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Özet
Bu çal›ﬂmada, Kuantum paradigmas›n›n e¤itim programlar›na yans›malar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Newton ve Pozitivist felsefenin eleﬂtirisi üzerinden yürütülen tart›ﬂmada ulaﬂ›lan sonuçlar ﬂöyledir: Kuantumu referans alan bir e¤itim
program›nda önceden belirlenen hedeflerin yerini, çoklu ve olas›l›kl› hedefler
almaktad›r. ‹çerik, kan›tlanm›ﬂ ve akla dayal›, nesnel muhteva yan›nda, kan›tlanm›ﬂ olanla olmayan›n birlikte yer ald›¤› ve bireyin ilgi alan›na giren her ﬂeyden oluﬂur. E¤itim durumu, ö¤retim yerine, aktif birey varsay›m›na dayal› olup
ö¤renmeye odakl›d›r. Ölçme yaklaﬂ›m› ise, ba¤lamsal ve nitel karakterli olup
gözlemci, gözlenen ve arac›n bütünlü¤üne dayal›d›r.
Çal›ﬂmada ayr›ca, Kuantuma dayal› e¤itim program›n›n bireye, yaﬂam›n karmaﬂ›kl›¤› ile baﬂ etme, özgür alg›, derin anlama, yarat›c›l›k ve esneklik
konular›nda avantajlar sa¤layabilece¤i sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak Kuantuma
dayal› bir program›n uygulanmas›n›n, karmaﬂa ve nesneleri yads›maya yol açabilme, ak›l ile bilime karﬂ› güvensizlik do¤urabilme ve hurafelerin program içeri¤ine s›zmas›na neden olabilme gibi çeﬂitli riskleri de beraberinde getirebilme
olas›l›¤› dikkat çekmiﬂtir. Çal›ﬂma sonunda Kuantum paradigmas›n›n taﬂ›d›¤›
risklere ra¤men, e¤itime yeni aç›l›mlar sa¤lama potansiyeli taﬂ›d›¤› sonucuna
ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
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Giriş
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB), e¤itimdeki nitelik sorunlar›n›n büyük oranda
e¤itim programlar›ndan kaynakland›¤› varsay›m›ndan hareketle, 2004 y›l›nda ilkö¤retimden baﬂlamak üzere programlarda “reform” olarak nitelendirdi¤i de¤iﬂimler
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bir y›ll›k pilot uygulama sonras›nda yeni programlar, 2005-2006
ö¤retim y›l›nda tüm ilkö¤retim okullar›n›n birinci kademesinde uygulamaya konulmuﬂtur. Bugün itibar›yla ilkö¤retim 1-7. s›n›flar› kapsayan yeni programlar›n, aﬂamal› olarak ortaö¤retimi de kapsamas› planlanmaktad›r.
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Çok önemli de¤iﬂiklikler öngören yeni programlar›n referans ald›¤› noktalardan birisi de, bilim felsefesi olarak Newton yerine Kuantum paradigmas›n› esas almas›d›r. Bu de¤iﬂiklikte, MEB’in eski programlar›n baﬂar›s›zl›¤›nda Newton’cu yaklaﬂ›m› bir etken olarak görmesi etkili olmuﬂtur. MEB’e göre e¤itimde yaﬂanan sorunlar›n bir k›sm›, eski ilkö¤retim programlar›n›n dayand›¤› Newton ve Pozitivist felsefe ile Davran›ﬂç› ö¤renme yaklaﬂ›mlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Nitekim yeni programlar›n geliﬂtirilme sürecinde önemli rol üstlenenlerden birisi olan Selçuk’a (2004)
göre, Newton’cu yaklaﬂ›mla uyumlu, sistematik ve sürdürülebilir bir ö¤renme ve tutarl› birey yetiﬂtirilmesi söz konusu de¤ildir. Bütünü parçalara ay›rarak analiz eden
ve kat› bir neden-sonuç iliﬂkisine dayal›, do¤rusal, tekçi, kaba ve indirgemeci olan
Newton’cu bilim anlay›ﬂ›, e¤itimde ezberci, do¤rusal ve ö¤retmen merkezli bir anlay›ﬂa yol açm›ﬂt›r. Çözüm, Kuantum paradigmas› ve Biliﬂsel-Yap›land›rmac› teoriye
geçiﬂtir. Böylece, Kuantumcu paradigma çerçevesinde programlarda sadece “siyahbeyaz seçenekler” gibi ikili bak›ﬂ aç›s› yerine, “gri”nin tonlar›na da f›rsat tan›yan, çoklu bak›ﬂ aç›s›, çoklu sebep-sonuç iliﬂkisine de yer verilecektir. Bu yolla sorgulay›c›, ço¤ulcu ve esnek bir zihniyete sahip bireyler yetiﬂtirilmesi benimsenmiﬂtir (ﬁahin, 2004;
Mestçi, 2004; http://www.egitimsen.org.tr).
Newton’cu anlay›ﬂa dayal› ve Pozitivist karakterli e¤itim programlar›n›n
eleﬂtirilmesinin bir nedeni de, bunlar›n salt olarak “akl›” esas almas›d›r. S›nanamayan ve do¤rulanamayan her düﬂünceyi ideolojik ve bilim d›ﬂ› sayan (ﬁiﬂman, 1999)
bu anlay›ﬂa dayal› e¤itim programlar›yla, yarat›c› bireyler yetiﬂtirmek mümkün olamam›ﬂt›r. Özden (1999, 20), bu sorunu, “programlar mevcut haliyle etkisizdir ve düﬂünmeyi engellemektedir” biçiminde dile getirmiﬂtir. Türer (2006) ise, Pozitivist akla dayal› anlay›ﬂ›n eksikli¤ini ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir: “Ak›l, toplay›c›d›r, yarat›c› de¤ildir. Akla dayal› bir program›n içerik olarak seçti¤i bilimi, ispatlanm›ﬂ olanlarla s›n›rlay›p, di¤erlerini d›ﬂlamas› do¤ru de¤ildir. Bilimin henüz ispatlanmam›ﬂ
