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Özet- Empati kiflinin kendisini bir baflkas›n›n yerine koyup onu duygu ve düflünce boyutlu anlama

çabas› olarak tan›mlanmaktad›r. Empati, nitelikli bir s›n›f ve okul ortam› yaratmak için son derece

önemlidir. Bu ba¤lamda araflt›rmalar, empatinin duyarl›l›k, hoflgörü, yard›mlaflma, farkl›l›¤a ra¤men

karfl› taraf›n durufl noktas›n› anlama gibi önemli özellikleri gündeme getirdi¤ini ortaya koymaktad›r.

Bu ba¤lamda ça¤dafl geliflmifl ülkelerde empati, sosyal bilgiler ö¤retimi çerçevesinde ö¤rencilerde

gelifltirilmesi hedeflenen becerilerden biri olarak ö¤retim programlar›nda yer bulmufltur. Buna kar-
fl›l›k yak›n zamanlara dek empati, Türk sosyal bilgiler program›nda yer almam›flt›r. Ülkemiz millî e¤i-
tim sisteminde son dönemde ayak sesleri duyulan ve çok genifl kapsaml› de¤ifliklikleri gündeme ge-
tirece¤i anlafl›lan yap›sal dönüflüm, empatiyi gelifltirilmesi gereken beceriler listesine eklemifltir. Bu

çal›flma, farkl› ilkö¤retim s›n›flar›nda uygulanan ve farkl› sosyal konular merkezinde geliflen empati

etkinliklerinin de¤erlendirilmesi temelinde olacakt›r. Öncelikle empati etkinliklerinin nas›l haz›rlana-
ca¤› ve uygulanaca¤› üzerinde durulacakt›r. Bundan baflka ö¤rencilerin ürün örnekleri eflli¤inde,

empatilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lacak ölçütler de tan›t›lacakt›r. Son olarak da ö¤rencilerin

kendilerini de¤erlendirmelerinde kullan›lmak üzere Empati Ürünü Öz De¤erlendirme Formu ile ö¤-
retmenlerin ö¤rencilerini de¤erlendirmeleri için Grup De¤erlendirme Formu ekte sunulmufltur. 
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“Ortaokuldayken s›n›f arkadafllar›mdan biriyle ciddî bir tart›fl-
maya girdim. Onun haks›z oldu¤undan, benimse hakl› oldu-
¤umdan emindim. Ö¤retmenimiz bize çok iyi bir ders vermeye
karar verdi. Bizi bütün s›n›f›n önüne ç›kard› ve arkadafl›m› ma-
san›n bir taraf›na, beni de di¤er taraf›na yerlefltirdi. Masan›n tam
ortas›nda yuvarlak bir nesne vard›. Siyah bir nesne. Ö¤retmen
di¤er çocu¤a nesnenin rengini sordu. Çocuk “Beyaz” diye yan›t-
lad›. Söyledi¤ine inanamad›m; çünkü nesne siyaht›. Yeniden tar-
t›flmaya bafllad›k. Bu kez nesnenin rengi hakk›nda... Ö¤retmen
beni çocu¤un yerine, onu da benim yerime geçirdi. Ve bu kez
nesnenin rengini bana sordu. “Beyaz” yan›t›n› vermek zorun-
dayd›m. Belli ki nesnenin bir taraf› beyaz, di¤er taraf› ise siyah-
t›. Ö¤retmenimiz o gün bana çok güzel bir ders verdi. Karfl›m-
daki kiflinin bak›fl aç›s›n› anlamak için kendimi onun yerine
koymam gerekiyordu.”

Judie Paxton 

Girifl

Kendinizi bir an için yafll› birinin yerine koyun. Belediye otobüsünün, otu-
racak yer bulamayacak kadar dolu oldu¤unu gördü¤ünüzde muhtemelen
keyfiniz kaçard›. Hele bir de günün yorgunlu¤unun üzerine geldiyse… Zih-
niniz ve yorgun bacaklar›n›z bu duygular ile meflgulken, genç birinin size ye-
rini vermesi belki de günün en güzel anlar›ndan birini yaflaman›za neden
olurdu. Bulundu¤unuz koflullar›n baflka bir kifli taraf›ndan duyarl›l›k ve an-
lay›fl örüntüsü içerisinde de¤erlendirilerek duruma uygun bir davran›fla dö-
nüfltürülmesi sizi hem memnun eder, hem de “Bizim zaman›m›zda her fley
bir baflkayd› azizim.” fleklindeki nostaljik iç çekmelere zorunlu k›lmazd›. Bu
ba¤lamda en yayg›n tan›m›yla empati, kiflinin kendisini karfl›s›ndakinin ye-
rine koyup onu, duygu ve düflünce boyutlar›yla anlama çabas›na girmesi, be-
lirli sonuçlar ç›karmas› ve ç›kard›¤› sonuçlar› duruma uygun bir davran›-
fla/eyleme dönüfltürmesi sürecidir (Brenneman, 2000; Cress, 2000; Marshall,
2002; Stein, 1989; Stephan & Finlay, 1999). Bu anlamda empatinin, hem
duygusal hem de düflünsel boyutlar› bulunmaktad›r. 

