran:Saracalo�lu ve di�., 2006). 

Yukarıdaki bilgilerin ı�ı�ında, 2011- 2012 E�itim- ö�retim yılı Bahar döneminde �nönü 
Üniversitesi, E�itim Fakültesi, Resim Ö�retmenli�i bölümünde Türk E�itim Tarihi dersi 
i�lenirken, Proje Tabanlı bir ö�retim metodu benimsenmi�tir. Bu amaçla, dönem ba�ında 
ö�rencilere duyuru yapılarak, Türk E�itim Tarihi ile ilgili görsel (resim, baskı, heykel, grafik)bir 
proje çalı�maları yapmaları beklendi�i, çalı�acakları konuları seçmek için, dersleri dikkatle 
takip etmeleri gerekti�i belirtilmi�tir. Ancak bu çalı�malar gönüllülük esasına dayalı olup, 
ö�renciler zorlanmamı�tır, toplam 61 ki�iden olu�an ö�renci grubundan 58 ki�i gönüllü olarak 
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çalı�maya katılmı�, 3 ki�i ise katılmak istememi�tir. Proje tabanlı ö�renmede ürün kadar süreçte 
önemlidir (Akpınar,2011). Dolayısıyla ö�rencilerin çalı�acakları konu seçiminde, dersin 
yürütücüsü ders içeri�ini temel alarak ö�rencileri yönlendirmi�, seçilen konularla ilgili ayrıntılı 
bir ara�tırma yaparak temalarını belirlemelerini istemi�tir. Dönem sonunda toplamda 58 adet 
farklı görsel (resim, baskı, heykel, grafik) ortaya çıkmı�, daha sonra bu eserler ile E�itim 
fakültesi bünyesinde “Geçmi�ten Günümüze Türklerin E�itim Anlayı�larına �li�kin Görsel 
�puçları” isimli sergi açılmı�, eserler sergide kronolojik bir sıra ile sergilenmi� ve her eserin 
üzerine kısa bir bilgi kartelası asılmı�tır. Söz konusu sergi gerek akademisyenlerden, gerek 
ö�rencilerden be�eni toplamı�tır. A�a�ıda Proje tabanlı ö�retim kapsamında hazırlanan 
eserlerden bazı örnekler görülmektedir: 

                              
              Resim 1. Sıbyan Mektepleri                               Resim 2. Haremde Bayan E�itimi 

                                                                
                     Resim 3. Geçmi�ten Gelece�e Alfabelerimiz         Resim 4. Orhun Kitabeleri Heykeli 

                                   
                        Resim 5. Harf �nkılabı                   Resim 6.  �lk Gazete"Takvim-i Vekayi" 
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           Resim 7. Köy Enstitüleri Afi�i                Resim 8. Sergi Alanından Görünü� 

Bu ara�tırmanın amacı, proje tabanlı ö�renme yöntemi ile i�lenen Türk E�itim Tarihi 
dersi hakkında Resim Ö�retmenli�i bölümü ö�rencilerinin görü�lerini belirlemektir. 

Yöntem 
Proje tabanlı ö�renme yöntemi ile i�lenen Türk E�itim Tarihi dersi hakkında 

ö�rencilerin görü�lerinin alındı�ı bu ara�tırma, nitel bir ara�tırma yöntemi kullanılarak, 
"Durum Çalı�ması" deseni ile yapılmı�tır. Bu ara�tırmada, ö�rencilerin dü�ünce ve görü�lerinin 
neler oldu�unun ara�tırılması için "Odak Grup Görü�me Tekni�i" kullanılmı�tır.  