bile olsa karﬂ›t görüﬂlere de ihtiyac› vard›r.” Nitekim ispatlanm›ﬂ olanla, henüz ispatlanmam›ﬂ olana birlikte yer veren Kuantum paradigmas›, bu sorunu, olaylar›n
tüm olas›l›klar›n›n üst üste binmiﬂ ﬂekilde, bir arada ve birlikte çok boyutlu olarak
ele alarak aﬂmaya çal›ﬂ›r. Bu bak›ﬂ aç›s›, e¤itime özellikle yarat›c›l›k aç›s›ndan büyük
avantaj sa¤lar.
E¤itim programlar› ba¤lam›nda Newton ve Pozitivist felsefenin eleﬂtirilen bir
baﬂka noktas› da, epistemolojik bak›ﬂ aç›s›yla ilgilidir. Bilginin oluﬂumunu bireyin d›ﬂ›nda nesnel olarak kabul eden ve ele ald›¤› olay ve olgular› birbirinden ba¤›ms›z olarak inceleyen bu yaklaﬂ›m, bir taraftan bireyin alg›lama ve anlama kapasitesini s›n›rlarken, di¤er taraftan da bireyi, ö¤renme-ö¤retme sürecinin “edilgen bir izleyicisi”
(Atay, 2003, 4) konumuna indirgemiﬂtir. Bunun sonucunda, e¤itimde uzun y›llar yoruma yer vermeyen, düﬂünce ve duygular› dikkate almayan, ö¤retmen ve konu merkezli mekanik bir anlay›ﬂ egemen olmuﬂtur. Bilgilenme sürecinde nesnellik yerine öznelli¤i ön plana ç›karan Kuantum paradigmas›, bu süreçte temel sorumlulu¤u bireye
yükleyerek, onu sürecin aktif öznesi konumuna yükseltir. Böylece, ö¤retmen ve konu
merkezli program anlay›ﬂ› yerini ö¤renen merkezli bir program yaklaﬂ›m›na terk
eder.
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Newton felsefesinin önemli bir di¤er sorunu da, olay ve olgular› anlamland›rmadaki tekli bak›ﬂ aç›s›d›r. Bu yaklaﬂ›m›n ö¤renme-ö¤retme sürecinde bireylerde düﬂük sorun çözme becerisine yol açt›¤›, özgür düﬂünmeyi engelledi¤i, özgüveni zedeledi¤i ve olumsuz yaﬂam becerilerine yol açt›¤› belirtilmektedir. Bu konuda Titiz (2004,
20), daha da ileri giderek, toplumdaki z›tlaﬂma ve kutuplaﬂman›n faturas›n› da “kendi
do¤rular›n› belletmeye ve onun karﬂ›tlar›n› reddetmeye dayal› e¤itim sistemi” ad› alt›nda, bir anlamda bu anlay›ﬂa yüklemektedir. Benzer ﬂekilde Gündo¤du (2004, 5) da, tekli bak›ﬂ aç›s›n›n toplumda z›tlaﬂma ve kutuplaﬂmay› do¤urdu¤unu ifade etmektedir.
Ancak, Türk E¤itim Sisteminde (TES) a¤›rl›kl› olarak e¤itim programlar›yla ilgili görünen bu sorunlar›n çözümü gerçekten Kuantum paradigmas› m›d›r? Ya da
e¤itim programlar›yla ilgili yaﬂanan sorunlardan Newton ve Pozitivist felsefe mi sorumludur? Bu konuyla ilgili literatür incelendi¤inde, MEB’in ilkö¤retim programlar›nda Newton eleﬂtirisi üzerinden Kuantum’a geçiﬂ biçiminde gerçekleﬂtirdi¤i de¤iﬂimin, yeni aç›l›mlar sa¤lama potansiyeli yan›nda, önemli riskler de taﬂ›d›¤› göze çarpmaktad›r. Bunlar›n baﬂ›nda, Kuantum anlay›ﬂ›yla birlikte gündeme gelen belirsizlik
ve olas›l›kl› yaklaﬂ›m›n, programlar›n hedef ve içerik boyutlar›na yans›mas›n›n giderek e¤itimde keﬂmekeﬂe yol açabilece¤i ifade edilmektedir. Yine bu anlay›ﬂa dayal›
“her ﬂey olur/olabilir” (Ayd›n, 2006) yaklaﬂ›m›n›n, olay ve olgular› anlamland›rmada bilimsel belirsizlik ve kiﬂilik oluﬂumu ile ahlak anlay›ﬂ›nda ﬂüphelere neden olabilece¤i (Karakaya, 2003, 69) belirtilmektedir. Kuantumun programlara yans›mas›nda
belki de en korkulmas› gereken ﬂey, içerik seçimindeki ak›l ve bilimsellik süzgeçlerinin delinmesiyle, hayal ve sezgi ürünü fikirler yan›nda, sapk›n fikirlerin de program
içeri¤ine s›zmas› olas›l›¤›d›r. Görecelili¤i ve öznelli¤i öne ç›karan Kuantuma dayal›
e¤itim programlar›n›n uygulanmas›n›n ontolojik anlamda nesnelerin reddine (nihilizm) gidebilece¤i de (Ayd›n, 2006) olas›l›klar aras›ndad›r.
Bu durumda yap›lmas› gereken, Feyarebent’in (aktaran Türer, 2006), ”her kültür ve ulus kendi özel gereksinimlerini karﬂ›layacak bir bilim kurabilir” görüﬂünden
hareketle, mevcut kuramlar›n her birinin kültürümüze, sosyal ve ekonomik koﬂullar›m›za uygun olan taraflar›ndan yararlanman›n yollar›n› aramak olmal›d›r. Bunu yaparken, yeni paradigmalar› kendi çerçeveleri içinde anlamak, tart›ﬂmak ve uygulamak yerine, kendi ba¤lamlar›ndan kopararak ele alma hatas›na düﬂülmemelidir (Gülp›nar, 2005, 275). Ayr›ca kuramlar› birbirinin alternatifi olarak görmek yerine, bunlar›, TES’de yaﬂanan sorunlar›n aﬂ›lmas›na olas› katk›lar› ba¤lam›nda, önyarg›s›z ve bütün boyutlar›yla analiz eden bir yol takip edilmelidir. Böyle bir yaklaﬂ›m, e¤itimde
yaﬂanan sorunlar›n aﬂ›lmas›na katk› sa¤lama yan›nda, yeni ilkö¤retim programlar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›na da önemli katk›lar sa¤layabilir.
2. Kuantum Kavramı