Empati ve Önemi

Empati ve empatiye iliflkin çal›flmalar›n sonuçlar›ndan en öncelikli ve önem-
lisi bireyin ben merkezlili¤inde (egoizm) azalmaya yol açmas›d›r. Çocu¤un,
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empati etkinlikleri arac›l›¤›yla baflkas›n›n ac›s›n›, s›k›nt›s›n› ya da mutlulu-
¤unu fark edebildi¤ini, durumu daha iyi yorumlayarak sözel ya da bedensel
yard›m ile karfl›l›k verebildi¤ini araflt›rmalar ortaya koymaktad›r (Borba,
2001; Ciaramicoli & Ketcham, 2000; Dökmen, 2000; Hoffman, 2000; Moul-
den & Marshall, 2002). Bu anlamda okul düzeyinde kullan›labilecek bir ö¤-
retim yöntemi olarak empati, günümüz sosyal iliflkileri içerisinde yer alan in-
san, topluluk ve kültürlerin davran›fl, de¤er yarg›s›, inan›fl, düflünüfl ve duy-
gular›n›n ard›nda yatan nedenlerin duyarl›l›k potansiyeli içerisinde anlafl›l-
mas› ve hissedilmesine yönelik becerilerin ö¤rencilerde oluflturulmas›n›
amaçlar (Fischer, 2002; Stephan & Finlay, 1999). Bunlardan baflka, empati
arac›l›¤›yla yine ö¤rencilerde do¤an›n korunmas› ve di¤er canl›lar›n varl›kla-
r›na karfl› duyarl›l›klar›n oluflturulmas› da amaçlanmaktad›r (Schultz, 2000). 

Empatinin, duruma ya da probleme bir de karfl› taraf›n perspektifinden ba-
kabilme becerisini destekleyici olmas› nedeniyle sosyal ortamlarda hoflgörü
kültürünün geliflmesine de katk›da bulunabilmektedir (Ciaramicoli & Ketc-
ham, 2000). Kendisi gibi olmasa ya da düflünmese de karfl› taraf›n varl›¤›na
ve durufl noktas›na empati ile gösterilebilecek sayg› ve kabullenme demokra-
tik tav›r ve anlay›fllar›n yerleflmesine de yard›mc› olabilecektir. Bu anlamda
empati becerisi farkl›l›klara ra¤men ve farkl›l›klarla birlikte bir arada yaflama
kültürünün hem ülkemiz, hem de dünya boyutunda geliflebilmesinin önem-
li araçlar›ndan biri olabilir. 

Empati Becerisinin Gelifltirilmesi ve Sosyal Bilimler ile ‹lintili Dersler

Yak›n zamanlara dek Türk e¤itim sisteminde bilgi, özellikle sosyal bilimler
alan›ndaki derslerde, “bilen”den (ö¤retmen) “ö¤renen”e (ö¤renci) do¤ru yö-
nelmekteydi. Di¤er bir deyiflle “ö¤retmek”, bilginin ö¤renene aktar›lma-
s›/nakli olarak alg›lanmaktayd› (Aç›kgöz, 2002; Kabap›nar, 2002a). Bu yap›
içerisinde ö¤renciye biçilen rol de bilgiyi kendisine aktar›ld›¤› biçimiyle
edinmek/içsellefltirmek olarak kendini göstermekteydi. Oysa ki empati bece-
risini gelifltirmeye yönelik etkinlikler ö¤retmenin, ö¤rencisini tan›ma, onun
sosyal olgular, durumlar karfl›s›ndaki duygular›n›, düflüncelerini, gözlemle-
rini, tav›r al›fllar›n› tan›ma çabas›na da katk› sa¤layacakt›r. Dünyay› ve sos-
yal olgular› çocu¤un penceresinden görmek olarak da nitelenebilecek bu yap›
içerisinde ö¤retmenler, ö¤rencilerinin sosyal olaylara iliflkin gözlemlerini
keflfedeceklerdir. Böylelikle Türk e¤itim sisteminin otoriteden ö¤renene
do¤ru yönelen yap›s› de¤iflecek, ö¤rencinin dünyas›ndan ö¤retmene do¤ru
yönelen bir keflfedifl ve ö¤renifl süreci ö¤retmen için geçerli olacakt›r. Bu ara-
da ö¤retmen, empati kuran ö¤rencilerinin yazd›klar›nda ya da söylediklerin-
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de onlar›n mutluluklar›na, korkular›na, psikolojik durumlar›na, aile iliflkile-
rinin niteliklerine iliflkin önemli ipuçlar› da bulabilecektir. 