Ara�tırmanın çalı�ma grubunu 2011- 2012 E�itim-ö�retim yılı Bahar döneminde �nönü 
Üniversitesi, E�itim Fakültesi, Resim Ö�retmenli�i bölümünde, 3.sınıfta ö�retim görmekte olan 
61 ö�renci içinden gönüllü 22 ki�i olu�turmaktadır. Bu 22 ki�iden üçü proje çalı�ması yapmak 
istemeyen ö�rencilerdir, geri kalan 19 ö�renci ise proje çalı�masına katılarak, eserleri ile sergide 
yer almı�lardır. Ara�tırmanın hangi amaçla yapılaca�ı görü�melere ba�lanmadan önce 
katılımcılara iletilmi� ve yarı yapılandırılmı� görü�me formu kullanılarak yapılan görü�meler, 
ses kayıt cihazı için kullanım izni alınarak kaydedilmi�tir. 

Ses kayıt cihazına kaydedilen görü�meler, yazıya dökülmü�tür. Verilerin analizinde 
katılımcıların Proje tabanlı ö�renme yöntemi ile i�lenen Türk E�itim Tarihi dersi hakkında 
görü�lerini yansıtmak için betimsel analiz, olu�turulan kategoriler için içerik analizi yapılmı�tır. 
Betimsel analiz yapılırken katılımcıların ifade ettikleri görü�lerden do�rudan alıntılar 
yapılmı�tır. 

Bulgular 
Ö�rencilerin Türk E�itim Tarihi dersini almadan önceki görü�lerine ili�kin bulgular 

incelendi�inde, üç farklı tema görülmektedir.  
Tablo 1. Ö�rencilerin Türk E�itim Tarihi Dersini Almadan Önce Ders Hakkındaki Görü�leri 

Ö�renci Görü�leri Frekans (n=22) Yüzde (%) 
Olumsuz Görü�ler 15 68,18 
Fikir Bildirmeyen 5 22,72 
Olumlu Görü�ler 2 9,09 

Ö�rencilerin ço�unlu�u (n=15) ders öncesinde, derse kar�ı olumsuz bir tutumları 
oldu�unu belirtmi�tir. Bu temaya örnek olarak a�a�ıdaki cümleler gösterilebilir; 

“Yine sıkıcı bir e�itim dersi….” 
“Tarihi oldum olası hiç sevmem…” 
“Sınavlarda bir sürü ezber yapmak zorunda kalaca�ız…” 
“KPSS’de çıkmıyormu�, bu ders benim ne i�ime yarayacak diye dü�ündüm…” 
Ö�rencilerin bir kısmı (n=5) ise ders öncesinde herhangi bir fikirlerinin olmadı�ını 

belirtmi�, bir ö�renci “Derste ne görece�imizi bilmedi�im için, ders hakkında olumlu ya da olumsuz bir 
fikrim yoktu” derken, ba�ka bir ö�renci “…e�itim derslerinin zevkli ya da sıkıcı olması biraz da 
hocasına ba�lı, dersin nasıl i�lendi�ine ba�lı” demi�tir. 

Az sayıda ö�renci (n=2) ise, olumlu görü� bildirmi�, bir ö�renci “tarih derslerini 
seviyorum, bu dersin de güzel olaca�ını dü�ündüm” derken, di�er ö�renci “ ö�retmen oldu�umda 
i�ime yarayabilir inancım vardı” demi�tir. 

Tablo 2. Proje Tabanlı Ö�retim Yöntemi ile ��lenen Türk E�itim Tarihi Dersi Sonrası Ö�rencilerin Ders Hakkındaki 
Görü�leri 