Kuantum nedir? Kuantum, tek elektron demektir. Birçok elektrona ise kuanta
denir. Bir elektron, hem dalga hem de parçac›kt›r. Çekirde¤in etraf›nda devaml› bir
dalga halinde dolaﬂ›r ve her noktada bulunabilir (Puk, 2003). Kuantum, ikili özellik
gösteren, statik olmayan bir ﬂeyi anlat›r. Bir ﬂeyin iki farkl› gerçeklikte tezahür edebildi¤ini ifade eder (Emir, 2004). Buna göre, evreni anlamada mutlak ve statik bir do¤ru anlay›ﬂ› ile tekli bak›ﬂ aç›s› olamaz.
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Kuantum ve Newton fizi¤inin fark› nedir? Olay ve olgular› anlamland›rmada
makro evrenden (boyut> 10-5m) hareket eden fizi¤e Newton’cu yaklaﬂ›m (klasik fizik) denilir. Bu yasalar›n ço¤u Galileo, Keppler ve Newton taraf›ndan ortaya konmuﬂtur. Makro evrende olaylar kesin, sürekli ve dura¤and›r. Mikro evreni (boyut <
10-5m) yöneten yasalar› konu alan fizi¤e ise Kuantum yaklaﬂ›m› denir. Kuantum yaklaﬂ›m›nda Planck ve Einstein gibi bilim adamlar› öne ç›kmaktad›r. Kuantum yaklaﬂ›m›n›n yo¤unlaﬂt›¤› evren, görünmez do¤a olan atom-alt› parçac›klar ve DNA ﬂifreleridir. Mikro evrende madde (kütle) süreksiz, kesikli, yani kuantize ﬂekildedir. Kuantumda madde denilen ﬂey, bir tür olas›l›klar demetidir. Bazen dalga ve bazen de tanecik gibi davran›r. Ancak ya biri ya da öteki duruma hâkimdir, ikisi ayn› anda var
olamaz (Erol, 2007; Erkan, 2007). Buna göre, maddi evren olas›l›kl› ve süreksiz oldu¤undan gerçekli¤in tek kayna¤› olamaz.
Kuantum teorisi çeﬂitli temel taﬂlar›ndan oluﬂur. Bunlardan birisi “Heisenberg’in Belirsizlik Yasas›’d›r.” Buna göre, mikroskobik bir parçac›¤›n momentumu
(kütle x h›z) ve konumunu (yerini) ayn› anda belirleyecek bir ölçme arac› ve yöntemi
geliﬂtirilemez. Kuantumun bir di¤er yasas›, olaylar›n incelenmesinde kompleks yap›da ve bir olas›l›k denklemi olan “Schrödinger Dalga Denklemidir.” Buna göre, bir
parçac›¤›n uzay bölgesinde bulunmas› ancak olas›l›kla bellidir. Parçac›¤›n konumu
için kesin koordinatlar verilemez. Oysa Newton fizi¤inde olaylar›n kesinli¤i söz konusu olup, evrende her olay›n öncesi ve sonras› fizik yasalar› ile bulunabilir anlay›ﬂ›
egemendir (ﬁahin, 2004; Türer, 2006). Kuantum teorisinin önemli bir aya¤› olan “Bütünsellik” ise, evrenin bir bütünlük içinde ele al›nmas› gerekti¤ini belirtir. Yani bir ﬂeyin varl›¤›n›n, onun tüm çevresine ba¤l› olma durumuna denir. Bohr’a göre, yal›t›lm›ﬂ parçalar birer soyutlamad›r ve özellikleri tan›mlanamaz. Onlar, ancak atom-alt›
parçac›klarla, insanla ve di¤er sistemlerle giriﬂtikleri etkileﬂim arac›l›¤› ile gözlenebilir. Bu gözlemde, gözlemci, gözlenen ve gözlem aleti birbiriyle bir bütünlük oluﬂturur (http://turkdetay.com). Evren, bütünsel birli¤in farkl› bölümleri aras›nda meydana gelen karmaﬂ›k bir iliﬂkiler setidir. Evrensel gerçeklik, dinamik, birbirine ba¤l›
ve bölünemeyen bir bütünlüktür (Emir, 2004).
Kuantum teorisini daha iyi anlamak için baz› prensiplerden söz edilebilir.
Bunlar ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Yaﬂam karmaﬂ›kt›r, belirsizdir, öngörülemezdir ve bazen sezgilere terstir. Yaﬂam›n temel taﬂlar› gözle görülemez. Gerçeklikte çeﬂitlilik vard›r (Puk, 2003).
Kuantumun gerçeklik alg›s› olan olas›l›k, görecelilik ve belirsizlik durumlar›
Postmodernizme de zemin oluﬂturmaktad›r. Dolay›s›yla Kuantum ve Postmodernizmin göreceli do¤as›n›n e¤itim program› aç›s›ndan anlam› ﬂu ﬂekilde ifade edilebilir:
Program hedefleri önceden kesin ﬂekilde belirlenemez. Ancak olas›l›klara dayal› olarak belirlenebilir. Her zaman ve her yerde geçerli evrensel bir program anlay›ﬂ› olamaz. E¤itim program›, kendisini ortaya ç›karan çeﬂitli sosyal, tarihi, kültürel vb. koﬂullardan soyutlanarak belirlenemez. Bütünselli¤e göre ise, birey ve ortamdan ba¤›ms›z
nesnel bilgi anlay›ﬂ› kabul edilmez ve insan davran›ﬂlar› tek baﬂ›na anlam ifade etmeyebilir. Bunun için bilgi ve davran›ﬂlar›n hangi durum ve yerlerde meydana geldi¤inin; di¤er durum ve davran›ﬂlarla iliﬂkilendirilerek anlaﬂ›lmas› gerekir (Ekiz, 2006, 32).
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Konunun daha iyi anlaﬂ›lmas› için Newton ve Pozitivist felsefe ile Kuantum
paradigmalar›n›n çeﬂitli özelliklere göre karﬂ›laﬂt›r›lmas› yarar sa¤layabilir. Buna yönelik bilgiler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: Kuantum ve Newton kuramlar›n›n çeﬂitli özelliklere göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Özellik