Ülkemiz e¤itim sistemine iliflkin son geliflmeler, ö¤rencide empati becerisi-
nin gelifltirilmesinin ön plana ç›kaca¤›na dair ipuçlar›n› da beraberinde ge-
tirmektedir. Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu taraf›ndan aç›k-
lanan ve Türk e¤itim sisteminin felsefesi ile ilkö¤retim programlar›n› radikal
bir biçimde de¤ifltiren dönüflüm çerçevesinde (Millî E¤itim Bakanl›¤›, 2004a,
2004b, 2004c) yukar›da betimlenen e¤itim yap›s›nda büyük de¤iflikliklere
gidilece¤i anlafl›lmaktad›r. Geleneksel bilgi aktar›m› anlay›fl›n›n terkedilerek
ö¤rencinin bireysel anlam ve de¤erlerini oluflturaca¤› bir e¤itim anlay›fl›na
geçilece¤ine vurgu yap›lan ve belirlenen pilot illerde uygulamaya geçilen ye-
ni programda, bilgi ile beraber becerinin de ö¤retimin gündemine oturaca¤›-
na iliflkin aç›klamalar yer almaktad›r. Bu ba¤lamda, “iletiflim ve empati bece-
risi” sosyal bilgiler dersi ö¤retim program›nda gelifltirilecek on dört beceri-
den biri olarak yer bulmufltur (Millî E¤itim Bakanl›¤›, 2004b). Programda
yer alan “farkl› perspektiften bakma, aç›k fikirli olma, baflkalar›n›n düflünce ve
duygular›n› anlama, farkl›l›klara sayg› duyma, ortak bir amaç çevresinde top-
lanma” gibi aç›klamalar›n empati ile ilintili alt beceriler oldu¤u görülmekte-
dir. Bu flekilde empati, ülkemizin sosyal bilgiler ile ilgili ö¤retim programla-
r›nda gelifltirilmesi gereken bir beceri olarak ilk kez yer bulmufltur. Tüm
bunlar›n sonucu olarak, bu çal›flmada vurgulanan amaç, içerik ve de¤erlendir-
me ölçütlerinin yeni program ile uyum gösterece¤i aç›kt›r.

Empatinin bir beceri olarak gelifltirilmesinde kullan›labilecek çeflitli teknik-
ler bulunmaktad›r (Kabap›nar, 2002b; Kabap›nar, 2004; Mann ve di¤erleri,
2002). Bu ba¤lamda, yaz›m yoluyla empati, uygulamaya konulacak pek çok
teknikten biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yaz›m yoluyla empati arac›l›¤›y-
la ö¤renciden, empati kurdu¤u role iliflkin duygu ve düflüncelerini yazmas›
istenebilir. Ö¤rencinin deneyim dünyas› ile ilintili toplumsal konularda iflle-
nilen konuya iliflkin ön bilgi verilmeksizin ilgili sosyal durum ya da olguyu
zihninde nas›l oluflturdu¤unu/anlamland›rd›¤›n› anlamak amac›yla empati
çal›flmas› hayat bilgisi, sosyal bilgiler ya da vatandafll›k ve insan haklar› ders-
lerinde uygulanabilir. 

Bu anlamda empati etkinlikleri, yap›land›rmac› ö¤renme anlay›fl› temelinde
biçimlenen yeni program›n temel ilkeleri ile de örtüflür görünmektedir. Ni-
tekim yeni programda “ö¤rencilerin görüfllerinin al›narak ön bilgilerinin
saptanmas›na ve kendi anlay›fllar›n› sosyal ve kültürel ba¤lam içinde olufltur-
malar›na, s›k s›k gerçek hayat problemleri ve çeliflkili durumlarla karfl›laflt›-
r›lmalar›na, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlamalar›na, ö¤rencilerin kendi
yaflant›lar›n› ve bireysel farkl›l›klar›n› dikkate almalar›na” (Millî E¤itim Ba-
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kanl›¤›, 2004b: 5-6) ve “ö¤rencinin kendisine sunulan uyaranlar› yorumla-
mas›, anlamland›rmas› ve bilgiyi bizzat kendisinin yap›land›rmas›na, bak›fl
aç›s›n› yans›tmas›na, ö¤renirken e¤lenmesine” (Millî E¤itim Bakanl›¤›,
2004a: 8) özel önem verilmektedir. Bu ilkelerin de empatinin anlam ve içe-
ri¤i ile örtüfltü¤ü aç›kt›r. Nitekim benzer çal›flmalar›n s›n›flar›nda yap›ld›¤›
ilkö¤retim ö¤rencilerine, empati çal›flmalar› ile ilgili görüflleri soruldu¤unda,
ö¤renciler “etkin olmaktan dolay› memnun olduklar›n›, kendi bireysel yo-
rumlamalar›n› yapabildiklerini, etkinli¤in düflünsel ve duygusal geliflimleri-
ne yard›mc› oldu¤unu, e¤lenerek ö¤rendiklerini, yaflama iliflkin fark›ndal›k
kazanmalar›na katk›da bulundu¤unu” (Kabap›nar, 2005) dile getirmifllerdir. 

Empati yöntemini uygulayacak ö¤retmenlerin öncelikle konu ile ilgili empa-
ti kurulacak rolleri belirlemeleri önem kazanmaktad›r. Bu noktada en az 3-5
aras›nda empati rolünün belirlenmesi önerilir. Bunun nedeni, empati rolleri-
nin ö¤rencinin deneyim dünyas›na uygun olmas›n›n gereklili¤idir. Ö¤renci-
nin tan›mad›¤›, görmedi¤i, bilmedi¤i bir konuda bir role bürünmesi olanakl›
de¤ildir. Sonuçta empati yetene¤i, bireyin gözlem yetene¤inin derinli¤i ile
ilintilidir. Birden fazla empati rolü kullanmak yoluyla, hem ö¤renciye seçe-
nekler içerisinde kendi tercihini belirleme hakk› tan›nmakta, hem de ö¤ren-
cinin deneyim dünyas›na en yak›n konuyu tercih ederek nitelikli bir empati
kurmas›n›n alt yap›s› haz›rlanmaktad›r. Aksi takdirde ö¤renci, bilemedi¤i ko-
nu/rol nedeniyle empati kuramayacak, ö¤retmen de ö¤rencinin empati bece-
risinin düflük oldu¤u gibi bir yan›lg› içerisine düflebilecektir. Örne¤in ilkö¤-
retim sosyal bilgiler dördüncü s›n›f müfredat program›nda yer alan “‹limiz ve
Bölgemizin Bulundu¤u Çevrenin Korunmas› ve Güzellefltirilmesi” adl› konu-
nun alt bafll›klar›ndan olan “En Az Bir A¤aç Dikelim ve Ormanlar›m›z› Koru-
yal›m” ile ilgili olarak afla¤›daki empati rolleri kullan›labilir:

s Ormana yeni dikilen fidan
s Ailesiyle ormanda piknik yapan çocuk
s Orman yang›n›ndan etkilenen a¤aç
s Orman yang›n›n› söndüren itfaiyeci
s Orman yang›n›ndan etkilenen kaplumba¤a
s Orman› korumakla görevli bekçi
s Orman yang›n› nedeniyle yuvas› yanan kufl
s Orman yang›n›n› söndürmeye çal›flan helikopter pilotu

Bu empati rollerinden biri olan “orman yang›n›n› söndüren itfaiyeci” ile ilgi-
li olarak ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencisinin ortaya koymufl oldu¤u bir ürüne
afla¤›da yer verilmifltir.1 
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Orman yang›n›n› söndüren itfaiyeci 

“Oh! Oh! Oh! Yine bir yang›n. Normal bir yang›n de¤il ama bir orman
yang›n›. Acaba yang›n›n ortas›nda kalan a¤açlar ne hissediyor? Ben bu-
rada ac› çekerken o a¤açlar ne ac›lar duyuyor. Kim ç›kard› bu yang›n›
bir piknikçi mi, yoksa bu ifli kas›tl› olarak yapan biri mi? Bunun hangi
yang›n oldu¤u ya da yang›n› kimin ç›kard›¤› önemli de¤il. Sonuçta bu
yang›n ç›km›fl. Binlerce on binlerce a¤aç can çekifliyor, yan›yor. Onlar-
ca canl›n›n yuvas› y›k›l›yor. “Kente Gelen Çam A¤ac›” diye bir kitap
okumufltum. O küçük a¤açta bu ac›lar› çekmifl, daha sonra küçük bir
çocuk taraf›ndan kurtar›lm›flt›r. Keflke bu a¤açlar›nda sonu böyle ol-
sayd›. Ah tabii ya bu a¤açlar›nda sonu böyle olacak. Yaln›zca biraz
emek gerek. Evet bu yang›n› söndürmek için biraz daha emek harca-
mal›y›m. Harcamal›y›m ki, yang›n sönsün. Evet evet oluyor. Sonunda
yang›n sönüyor. Birçok a¤aç can çekiflmekten, yanmaktan kurtuldu.
Aaaa o da ne, bir a¤aç, küçücük bir a¤aç. Solmufl gibi. Hemen kofluyo-
rum. Arkadafllar›n ne yapt›¤›m› soruyor. Ben ne yapt›¤›m› biliyorum.
Ben bir can kurtaraca¤›m. O küçücük a¤ac› al›yorum. Ve giderken hep
susuyorum. Acaba baflarabilecek miyim? Yolculukta kendime hep bu-
nu soruyorum. Sonunda ufak evime geldi¤imde üstümü bile ç›karma-
dan onu dikiyorum. Neden mi üstümü bile ç›karmadan dikiyorum?
Çünkü onun hayk›r›fllar›n› duyar gibiyim. “Toprak! Toprak!”diye hay-
k›r›yor. Onu topra¤a dikince hayk›r›fllar› diniyor. “Teflekkür ederim”
diyor. Ve ben o anda planl›yorum. Bu a¤ac›n bak›m›n› yapt›ktan sonra
onu ormana dikece¤im. Ben bir itfaiyeciyim. Belki de sizi s›kt›m. Ama

bunlar benim hissettiklerim. Bütün sevgimle “Hoflçakal›n” diyorum.” 

Görüldü¤ü gibi ö¤renci kendisine sunulan roller içinden “Orman yang›n›n›
söndüren itfaiyeci” rolünü seçerek bu kimli¤e bürünmüfl ve konu ile ilgili
çok nitelikli ayr›nt›lar vermifltir. Yap›lan araflt›rmalar (Kabap›nar, 2002b,
2002c) ilkö¤retim dördüncü ve beflinci s›n›f ö¤rencilerinin yaz›l› empati ça-
l›flmas›n› büyük oranda baflarabildiklerini, ancak üçüncü s›n›f ö¤rencilerinin
yaz›l› empati arac›l›¤›yla duygu ve düflüncelerini ifade ederken zaman zaman
zorland›klar›n› göstermifltir. Her sosyal ortam›n farkl› özellikler gösterebile-
ce¤i gerçe¤inden hareketle, ö¤retmenlere kendi s›n›flar›nda bu etkinli¤i de-
nemeleri, ancak bunu gerçeklefltirmeden önce ö¤rencilere birkaç empati ör-
ne¤ini okumalar› önerilir. Yaz›l› empatinin s›n›f içinde uygulanmas› genel-
likle 15-20 dakika gibi bir süre almaktad›r. Uygulaman›n ard›ndan ö¤retme-
nin olabildi¤ince çok ö¤renci örne¤ini s›n›fta ö¤rencilere okutmas› tavsiye
edilir. Afla¤›da bir ilkö¤retim okulundaki beflinci s›n›f ö¤rencileriyle gerçek-
lefltirilen ve farkl› konular› kapsayan yaz›m yoluyla empati çal›flmas›na ilifl-
kin örneklerden birkaç›na yer verilmifltir. 
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Çevre kirlili¤inden etkilenen a¤aç