Ö�renci Görü�leri Frekans (n=22) Yüzde (%) 
Olumlu Dü�ünceler 14 63,63 

Keyifli ama ��levsiz Oldu�unu Dü�ünenler 5 22,72 
Olumsuz Dü�ünceler 3 13,63 

Ö�rencilerin Türk E�itim Tarihi dersini Proje tabanlı bir yakla�ımla i�ledikten sonraki 
ders hakkındaki görü�lerine ili�kin bulgular incelendi�inde, üç farklı tema görülmektedir. 
Ö�rencilerin ço�unlu�u (n=14), ders sürecinde çok �ey ö�rendi�ini, derslerin zevkli geçti�ini 
belirtmi�tir. Bu ö�rencilerden bir tanesi proje çalı�masına katılmadı�ı halde sürecin kendisini 
etkiledi�ini bildirmi�tir. Ö�rencilerden biri “her dersi acaba bugün ö�rendiklerimden nasıl bir proje 
konusu çıkarabilirim diye dinledim, çok etkili oldu…” �eklinde yorum yaparken, ba�ka bir ö�renci 
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“ilk kez bir e�itim dersi bize hitap edecek �ekilde, bol görsellikle i�lendi. Beynimizde konuları ve o 
konulara ait görselleri e�le�tirdik” demi�tir. 

Ö�rencilerin bir kısmı (n=5) ise, proje tabanlı ö�retimle i�lenen Türk E�itim Dersinden 
keyif aldıklarını, ancak bu dersin ileride i�lerine yarayaca�ını dü�ünmediklerini bildirmi�lerdir. 
Bu temaya yönelik “dersler oldukça zevkli geçti ama ben resim ö�retmeni oldu�umda bu ders ne i�ime 
yarayacak?” örne�i verilebilir.Üç ö�renci ise, süreç sonunda hala dersi sıkıcı bulduklarını 
belirtmi�lerdir.  

Ders süreci öncesi görü�lerle ilgili yüzdeler ile Proje tabanlı ö�retime dayalı ders süreci 
sonrası görü�lerin yüzdeleri kıyaslandı�ında; ders öncesi olumsuz dü�ünceler%68,18 iken, ders 
süreci sonunda %13,63’e gerilemi�tir.  

Ayrıca ders süreci öncesi olumlu dü�ünceler %9,09 iken, ders sonrası ders sürecine 
ili�kin olumlu görü�ler % 86,35’e (%63,63 + %22,72) yükselmi�tir. Bu artı�ta ö�rencilere kendi 
becerileri noktasında eserler üretme imkânı veren Proje Tabanlı Ö�retimin katkısının büyük 
oldu�u dü�ünülmektedir. 

Tablo 3. Proje Tabanlı Ö�retim Süreci Hakkındaki Ö�renci Görü�leri 
Ö�renci görü�leri Frekans (n=22) Yüzde (%) 

Olumlu 
 

2 9,09  
Proje Çalı�masına 

Katılmayan Ö�renciler 
(n=3) 

Olumsuz 1 4,54 

Olumlu 
 

17 77,27  
Proje Çalı�masına Katılan 

Ö�renciler 
(n=19) 