Newton ve Pozitivist Felsefe

Kuantum Paradigmas›

‹ncelenen olay, olgu ve
madde

Süreklilik, kesinlik ve belirlilik

Kesikli, parçal› yap› ve süreksizlik

Bilim anlay›ﬂ›

Deney ve gözleme dayal›, rasyonel,
mutlak ve birikimsel

Deney, gözlem, hayal gücü ve sezgi.
Yorumsal ve yarg›sal

Bilimsel içerik

Kan›tlanm›ﬂ, nesnel, dura¤an ve
genellenebilir

Kan›tlanm›ﬂ ve kan›tlanmam›ﬂ içerik,
öznel, durumsal ve ba¤lamsal

Zihin anlay›ﬂ›

Do¤an›n gözlenmesi

Hayal ve sezgi gücü, yarat›c›l›k

‹liﬂkili kuramlar

Davran›ﬂç›l›k, Pozitivizm ve
Modernizm

Yap›land›rmac›l›k, Postpozitivizm ve
Postmodernizm

Gerçeklik kabulü

Tekli bak›ﬂ aç›s›

Çoklu bak›ﬂ aç›s›, z›tl›klar, çeﬂitlilik
ve görecelilik

Gelecek anlay›ﬂ›

Mevcuttan hareketle gelecek
yordanabilir

Gelecek olas›l›kl› olarak yordanabilir

3. Kuantum Paradigmasının Eğitim Programı ve Programın Temel Öğelerine Yansımaları
Bu baﬂl›k alt›nda Kuantumu referans alan bir e¤itim program›n›n nitelikleri,
Newton’cu ve Pozitivist felsefe ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ele al›narak tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
tart›ﬂmada Kuantum paradigmas›, aralar›ndaki büyük benzerlikten dolay› zaman zaman Postpozitivizm ve Postmodernizm ve k›smen de Yap›land›rmac›l›k ile iliﬂkilendirilerek ele al›nm›ﬂt›r. Karﬂ›laﬂt›rmada Newton’cu yaklaﬂ›m ise, Pozitivizm ve Davran›ﬂç› yaklaﬂ›mla iliﬂkilendirilerek ele al›nm›ﬂt›r.
3. 1. Kuantuma Dayalı Eğitim Programının Yapısı ve Tanımı
Bilim paradigmas› olarak Kuantumu temel alan bir program geliﬂtirme çal›ﬂmas›, Newton ve Pozitivist yaklaﬂ›m› benimseyen bir program geliﬂtirme çal›ﬂmas›ndan daha sorunludur. Çünkü Kuantum paradigmas›n›n her durum için geçerli önerece¤i en iyi yol ya da yollar yoktur. Nitekim böyle bir öneri, Kuantumun göreceli,
belirsiz ve olas›l›kl› do¤as›na uygun düﬂmez. Bununla birlikte, Kuantum esaslar›na
göre düzenlenmiﬂ bir program›n genel özelliklerden söz edilebilir. Bunlardan birincisi program›n temel eksenidir. Kuantumu referans alan bir e¤itim program›n›n temel ekseni, önceden belirlenmiﬂ bir rota de¤il; ö¤rencinin ihtiyaçlar›, e¤ilimleri ve
ö¤renme stiline uygun olan esnek bir yoldur. Böyle bir program›n tek bir baﬂlang›ç
noktas› ve izlenecek tek bir yolu olmad›¤› için, uygulanmas› mümkün olmayabilir.
Bu durumda, Kuantumla ba¤lant›l› olarak ö¤rencilerin ço¤unun takip etmek isteyece¤i genel bir yol çizilebilir. Bu yolun baﬂlang›c›, genel bir çerçeve ya da bir bilgilendirme imaj› olabilir. Örne¤in e¤itimli ve toplumca benimsenmiﬂ bir insan profili, birçok ö¤renci için program›n genel çerçevesi olarak kabul edilebilir. Burada dikkat
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edilmesi gereken nokta, bu genel rotan›n temel ve de¤iﬂmez eksen olarak görülmemesidir (Puk, 2003).
Kuantuma dayal› bir program›n ikinci özelli¤i, “gerçeklik” anlay›ﬂ›d›r. Evrensel akl› kabul etmeyen ve ak›l d›ﬂ›n› tamamen d›ﬂlamayan Kuantum paradigmas›n›n
gerçeklik anlay›ﬂ›, “mutlak ve tek do¤ru” olmay›p; “çoklu do¤rular, durumsall›k ve
ba¤lamsall›k” özelli¤ine sahiptir. Dolay›s›yla evrensel bir program anlay›ﬂ› kabul edilemez. Kuantumu referans alan bir program, deney ve zihin aras›nda kurulan bir
dengeye dayal› (Türer, 2006) olup, ba¤lamsal niteliktedir.
Zihin süreciyle ilgili olan üçüncü özellikte, Kuantuma dayal› bir e¤itim program› Newton’cu yaklaﬂ›m›ndan önemli ölçüde ayr›l›r. Newton’cu zihin anlay›ﬂ›, do¤an›n gözlenmesine dayal› oldu¤u için, buna dayal› program, zihinsel geliﬂime dayal›,
aç›klama ve öngörmelere odakl›d›r. Kuantumcu anlay›ﬂta zihinsel iﬂleyiﬂ, duygusal ve
sezgisel zeka ile çoklu zeka özelliklerinin gösterdi¤i zenginlik içinde ortaya konulan
potansiyeldir. Dolay›s›yla Kuantuma dayal› bir program, ak›l yan›nda, duygu, yorum,
düﬂünce, hayal gücü, sezgi ve yarat›c›l›¤a da yer vermek durumundad›r (Erkan, 2007).
Bilgi oluﬂumunda bireyin konumu aç›s›ndan yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada, bilgiyi
dura¤an ve nesnel olarak kabul eden Newton’cu anlay›ﬂta, bilgi oluﬂumunun bireyin
deneyimlerinden ayr› tutuldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla ö¤renci, denetim alt›na
al›nabilecek pasif bir izleyici olarak ele al›n›r ve ö¤retim sürecinde yorum ve duygular›na fazlaca yer verilmez. Böyle bir programda önemli olan aç›klama ve öngörmelerdir (Atay, 2003, 4). Oysa bilgiyi durumsal, dinamik ve öznel olarak kabul eden Kuantuma dayal› bir program, ö¤renciye özgürlük, seçme ve tercih hakk› tan›ma ve
farkl› beklentilere duyarl›l›k gibi iﬂlevlere sahiptir (ﬁiﬂman, 1999).
Birkaç genel özelli¤i ifade edildikten sonra, Kuantuma dayal› e¤itim program›
ﬂu ﬂekilde tan›mlanabilir: “Tasarlanm›ﬂ bir süreçte ö¤renmeyi meydana getirmek ve
kolaylaﬂt›rmak için uyar›c›lar dizini meydana getirmektir”. Ö¤renme odakl› bu tan›mda, ö¤retimin, programa göre ilerlemesi de¤il; ö¤renme-ö¤retme sürecinin bir
program ortaya ç›karmas› söz konusudur (Puk, 2003). Bu anlay›ﬂ, program geliﬂtirmeyi uygulamada ortaya ç›kan durumlara dayand›rmaktad›r. Bu durum, program