Trafi¤i düzenleyen polis

“Ben hergün yolun ortas›na ç›kar›m. Yolun emniyeti benim elimdedir.
Güvenlik için düdü¤ümle ve ellerimle arabay› durduruyorum ya da
geç diyerek iflaret ediyorum. Polisler aras›nda sayg›n bir yer edindim.
Herkes bana güveniyor. ‹nsanlar bana sayg› gösteriyor. Daha yeni ev-
lendim. Otuz bir yafl›nday›m. Yani daha genç say›labilecek bir yaflta-
y›m. Ben baflkalar›na karfl› da sayg›l›y›m. Baz› yafll›lar› ve çocuklar›
karfl›dan karfl›ya geçiriyorum. Ben sar› saçl›, mavi gözlü, uzun boylu
biriyim. Bu ifl bana onur veriyor. Bu iflten ald›¤›m paralar› hak ediyo-
rum. Çünkü ben çok çal›fl›yorum ve bu paray› kazan›yorum. Çok ça-
l›flt›¤›m için beni daha genifl, daha güzel ve daha temiz bir yola verdi-
ler. Hem de motor ehliyeti ald›¤›m için çok güzel bir motor verdiler.
Ama polis motoru verdiler. ‹çkilileri her gün görüyorum. Ben rüflvet
ve para almam. Çünkü bunlar› kendim çal›fl›p kazanmad›m.” 

Trafi¤i düzenleyen polis

“Ben Sivas’ta çal›flan bir trafik polisiyim. Her gün erkenden kalk›p tra-
fi¤in yo¤un oldu¤u bir bölgede iflime bafll›yorum. Asl›nda iflimi sevi-
yorum. Çünkü art›k insanlar her an her yerde bir polis var duygusuy-
la ne h›z yap›yor, ne de içkili araba kullan›yor. Beni en çok yoran me-
sainin bafllama saatiyle bitme saati oluyor. Çünkü bu saatler insanla-
r›n en telafll› oldu¤u saatler. Ben Sivas’a yeni atand›m. Daha önce An- de¤erler
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kara, A¤r› gibi bölgelerde görev ald›m. Özellikle Ankara’da alkol kon-
trolü yaparken çok zorluk çekiyordum. Çünkü insanlar hâlâ daha al-
kolle trafi¤e ç›k›lmamas› gerekti¤ini ö¤renemediler. Bir de flu h›z me-
rakl›lar› var. On befl y›ld›r bu mesle¤i yapar›m ama hâlâ neden arkala-
r›ndan birisi koval›yormufl gibi h›z yapt›klar›n› anlayamam. Bu mesle-
¤i taaa ilkokul ça¤lar›ndan beri isterim. O zamanlar bu trafik canavar-
lar› yüzünden onlarca, binlerce insan ölmüfltü. Ben de o günden beri
akl›ma koymufltum polis olmay› ve bugün dile¤im gerçekleflti. Art›k o
trafik canavarlar›na karfl› ben de bir savafl veriyorum. Bu mesle¤i yap-
maktan gurur duyuyorum.” 

Tekerlekli sandalye ile okula gelen çocuk

“Sabah kalkt›m elimi yüzümü y›kamaya gittim. Kahvalt›m› yedim. S›-
ra okul k›yafetlerini giymeye geldi. Ama kendim giyemezdim ki. An-
nemden yard›m istedim. Okul saati geldi. Okula gitmeye haz›rlan›yor-
dum. Ayakkab›lar›m› kendim giyemeyece¤im için annem giydirdi. Bü-
tün çocuklar kendileri giderlerdi okula ama ben hep annemle gider-
dim. O an içimde bir burukluk oldu. Nas›l kendim gideyim ki dedim
içimden ayaklar›m yok. Okula geldim. Derse girdik. Herkes s›ralar›n-
da oturuyordu. Bense tekerlekli sandalyemde oturuyordum. Teneffüs
zili çald›. Herkes koflup oynuyordu. Bense onlar› s›n›f›m›z›n cam›ndan
izliyordum. Keflke ben de onlar gibi koflup oynayabilsem dedim. Ama
oynayamazd›m. Çünkü ayaklar›m yoktu. Bizim s›n›fta Ceren ad›nda
bir k›z vard›. Bana camdan hadi gel beraber oynayal›m diyordu. O s›-
rada benim gözlerimden bir damla gözyafl› akt›. Benim yürüyemedi¤i-
mi biliyordu. Niye böyle davrand› diye düflündüm.”