Olumsuz 2 9,09 

Ö�rencilerin Türk E�itim Tarihi dersinde Proje tabanlı ö�retim süreci hakkındaki 
görü�lerine ili�kin bulgular incelendi�inde, dört farklı tema görülmektedir. �lk iki tema proje 
çalı�masına katılmak istemeyen gruba (n=3) aittir. Bu üç ki�iden ikisi, kendileri proje 
yapmadıkları halde ders sürecindeki proje çalı�malarını izlemi�ler ve bu sürecin dersi e�lenceli 
ve verimli hale getirdi�ini söylemi�lerdir. Bu iki ki�iye ait görü�ler a�a�ıdadır; 
“ Okul dı�ında part-time bir i�te çalı�tı�ım için, yeti�tiremeyece�im endi�esiyle proje yapmak istemedim. 
Fakat arkada�larımın çalı�malarını çok be�endim. Gerçekten unutamayaca�ımız bir ders süreci oldu…” 
“Bu dönem benim uzatma dönemim, alttan çok fazla dersim var. Bu yüzden proje çalı�masına katılmak 
istedi�im halde yeti�tiremedim. Ama dersin bu �ekilde i�lenmesini çok etkili buldu�umu söylemeliyim…” 
 Proje çalı�masına katılmayıp, süreç hakkında da olumsuz görü� bildiren bir ki�i ise, 
“bence bir tarih dersinde resim yapmak çok saçma…tarih dersi, tarih dersi gibi i�lenmeli…arkada�lar da 
kolaya kaçtılar, oturup ders çalı�mak yerine bildikleri i�i (resim) yapıp sıyrıldılar”�eklinde görü� 
bildirmi�tir. 
 Son iki tema ise, ders sürecinde Proje çalı�malarına katılan ki�ilere (n=19) ait olumlu 
(n=17) ve olumsuz (n=2) görü�lerden olu�maktadır. Olumlu görü�lere örnek olarak a�a�ıdaki 
cümleler gösterilebilir; 
“ Resim bizim ileti�im dilimiz..Kendi dilimizde bildiklerimizi aktardık….” 
“Benim konum Osmanlı’da çıkan ilk gazete Takvim-i Vekayi idi…Görsel kompozisyonunu hazırlamak 
için epey ara�tırma yaptım..Bu konuyu ilerde de unutaca�ımı sanmıyorum…” 
“ Bence herkes kendi çalı�tı�ı konuyu çok iyi ö�rendi. Di�er konuları ise sergide kronolojik bir sırayla 
gördük, üzerlerindeki kısa notları okuduk…Kendi konumuz kadar iyi olmasa da onlar da aklımızda 
kaldı.” 
“ilk kez sözel bir e�itim dersinde ortaya bir ürün çıkarmı� olduk, üretkenlik adına güzel bir �eydi…” 
 Proje çalı�masına katılıp olumsuz görü� bildiren iki ki�i ise, “ben bu derste pek bir �ey 
ö�renmedim. Benim konum Mehmet Akif Ersoy idi. Portresini çizip getirdim sadece…” ve “bence tarih 
dersinde proje olmamalı, hoca anlatmalı, biz dinlemeliyiz…” �eklinde görü� bildirmi�lerdir. 

Sonuç ve Öneriler 
Ö�rencilerin Türk E�itim Tarihi dersini i�lemeden önceki görü�leri incelendi�inde, 

yorumların “ezber a�ırlıklı ve sıkıcı bir ders” noktasında yo�unla�tı�ı, bu durumun literatür ile 
uyum gösterdi�i anla�ılmaktadır (Çetin,2003; Aslan,2005;  Ata, 2007; Aktekin,2009; Kırpık,2009). 
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Ancak , Sezgin ve ark.(2001) ve Yenice (2003) tarafından yapılan ara�tırma bulguları ile uyumlu 
olarak, Proje tabanlı ö�retim sonucunda ö�rencilerin ço�unun derse kar�ı tutumlarının 
de�i�ti�i, olumlu tutum geli�tirdikleri anla�ılmı�tır (Aktaran: Saracalo�lu ve di�., 2006). 

Ayrıca, elde edilen bulgulardan görsel a�ırlıklı ders i�lemenin güzel sanatlar e�itimi 
ö�rencilerinin algıları üzerinde olumlu etkisi oldu�u (�ahin, Ellez ve Günter, 2009; 
Akbaba,2005) bir kez daha görülmü�tür. Atıcı ve Polat’ın (2010) bulguları ile uyumlu olarak, 
Proje tabanlı ö�retim sonucu ö�rencilerin kendi çalı�tıkları konuyu hatırlama düzeylerinin 
attı�ı sonucuna varılabilir. 

Bu ba�lamda, ö�rencilerin tutum ve hatırlama düzeylerini olumlu etkilemek adına 
resim ö�retmenli�i bölümünde Türk E�itim Tarihi derslerinde görselli�e a�ırlık verecek �ekilde 
bir ders tasarımı yapılabilir. Türk E�itim Tarihini ezberci bir anlayı�tan kurtararak, benzer ya 
da daha farklı ö�retim metotlarıyla daha etkin i�lenmesi ile gelece�in ö�retmenlerine yol 
gösterme i�levini daha etkili yapması sa�lanabilir. Proje tabanlı ö�retimin Türk E�itim Tarihi 
dersinde deneysel bir metotla ba�arı üzerindeki etkisi incelenebilir. 
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