geliﬂtirmenin, teorik bilgi ve deneyim yan›nda, uygulama epistemolojisi olarak adland›r›labilecek olan uygulama deneyimlerinden de yararlanmas›n› gerektirmektedir. Bu gereklilik, program iﬂleticileri olarak baﬂta ö¤retmen, okul yöneticisi ve müfettiﬂler ile programdan etkilenmesi beklenen ö¤renci ve velilerin de program geliﬂtirmenin bir parças› haline getirilmelerini zorunlu k›lmaktad›r. Böyle bir anlay›ﬂta ö¤retmen, program› uygulayan bir operatör ve teknik eleman de¤il; program›n her boyutu ve aﬂamas›n›n do¤al bir parças›d›r.
3. 2. Kuantuma Dayalı Eğitim Programında Hedef
Newton’cu ve Pozitivist felsefeye dayal› e¤itim program›nda hedefler, nihai gerçekli¤e dayal› olarak, öngörülebilir, standart, objektif ve ölçülebilir olarak belirlenir. Bu anlay›ﬂ, gerçekli¤in kayna¤› olarak görülen maddenin süreklili¤ine (Ekiz,
2006, 9) ve insan davran›ﬂlar›n›n gözlenebilirli¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. Kuantum paradigmas›, maddenin süreklili¤ini kabul etmedi¤i için, onu gerçeklik kayna¤›
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olarak görmez. Bundan baﬂka Kuantum paradigmas›, bütünsellik ilkesinden hareketle insan davran›ﬂ›n› onu oluﬂturan ba¤lamdan ayr› olarak ele almay› benimsemez.
Dolay›s›yla iki kuram aras›ndaki bu farkl›l›klar›n e¤itim program›nda hedeflerin do¤as›na yans›mas› kaç›n›lmazd›r. Bu farkl›l›klar, aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir.
E¤itim program›nda hedefler, büyük oranda gelecekle ilgilidir. Kuantumda
madde, süreklilik göstermedi¤i ve kesikli oldu¤u için gelece¤e yönelik yordama yap›lamaz. Yap›lsa bile, olas›l›kl› yordama yap›labilir. Dolay›s›yla Kuantuma dayal› bir e¤itim program›nda önceden öngörüye dayal› olarak kesin hedefler belirlenemez (Ekiz,
2006). Gelecek alg›s› olas›l›kl› olan Kuantumu referans alan bir programda hedefler, kesinlik bildiren ekler yerine “ebilir, abilir, olas›l›kla, belki, muhtemelen” gibi eklerle bitmelidir (Puk, 2003). Ayr›ca Kuantumun görecelilik do¤as› ve çoklu gerçeklik kabulü,
hedeflerin çoklu, esnek ve olas›l›kl› olmas›n› gerektirir. Hedeflerin olas›l›kl› olmas›n›
gerektiren di¤er bir faktör de, e¤itim programlar›n›n asl›nda tasar› olmas› ve uygulamada ne kadar aksakl›k olaca¤›n›n önceden kestirilemez olmas›d›r (Türer, 2006).
Hedeflerin çoklu ve olas›l›kl› olmas›, uygulamada çeﬂitli sorunlara yol açsa da,
ö¤renenlere, yaﬂam karmaﬂas› ile baﬂ edebilecek beceriler kazand›rma, farkl› ve yarat›c› düﬂünceyi destekleme ile bireyin gerçeklik imgesini sürekli eleﬂtiriye aç›k tutma
ve yeni aç›l›mlara güdülemede önemli avantajlar sa¤lar. Bundan baﬂka, çoklu ve olas›l›kl› hedeflerin, yarat›c›l›¤› tetikleme ve bireyin gerçeklik alg›s›na yeni boyutlar getirmede de önemli katk›lar› olabilir (Ayd›n, 2006). Hedeflerin esnek, çoklu ve olas›l›kl› olarak ifade edilmesinin di¤er bir faydas› da, bireysel farkl›l›klar›n korunmas›na
katk› sa¤lamas›d›r.
Ancak hedeflerin olas›l›kl› ve göreceli do¤as›n›n anlam›, ö¤rencileri özellikle
yapay olarak oluﬂturulmuﬂ kaotik durumlara maruz b›rakmak olarak anlaﬂ›lmamal›d›r. Olas›l›kl› hedeflerden amaç, ö¤rencilerin içinde yaﬂad›klar› dünyada mevcut olan
belirsizli¤i daha anlaﬂ›l›r hale getirmektir. Bunun için yaﬂam›n karmaﬂ›kl›¤› ve belirsizli¤inin hedefler ba¤lam›nda ö¤retime yans›t›lmas› gerekir. Ancak her yaﬂam durumu ve bireye göre ayr› bir hedef belirlenmesi gerçekçi olmad›¤›ndan, hedeflerle ilgili olarak baz› genellemelerin kabul edilmesi gerekebilir. Hatta hedef, makro evrenle
ilgili ise, yani genel ve yüzeysel bir bak›ﬂ aç›s›n› gerektiriyorsa, göreceli ve olas›l›kl›
olarak ifade edilmesi her zaman ve durumda gerekmeyebilir. Çünkü Kuantum paradigmas›ndaki belirsizlik, büyük oranda mikro evrende etkilidir. Makro evrende belirsizlik çok küçük oldu¤u için hiçbir etkisi yok ve biz bunu do¤al olarak alg›lam›yoruz (Erol, 2007). Hedeflerin olas›l›kl› do¤as›, e¤itim program›n›n esnek ve genel çerçeve niteliklerine sahip olmas›n› gerektirir.
Kuantuma dayal› program›n olas›l›kl› hedef anlay›ﬂ›n›, “hedefsizlik” olarak
anlamak radikal bir bak›ﬂ aç›s› olur. Böyle bir anlay›ﬂ, toplumu tehlikeli sulara sürüklemek demektir. Nitekim 1971 y›l›nda ABD Seattle’de “aç›k s›n›f” biçiminde uygulanan; tüm otoritenin ortadan kald›r›lmas› ﬂeklindeki deneyim, büyük bir hüsranla sonuçlanm›ﬂt›r. Buradan ç›kar›lan sonuçlara göre e¤itimde hedef olmad›¤› zaman özdenetim kendili¤inden geliﬂmiyor, ö¤renme ve sosyal ba¤lar zay›fl›yor (Tarhan, 2004,
61). Amaçs›z e¤itimin olamayaca¤›n› M. de Montaigne (aktaran; Ergün, 1999, 31), ﬂu
ﬂekilde ifade etmektedir: “Gidecek liman› olmayana hiçbir rüzgâr kar etmez”.
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3. 3. Kuantuma Dayalı Eğitim Programında İçerik
Kuantum paradigmas›n› dikkate alarak geliﬂtirilen bir e¤itim program›nda
içerik, bir anlamda onunla etkileﬂime giren ö¤renenin gerçe¤idir. Kuantuma göre,
program›n bilim diye belirledi¤i içerik, ö¤renen için sadece bir baﬂlang›ç olabilir
(Puk, 2003). Ö¤rencinin öznel bir yaklaﬂ›mla bilgi ve gerçekli¤ini özgürce oluﬂturabilmesi için, program içeri¤i, hedefle ilgili konunun tüm ayr›nt›lardan de¤il; konuyla ilgili genel baﬂl›klar niteli¤indeki do¤rulanabilir ve yanl›ﬂlanabilir, kan›tlanm›ﬂ ve