Sokakta yaflayan kedi

“Ben bir kediyim sokakta yaflayan ne bir sahibim var ne de beni seven
bir hayvansever dostum. Herkes beni hor gördü. Benim o çok sevdi-
¤im çocuklar bile beni bitli bir kir y›¤›n› olarak görüyorlard›. Sopala-
r›yla kafama vurup benimle e¤lenirlerdi. Beni köfleye s›k›flt›rarak kafa-
ma tafl atarlard›. Ben de savunmas›zd›m. Onlar› çok seviyordum. Be-
nimle e¤lenip mutlu olduklar› için ben de çok seviniyordum. Çünkü
benim de çocuklar›m› do¤duktan dört gün sonra kuca¤›mdan al›p ev-
lerine götürmüfllerdi. O yüzden çocuklar› hiç t›rmalamam çünkü an-
ne yürekleri çok yumuflakt›r. Bilirim anne çocu¤unun bafl›na birfley
gelmesini istemez. Ben bunca y›ld›r çocuklar›m›n hasretini bu güzel
çocuklarla giderdim. Bir gün geldi mahallemize yafll› bir adam geldi.
Bir tane erkek kedisi vard›. Beni evine ald›. Hepimiz art›k mutlu yafl›-
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yorduk. Çünkü flimdiki sahibim beni hiç hor görüp d›fllam›yordu. Da-
ha sonra y›llar geçti çocuklar›m›z oldu. Art›k çok mutluyduk. Çünkü
evlatlar›m›n ac›s› geçmiflti. 

Not. Bu konudan çok memnun kald›m. Ama sokaktaki bu gibi hay-
vanlar›n bu kötülüklere maruz kalmas› çok kötü. Bunun için sokak

hayvanlar›n› koruma derne¤i aç›lmal›d›r.” 

Yukar›daki örnekler on iki yafl›ndaki ö¤rencilerin kendilerine sunulan konu-
larla/rollerle ilgili alg›lamalar›n› ortaya koymaktad›r. “Büyümüfl de küçül-
müfller” dedirtecek kadar nitelikli yaz›lar›yla, çocuksu bak›fl aç›lar›n›n safl›-
¤› ve masumlu¤u içerisindeki flirinlikleri ile bizleri gülümsetebilmektedirler.
Hem duygu hem de düflünce boyutunda nitelikli ayr›nt›lar içeren bu empati
örnekleri, olanak verilmesi durumunda ö¤rencilerin kendi yarat›c›l›klar›n›
duyarl›l›k ile birlefltirerek sunabildiklerini göstermektedir. Üstelik ö¤renci-
ler böylesi bir etkinli¤e de ilk kez kat›lm›fllard›r. 

Daha önce de vurguland›¤› üzere empati, ö¤rencilerin kendilerine sunulan
olay ya da duruma iliflkin bireysel deneyim dünyalar› ve alg›lamalar› ile ya-
k›ndan iliflkilidir. Bu anlamda, her bir ö¤renci ürününün farkl›, biricik ve öz-
gün bir deneyim ve alg›lama dünyas›n› temsil etti¤i aç›kt›r. Nitekim “trafi¤i
düzenleyen polis” adl› empati rolü, iki ö¤rencinin farkl› alg›lamalar›n› orta-
ya koymaktad›r. Biri yolun ortas›nda düdü¤ü ve elleriyle arabalar› yönlendir-
meyi, sayg› duyulmay›, güvenilmeyi ve ald›¤› paray› hak etmeyi ön plana ç›-
kar›rken, di¤eri Ankara, A¤r› ve Sivas’a tayin edilmeyi, mesainin bafllama ve
bitifl zaman›ndaki yo¤unlu¤u, h›z yapan ve alkollü araç kullanan trafik cana-
varlar› ile mücadeleyi vurgulamaktad›r. Yine ö¤rencinin, trafik polisi ve rüfl-
vet ile ilgili olarak medya ya da aile içi sohbet arac›l›¤›yla belirli anlamlar
oluflturdu¤u ve rüflvet almay› do¤ru bulmad›¤› da anlafl›lmaktad›r. Böylelik-
le empati etkinli¤inin, bireyler aras›ndaki farkl› alg›lama ve anlamland›rma-
lar› gün ›fl›¤›na ç›karmada, bireysel farkl›l›klar ile öncelikleri belirlemede et-
kili oldu¤u söylenebilir. 

Empati Etkinliklerinin Planlanmas›, Uygulama Basamaklar› ve Genel ‹lkeler

Hedeflenen amaçlara ulaflabilmek için, ö¤retim etkinliklerinin planlanmas›,
haz›rlanmas› ve uygulanmas› aflamalar›nda göz önünde bulundurulmas› ge-
reken baz› noktalar vard›r. Bu ba¤lamda hayat bilgisi, sosyal bilgiler, vatan-
dafll›k ve insan haklar› gibi derslerde uygulanacak empati etkinliklerinin
planlama ve uygulama aflamalar›nda birtak›m noktalar›n gözönünde bulun-
durulmas› gerekmektedir. Afla¤›da etkinliklerin planlama ve uygulama basa-
maklar› ile bu süreçlerde dikkat edilmesi gereken noktalar sunulmufltur:
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1. Konunun ve empati rollerinin belirlenmesi:

Empati etkinli¤i, genel olarak, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ya da vatandafll›k
ve insan haklar› derslerindeki sosyal olaylar›n ya da sorunlar›n irdelenmesin-
de kullan›labilir. Empati etkinli¤inin uygulanaca¤› konunun seçilmesinin ar-
d›ndan ilgili konu ile ilintili empati rollerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede üç-befl empati rolünün belirlenerek ö¤rencilere sunulmas› öne-
rilir. Bunun iki temel nedeni vard›r. Birincisi, sosyal bilimler ile ilintili ders-
lerde ö¤renciye olanakl› oldu¤unca seçme, tercih etme, kendisine en uygun ola-
n› belirleme flans› verilmesi gereklili¤idir (Michaelis & Garcia, 1996; Welton
& Mallan, 1988). Böylesi bir durum kiflinin tercih, be¤eni ve duygular›n›, k›-
sacas› kendini tan›mas›na yard›mc› olacak; ö¤retimdeki tekilli¤i/biricikli¤i
ortadan kald›rarak ö¤rencinin çok daha genifl bir yelpaze içinde kendini ta-
n›mlamas›n›n alt yap›s›n› haz›rlayacakt›r. ‹kinci neden, ö¤rencinin kendi de-
neyim dünyas›na en yak›n olan rolü seçerek daha nitelikli bir empati süreci-
ne girebilmesine yard›mc› olmakt›r. Bu anlamda empati, ö¤rencinin deneyim
dünyas› ve önceki yaflant›lar› ile do¤rudan ilintili bir etkinlik olup bireydeki
gözlem zenginli¤inin derinli¤i ile yak›ndan ba¤›nt›l›d›r (Kabap›nar, 2002b).
Dolay›s›yla ö¤renciye birden fazla empati rolünün sunulmas› ve bunlardan
kendi deneyim dünyas›na en yak›n olan› ö¤rencinin belirlemesinin/seçmesi-
nin ö¤rencinin kuraca¤› empatinin kalitesi ve derinli¤ini art›raca¤› kesindir.
“Ö¤renci empati kurmakta güçlük çekiyor.” yarg›s›na varmadan önce empa-
ti rollerinin ö¤renci düzeyi ve deneyim dünyas›na uygunlu¤unun gözden ge-
çirilmesi ve ö¤renciye seçenekler içerisinde bireysel tercihini belirleme hak-
k›n›n tan›nmas› kaç›n›lmazd›r (Kabap›nar, 2004). 

2. Rollerin anlafl›l›r ve amaca uygun olarak nitelenmesi:

Ö¤renci anlayabildi¤i etkinlik/rol üzerinde ak›l yürütebilir. Bu çerçevede rol-
lerin anlafl›l›r ve aç›k bir biçimde nitelenmesi önem kazanmaktad›r. Yine rol-
lerin verilmesinde iki ayr› uygulamaya gidilebilir. Bunlardan ilkinde, t›pk›
“itfaiyeci” ya da “trafik polisi” rollerinde oldu¤u gibi, rolün içine herhangi
bir problem durumu kat›lmadan, rolün son derece yal›n bir biçimde ö¤ren-
ciye sunulmas› düflünülebilir. Böylesi bir yaklafl›mda ö¤rencinin, empatisini
kurdu¤u varl›¤a iliflkin çok daha genel ç›kar›mlarda bulunmas› beklenmeli-
dir. ‹kinci yaklafl›mda ise konu belirli bir olgu ya da durum üzerinde yap›-
land›r›larak “orman yang›n›n› söndüren itfaiyeci” ya da “trafik s›k›fl›kl›¤›n›
önleyen trafik polisi” gibi bir derinlik ile ö¤renciye sunulur. Rollerin belir-
lenmesinde dikkat edilecek bir baflka nokta ise ölüm, intihar gibi konular ile
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çok büyük boyutlu karamsarl›¤a yol açabilecek rollerin gündeme getirilme-
mesidir. Yine empati sürecinde ö¤rencilere konu ile ilgili insan, hayvan ve
bitki rolleri (Schultz, 2000) sunulabilir. Bundan baflka “sinektik” olarak ad-
land›r›lan etkinlikte de ö¤rencilerden kendilerini cans›z varl›klar›n yerine
koymalar› istenmektedir (Özden, 2005). 

3. Empati sürecinde iken ö¤renciye müdahale edilmemesi: 

Rol verildikten ve ö¤renci empati sürecine girdikten sonra, ö¤retmen aç›kla-
mada bulunmamal› ve ö¤rencinin empati sürecine müdahale ederek yönlen-
dirmemelidir. Çünkü ö¤renci imgeleminde oluflturdu¤u dünyada sanal bir
gerçeklik yaratm›fl ve âdeta o sürecin parças› olmufltur. Bundan dolay› d›fla-
r›dan yap›lacak her müdahale sürecin farkl› bir yöne kaymas›na, mecran›n
de¤iflmesine neden olabilecektir.

4. Ö¤renci ürünlerinin s›n›f içinde irdelenmesi: 