henüz kan›tlanmam›ﬂ bilgilerden oluﬂturulmal›d›r. ‹çeri¤in bu esnek özelli¤i, yarat›c›l›k ve özgür düﬂünmenin geliﬂtirilmesi aç›s›ndan önemlidir. Kuantuma dayal› program içeri¤inin anlaml› ve yaﬂamla ilgili (DePorter, vd., 1999’den aktaran; DePorter,
2003) özelli¤i, sarmal program ve modüler içerik düzenleme yaklaﬂ›m›n› düﬂündürmektedir.
Program içeri¤i, bilimsellik ad›na sadece akl› referans alan, ispatlanm›ﬂ bilgiler ve somut gerçeklik ile dolduruldu¤unda, bununla etkileﬂime girmesi beklenen
bireye hareket alan› b›rak›lmam›ﬂ olur. Böylece, ö¤renme-ö¤retme sürecindeki etkileﬂim, var olan› tan›ma ve ezberleme ile s›n›rl› kal›r ve bütüncül, sa¤l›kl› bir alg›
mümkün olamaz. Hatta böyle bir süreç, “etkileﬂim”den çok “ileti” olarak de¤erlendirilebilir. Nitekim baﬂkalar› taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ ve paketlenmiﬂ kiral›k kavramlar ile yarat›c› ve özgün düﬂünce ve bilgi üretilemez. Program içeri¤ini, bütün
zamanlar için geçerli mutlak do¤rular ile s›n›rlamak, sadece yaﬂanana ba¤l› kalmak
ve teslimiyet olup, kendini tekrarlamak ve sonuçta kendini yinelemektir (Türer,
2006).
Kuantuma dayal› bir e¤itim program›n›n göreceli ve olas›l›kl› hedefine uygun
içeri¤in de çok odakl› olmas› beklenir. Bu durum içerikte, somut ve niceliksel bilgiler
yan›nda soyut ve sezgisel bilgilere de yer verilmesini gerektirir. Böylece ö¤renen, gerçekli¤ini çoklu olarak gerçekleﬂtirebilir. Bunun anlam›, içeri¤in tamamen nesnellikten
uzak, göreceli bir anlay›ﬂla oluﬂturulmas› ve her ﬂeye yer vermek de¤ildir. Böyle bir
yaklaﬂ›m, e¤itimi çat›ﬂma ve çeliﬂkilerin arenas›na dönüﬂtürebilir (Ayd›n, 2006). Dolay›s›yla gerçekli¤i bütünsel olarak gören Kuantuma göre, program içeri¤inin oluﬂturulmas›nda “ya o ya bu” anlay›ﬂ› yerine, “hem o hem bu” anlay›ﬂ›na dayal›, nesnel ve
öznelli¤in dengesini yans›tan bir yaklaﬂ›m benimsenebilir. Bu denge çok önemlidir.
Çünkü program içeri¤inin tamamen görecelilik esas›na dayand›r›lmas›, içerikle etkileﬂime girmesi beklenen ö¤rencilerde nesneler dünyas›n› (makro evren) yads›maya
yol açabilir. Nesnel dünyan›n reddi ise, giderek nihilizme yol açabilir. Ayr›ca içeri¤in
her bireye göre de¤iﬂmesi veya içeri¤in fazla belirsiz ve göreceli olmas›, e¤itim sürecinin en temel ö¤esi olan iletiﬂimi olanaks›zlaﬂt›rmakta ve her ﬂeyin her anlama gelebilece¤ini ima eden bir keﬂmekeﬂe yol açabilir. Ancak içeri¤in belirlenmesinde akl›n
d›ﬂ›n› reddetmek de, bireyi, duyular›n mahkumu yaparak, yüzeysel ve eksik bir alg›ya götürebilir. Bu durumda, Postmodernistlerin ön plana ç›kard›¤› nesnel do¤runun
yerine, nesnellik ve öznelli¤i birlikte ele alarak, anlam› özneler aras› nitelik ve etkileﬂime dayand›ran hermönetik yaklaﬂ›m (yorumbilim) (Ayd›n, 2006; ﬁiﬂman, 1999), bir
ara formül olarak düﬂünülebilir.
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3. 4. Kuantuma Dayalı Eğitim Programında Ölçme
Newton’cu, Pozitivist ve Davran›ﬂç› karaktere sahip geleneksel programlarda
kullan›lan ve bilginin nesnelli¤ine dayal› niceliksel ölçme anlay›ﬂ›, Kuantumcu program›n do¤as›na uygun de¤ildir. Kuantum ve buna paralel yaklaﬂ›mlarda (Yap›land›rmac›l›k, Çoklu Zeka Kuram›, Beyin Temelli Ö¤renme vb.) ö¤renme, salt gözlenebilir
ve ölçülebilir bir özellik olarak ele al›nmaz ve salt niceliksel boyuta indirgenmez. Bu
yaklaﬂ›mlarda ö¤renme, gözlenemeyen (örtük) ve gözlenen (performans) boyutlar›yla birlikte ele al›n›r. E¤itimde mevcut olan ö¤renmenin gözlenebilir ve ölçülebilirli¤i
varsay›m›, asl›nda Davran›ﬂç› psikoloji ve Pozitivist felsefeden kaynaklanmaktad›r.
Bu bir anlamda e¤itim ve psikoloji gibi disiplinleri bilimselleﬂtirme çabas› olarak da
görülebilir.
Kuantuma dayal› bir program›n ölçme yaklaﬂ›m›n›n Newton’cu yaklaﬂ›mdan
farkl› olmas›n›n bir di¤er nedeni de, “bütünsellik” ilkesidir. Buna göre insan davran›ﬂ› meydana geldi¤i ba¤lamdan ayr› olarak ölçülemez. Kuantum, hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, ölçme eylemini (gözlem), gözlenen niteli¤e müdahale olarak görmektedir. Gözlemcinin beklentisi ile araç ve yöntemlerin nitelikleri, ölçülen özelli¤in
do¤as›n› de¤iﬂtirir. Bu anlay›ﬂ, objektif bir ölçme yap›l›p, sonuçlar›n›n genellenmesini do¤ru bulmaz. Ölçmeci, az çok ölçme iﬂinin içindedir ve müdahildir. Ölçülecek ﬂey
ne olursa olsun, bunu ba¤lamdan, duyular›m›zdan, araç ve yöntemlerden soyutlayarak ölçmeyiz. Kuantumda, gözlemci, gözlenen ve gözlem aleti birbiriyle bir bütünlük
oluﬂturur. Bu durum, Kuantum fizi¤inde ﬂu ﬂekilde dile getirilmektedir: “Bir fizikçi
ayn› yöntem ve araçlar› kullansa bile, di¤er fizikçilerin deney ve gözlemlerinin ayn›s›n› elde etme zorunlulu¤u yoktur. Çünkü deney, gözlemcinin ﬂuuruna tabidir. Bu
nedenle ‘gözlemci’ de¤il ‘kat›l›mc›’ vard›r” (Emir, 2004). Bu durum makro evrende
görülmese bile mikro evrende böyledir (Puk, 2003). Newton’cu yaklaﬂ›mda ölçülen
özellik, belli bir süreklilik, kesinlik ve belirlilik taﬂ›d›¤›ndan, bu nitelik (fiziksel nicelik) istenilen anda ve do¤rulukta ölçülebilir ve sonuçlar› genellenebilir. Hatta buna
dayal› olarak gelece¤e iliﬂkin önsel yordamalar da yap›labilir. Kuantumda ise, fiziksel nicelikler kesikli ve parçal› yap›da ele al›n›r. Olgu ve olaylar›n incelenmesinde olas›l›k denklemi kullan›l›r ve gelecekle ilgili tahminler olas›l›klara dayanarak yap›labilir. Mutlak gerçek tek olsa bile, bu mutlak gerçe¤e ulaﬂmak için izlenen tek bir yol
yoktur. Dolay›s›yla Kuantumda, ölçme sonucu elde edilen sonuçlar, genellenmesi gereken mutlak gerçeklik olarak görülemez. Önceden do¤ru olan bugün do¤ru olmayabilir; bugünün do¤rular› yar›n do¤ru olmayabilir (Özden, 2003; Emir, 2004;
http://turkdetay.com).
Bu nedenle Kuantum paradigmas›, istenilen ölçme sonucunu alabilmek, sistemin ölçüm kümesinin haz›rlanmas› için istatistiksel; ölçme iﬂlemi için ise olas›l›kl› bir
yaklaﬂ›m önerir (Türer, 2006). Dolay›s›yla e¤itimde ölçülmesi söz konusu olan özellikleri, bunlar› meydana getirmede etkili olan tüm de¤iﬂkenlerle iliﬂkilendirerek ölçmek, daha do¤ru bir ifadeyle yorumlama ve anlamaya çal›ﬂmak, Kuantuma daha uygun gibi görünmektedir. Buradan hareketle, Kuantuma dayal› programlar için nicel
yöntemler yerine nitel yaklaﬂ›m›n daha uygun oldu¤u söylenebilir (ﬁiﬂman, 1999,
221). Ancak ölçmede nitel yaklaﬂ›m›n tek baﬂ›na kullan›lmas›, günümüzdeki s›nav ve
yerleﬂtirme sistemleri göz önüne al›nd›¤›nda mümkün olmayabilir. Bu durumda,
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çoklu ölçme yaklaﬂ›mlar›n›n kullan›lmas› düﬂünülebilir. Örne¤in ölçülecek özelli¤in
say›sallaﬂt›r›lmas› için nicel karakterli ka¤›t-kalem testleri; ayn› özelli¤i derinli¤ine
belirleyebilmek için ise, gözlem ve görüﬂme gibi nitel yaklaﬂ›mlar birlikte kullan›labilir.
4. Kuantum Paradigmasına Göre Öğrenme ve Algı
Kuantuma göre ö¤renme, insan zihninin belli olas›l›klardan seçim yaparak yaﬂam›na yön vermesi ve yaﬂam›n seçenekli do¤as›na bütünsel uyumdur. Bu yaklaﬂ›m,
ö¤renmede, baﬂka türde bir alg›lama, daha derin, do¤rusal, sezgisel bir baﬂka bilme
ﬂekli olarak ifade edilebilir (http://www.donusumkonagi.net; Tolaybenk, 1993). Baﬂka bir tan›mlamayla Kuantum ö¤renme, “kiﬂinin bilgilerini kullanarak ›ﬂ›mas›” (Demir, 2003) olarak ifade edilmektedir. Kuantumda ö¤renmenin do¤as›, göreceli ve olas›l›kl›d›r (‹nal, 2005’ten aktaran; Say›lan, 2007, 73). Çünkü evren, sürekli bir ak›ﬂ, de¤iﬂim ve dönüﬂüm içindedir. Bu bak›ﬂ aç›s›, insan düﬂüncesi ve hayal gücünü yeni ve
daha derin ufuklara yöneltir (Ergün, 1999, 22).
Newton’cu yaklaﬂ›m alg› ve ö¤renmede evreni dura¤an ve de¤iﬂmez olarak
kabul eder. Bu bak›ﬂ aç›s›, düﬂünceyi yüzeyselleﬂtirmekte ve bir anlamda e¤itim ve
ö¤renmede sürekli de¤iﬂime aç›k olma sorumlulu¤undan kaçmakt›r (Kolb, 1974’ten
aktaran; Ekiz, 2006, 29; Tura, 2007). Böyle bir bak›ﬂ aç›s›, olay ve olgulara iliﬂkin gerçekli¤in tümüyle anlaﬂ›lmas›n› güçleﬂtirir. Newton yasalar› ile günlük yaﬂam› etkileyen olay ve olgular› derinli¤ine anlamak olas› de¤ildir. Çünkü Newton’cu gerçeklik,
geri kalan saat gibidir, hiç olmamas›ndan daha iyi olsa da, eksik ve yüzeysel bir bak›ﬂ aç›s›d›r (Ayd›n, 2006).
Kuantum, evrensel gerçekli¤i bölünemeyen bir bütünlük olarak kabul etti¤inden, Newton ve Pozitivizmdeki olay ve olgular› bölen, ba¤lamdan yal›tan ve parçal› uyar›c›lar sunan alg› yaklaﬂ›m›n› kabul etmez. Soyutlanm›ﬂ, kaba ve indirgemeci böyle bir alg› ile ö¤renmede anlaml› örüntüler oluﬂturmak zordur. Kuantumun
do¤as›na uygun alg› yaklaﬂ›m›, yaﬂam›n gerçek yap›s›na uygun olarak, bölmeden ve
ba¤lamsal bir alg›d›r (Tolaybenk, 1993). Dolay›s›yla mümkün olan tam bilgi ve kavray›ﬂ için, ö¤renenin bilginin parças›yla ba¤lant›s›n› içselleﬂtirmesi istenir (Bell,
2001).
Ö¤renme, zihinsel süreç olarak ele al›nd›¤›nda, Newton ve Kuantum aras›nda
fark oldu¤u görülür. Newton’cu zihin anlay›ﬂ›, do¤an›n gözlenmesine dayanmakta
ve bu süreçte birey, pasif al›c›, gözlemci ve yans›t›c› olarak görülür. Kuantum paradigmas›nda ise zihin, d›ﬂsal bir dünyan›n ve onun düzeninin pasif bir yans›t›c›s› olarak görülmez. Aksine zihin, alg›lama ve bilme sürecinde aktif ve yarat›c›d›r. Birey, bu
sürecin etkin öznesidir. Gerçeklik, bir bak›ma zihin taraf›ndan basitçe alg›lanmaz;
oluﬂturulur. Bu oluﬂan gerçeklik çok çeﬂitlidir ve hiçbirisi di¤erinden üstün de¤ildir.
Bundan dolay› do¤runun ve gerçekli¤in do¤as› radikal bir biçimde belirsizdir (Tarnas, 1991’den aktaran; Ayd›n, 2006; Erkan, 2007; Erdo¤an, 2006, 167). Dolay›s›yla Kuantumunda alg› ve ö¤renme süreci, gözlem ve yans›tma ile s›n›rland›r›lamaz; bu süreç, hayal, sezgi ve yarat›c›l›¤› da kapsamaktad›r.
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Newton ve Pozitivizme dayal› e¤itimin ö¤renme ve alg›y›, olgusal, nesnel ve
duyulur evren ile s›n›rland›rmas›, düﬂük profilli bir anlamland›rma ve ö¤renmeyi sonuç vermiﬂtir. Duyulur evrenin d›ﬂ›ndaki evreni yok sayan bu anlay›ﬂ›n bir sonucu
olarak e¤itim, olgusal nesnelerin ö¤retimine dönüﬂmüﬂtür (ﬁiﬂman, 1999, 221). Kuantuma dayal› e¤itimde ise, ö¤renme sürecinde, nesnel ve duyulur gerçekli¤e ilave olarak bireyin kendi do¤as›n› tan›mas› ve içsel potansiyelini sezmesi de önemlidir (Tolaybenk, 1993). Böyle bir anlay›ﬂ›n bireyin zihin, beden ve duyuﬂsal olarak bütünsel
geliﬂimine daha fazla katk› sa¤lamas› beklenebilir.
5. Kuantum Paradigması ve Öğretim
Kuantuma dayal› bir e¤itim program›n›n, pratikte Kuantumun do¤as›na uygun olarak uygulanmas› ve iﬂletilmesi, “Kuantum ö¤retim” olarak adland›r›labilir.
Ancak, uygulamada Kuantum ilkelerini tam olarak iﬂe koﬂmak bugün için çok güç
görünmektedir. Puk’a (2003) göre, Kuantum ilkelerini ﬂimdilik e¤itim sürecine analojiler olarak uygulayabiliriz. Böyle bir ö¤retim, duyulur evrenle s›n›rl› olgusal bir ö¤retime alternatif olarak, duyular ve sezgiye yönelik farkl› uyar›c›lar› sürece katan bütünsel bir yaklaﬂ›m› öne ç›kar›r (ﬁiﬂman, 1999; Ekiz, 2006). Böylece e¤itime egemen
olan makro evren yasalar›n›n göremedi¤i, günlük yaﬂamda etkili mikro gerçekliklerin k›smen de olsa sezilmesi sa¤lanabilir.
Kuantumu dikkate alan ö¤retim yaklaﬂ›m›nda, önceden paketlenmiﬂ aç›klama
ve öngörülerin s›n›fa sunulmas› yerine, ö¤renenlerin etkinlik, çaba ve baﬂar›s›n›n orkestralanmas› söz konusudur (DePorter vd., 1999). Burada, bireyin, rahat ve özgür bir
ortamda etkileﬂime dayal› olarak kendi bilgilerini üretmeleri beklenir. Nitekim ‹llich’e (aktaran Ekiz, 2006, 28) göre, ö¤renme olgusu, baﬂkalar›n›n yönetimine en az ihtiyaç duyulan bir insan etkinli¤idir. Kuantumun bilgi oluﬂumunda etkileﬂimi öne ç›karan, birey odakl› öznel anlay›ﬂ› ile Yap›land›rmac›l›k, Nörofizyolojik kuram ve
Postmodernizm aras›nda paralellik kurulabilir. Nitekim bu yaklaﬂ›mlarda, aktif ve
özgür birey varsay›m›na uygun düﬂmeyen “e¤itme, e¤itim, ö¤retme, ö¤retim” kavramlar›n›n yerini, bireyi etkin aktör ve özne yapan “ö¤renme” kavram› almaktad›r
(Erdo¤an, 2006,167).
Kuantuma dayal› bir e¤itim program›n›n uygulanmas›, ö¤retmenin süreçteki
rolünün de yeniden tan›mlanmas›n› gerektirir. Kuantumun do¤as›na uygun ö¤retmen, bir anlamda “kozmopolit ö¤retmen”dir (Puk, 2003). Bu nitelik, ö¤rencilerin her
çabas›n› gören ve kabul eden bir ö¤retmen rolü ile repertuar›nda çok çeﬂitli ö¤retme
strateji, yöntem ve teknikleri bulunan bir ö¤retmen profilini düﬂündürmektedir.
6. Sonuç
Asl›nda bir fizik kavram› olan Kuantum, Newton ve Pozitivizmin anti tezi ve
bir bilim felsefesi olarak uzun zamand›r e¤itim bilimcilerin dikkatini çekmektedir.
Türkiye’de ise daha çok yeni ilkö¤retim programlar› ba¤lam›nda gündeme gelmiﬂtir.
Kuantum genel hatlar›yla olay ve olgular› anlamada Newton’cu makro evren yasalar›na (klasik-mekanik fizik) karﬂ›n, mikro evren yasalar›ndan hareket eden bir bak›ﬂ
aç›s› olarak ifade edilebilir. Evrenin nano boyutuna yo¤unlaﬂan bu derin, ba¤lamsal,
bütünsel ve çoklu bak›ﬂ aç›s›, e¤itime yeni ufuklar açma potansiyeline sahiptir.
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Kuantum paradigmas›, bünyesinde baz› riskler bar›nd›rmakla birlikte ve pedagojik çerçevesindeki eksikliklere ra¤men, e¤itim ve ö¤renme anlay›ﬂ›na çok önemli aç›l›mlar sa¤layabilme potansiyeline sahiptir. Bu aç›l›mlar, e¤itim program›n›n ö¤eleri ba¤lam›nda ﬂu ﬂekilde özetlenebilir: Kuantumu referans alan bir e¤itim program›n›n seçenekli ve olas›l›kl› hedefleri, e¤itimde farkl›l›klar›n korunmas›, yeniliklere
aç›kl›k, yarat›c›l›k ve bireye yaﬂam›n karmaﬂ›kl›¤›yla baﬂ etmede önemli destek sa¤layabilir. Kuantumcu program›n, kan›tlanm›ﬂ ve henüz kan›tlanmam›ﬂ bilgilere birlikte yer veren içeri¤i, bireye kendi gerçekli¤ini özgürce oluﬂturma f›rsatlar› sunabilir. Kuantumcu bir programda e¤itim durumu, nesnelli¤i ça¤r›ﬂt›ran “ö¤retme” yerine, etkileﬂime dayal› “ö¤renme” ye odakl›d›r. Kuantuma dayal› bir program›n ölçme
yaklaﬂ›m›, birey davran›ﬂlar›n›n ba¤lamdan ba¤›ms›z olarak gözlenemeyece¤i esas›na dayal›d›r. Böylece süreç ve sonucu birlikte ele alan, gözlemci (kat›l›mc›), yöntemaraç ve gözlenen bütünlü¤üne dayal› bir ölçme anlay›ﬂ› ön plana ç›kar.
Kuantumun e¤itime sa¤layabilece¤i di¤er bir aç›l›m ise, holistik e¤itim anlay›ﬂ›d›r. Holistik e¤itim, bireyin zihin, beden, duygu ve ruh boyutlar›yla bir bütün olarak dengeli geliﬂimini öngörür. Bu anlay›ﬂ, akademik geliﬂime odakl› geleneksel e¤itim anlay›ﬂ›n›n aﬂ›larak bireyi bütün yönlerden geliﬂtirmede önemli katk›lar sa¤layabilir. Ayr›ca Kuantumla gündeme gelen, aile ve toplumun daha fazla içinde oldu¤u
bir okul organizasyonu modeli, ülkemizde toplumdan ve yaﬂam gerçeklerinden büyük oranda izole bir görüntü sergileyen okullar›m›z› yaﬂam›n pratiklerine yaklaﬂt›rmada katk› sa¤layabilir.
Kuantum paradigmas›n›n e¤itime sa¤lad›¤› olumlu yans›malar›n›n yan›nda,
beraberinde getirdi¤i ciddi riskleri de görmek gerekir. Bu risklerden en önemlisi, olas›l›kl› ve belirsiz program hedeflerinin e¤itimde karmaﬂaya yol açabilme olas›l›¤›d›r.
Di¤er bir risk de, Kuantuma dayal› programlar›n nesnelli¤i yads›yan içerik anlay›ﬂ›n›n, ö¤rencilerde bilimden kuﬂku duymaya ve giderek nesnelerin reddine (nihilizme)
yol açabilme tehlikesidir. Bu noktada en korkulmas› gereken risk ise, Kuantum anlay›ﬂ›n›n ak›l ve bilimsellik süzgeçlerine gedikler açmas› sonucu, çeﬂitli sapk›n fikir ve
hurafelerin programa s›zmas› tehlikesidir (Ayd›n, 2006).
Kuantum paradigmas›n› Newton ve Pozitivist felsefe eleﬂtirisi üzerinden analiz etmeye çal›ﬂan bu çal›ﬂmada ﬂu sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r: Kuantum paradigmas›, taﬂ›d›¤› risklere ra¤men, e¤itim sistemimize yeni aç›l›mlar sa¤lama potansiyeline sahiptir.
Yap›lmas› gereken, Kuantum paradigmas›n› bütün boyutlar›yla anlamaya çal›ﬂmak;
kültürümüz, tarihimiz ve sosyal yap›m›z› zedelemeyen yönlerinden, e¤itim sistemimizi daha ileriye götürmede yararlanmak olmal›d›r.
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