Empati becerisinin gelifltirilmesi, ö¤rencinin s›n›fta bireysel olarak olufltur-
du¤u (yazarak, resim çizerek, foto¤raflar› yorumlayarak, drama yaparak)
ürünler ile s›n›rl› de¤ildir. Olanakl› oldu¤unca çok ürünün s›n›f içinde
okunmas›/tart›fl›lmas›, farkl› duygu ve düflüncelerin ö¤renciler ve ö¤retmen
taraf›ndan irdelenmesi empati becerisinin gelifltirilmesi sürecinin di¤er
önemli boyutlar›ndand›r. Ortaya konulan ürünlerin s›n›fta incelenmesi, ö¤-
rencide kendisine ve ürününe sayg› duyuldu¤u düflüncesinin geliflmesini
sa¤layacakt›r. Bu durum da ö¤rencide baflarma duygusu ile öz güveninin
oluflmas›n›n ve yerleflmesinin alt yap›s›n› haz›rlayacakt›r. Sosyal bilgiler ö¤-
retiminin amaçlar› aç›s›ndan da bak›lacak olursa, farkl›l›klara sayg› duyma,
de¤er yarg›lar›n›n görecelili¤i ve sosyal olaylar›n de¤erlendirilmesinde farkl›
bak›fl aç›lar›n›n varl›¤›n› anlayabilmeleri olanakl› olabilecektir (Rowe &
Newton, 1994). Bu nedenle ders süreci planlan›rken dikkate de¤er bir süre-
nin s›n›f içi irdeleme ve incelemeye ayr›lmas›nda yarar vard›r. Bu irdeleme
s›ras›nda dikkate al›nacak empati ile ilgili ölçütler afla¤›da ayr› bir bafll›k al-
t›nda sunulacakt›r.

5. Empatinin de¤erlendirilmesi sürecinde ö¤retmenin tarafs›z tavr›:

S›n›f içindeki de¤erlendirmeler s›ras›nda ö¤retmenin “sosyal olaylar ile ilgili
de¤er yarg›lar›n›n belirleyicisi olan bir otorite” rolüne bürünmemesi, sosyal
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yarg›lar› belirlememesi ve sosyal çat›flmalar›n çözüm sürecinde ö¤rencileri
ve ö¤rencilerin düflüncelerini ön plana ç›karmas› önemlidir. Bu anlamda ö¤-
retmen, empatinin de¤erlendirilmesi sürecinde s›n›f içi iletiflimi destekleme-
li, kendi durufl noktas›n› ise olabildi¤ince tarafs›z kalmak olarak seçmelidir
(Rowe & Newton, 1994). 

6. Empatinin ö¤rencinin öz sayg›s›n›n önüne geçmemesi:

Empati, ben merkezlili¤in ötesinde karfl› taraf›n perspektifini duyumsayabil-
me ile duyarl›l›k, hoflgörü, yard›mlaflma, demokratik tav›r ve davran›fllar› ge-
lifltirmeyi amaçlayan bir beceri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bununla bera-
ber empati duygusu, çocu¤un öz benli¤ini zedelememeli, “Ben önemli ve de-
¤erliyim.” düflüncesi çerçevesinde kendi ç›kar ve durufl noktas›n› göz önün-
de bulundurman›n da gerekli ve do¤ru oldu¤u düflüncesini önlememelidir.
Bu çerçevede bir yar›y›l boyunca hayat bilgisi, sosyal bilgiler, vatandafll›k ve
insan haklar› gibi derslerde belirli s›kl›kla (bir yar›y›lda 6-8 kez) uygulana-
bilecek empati çal›flmalar›nda, empatinin niteli¤ine iliflkin olarak dikkate
al›nmas› gereken kriterler afla¤›da irdelenecektir. 

Empati Ürünlerini De¤erlendirme Ölçütleri

Empati etkinlikleri sonucunda ö¤rencilerin ortaya koydu¤u ürünlerin de¤er-
lendirilmesinde kullan›lacak bir dizi ölçüte gereksinim vard›r. Bu ba¤lamda
afla¤›da sunulacak ölçütler, gerek araflt›rmac›n›n ö¤retim yöntemini uygulad›-
¤› on befl ilkö¤retim s›n›f›ndan, gerekse “hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ö¤re-
timi” dersine devam eden ö¤retmen adaylar›n›n ilkö¤retim okullar›ndaki uy-
gulamalar› ile elde edilen yüzlerce empati örne¤inin incelenmesi ile belirlen-
mifltir. Bu arada, empatinin ö¤renci merkezli ve ö¤rencinin sosyal durum,
varl›k ya da olay› nas›l anlamland›rd›¤›n› aç›¤a ç›karmay› amaçlayan aç›k uç-
lu bir etkinlik olmas› nedeniyle, afla¤›da sunulan ölçütlerin ötesinde farkl› ö¤-
renci aç›klama ve de¤erlendirmelerinin ortaya ç›kmas› söz konusu olabilir. 

1.Empati sürecine girdi¤i kifli/varl›k imifl gibi etkinlik boyunca ayn› rol içerisin-
de kalmas›:

Empatinin tan›m›ndan da anlafl›laca¤› gibi, ö¤renciden beklenilen “kendini
baflkas›n›n yerine koyabilmesi”dir. Bu çerçevede ö¤rencinin empati kuraca¤›
kifli ya da varl›¤›n perspektifinden durumu anlatan ifadeler (“Ben bir trafik
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polisiyim.” gibi) kullanmas› beklenmektedir. Ancak bir bölüm ö¤renci empa-
ti yapmas› gereken role bürünememektedir. Baz› ö¤renciler de kendilerini
empati kurduklar› kifli ya da varl›¤›n yerine koyarak sürece bafllamakta, an-
cak daha sonra ilerleyen aflamalarda süreçten ç›karak kendilerini anlatmaya
bafllamaktad›rlar. Dolay›s›yla ö¤renciden, empati sürecinin bütününde empa-
ti kurdu¤u kifli ya da varl›k olarak aç›klamalar›na devam etmesi beklenmek-
tedir. Yukar›da sunulan “trafi¤i düzenleyen polis”, “tekerlekli sandalye ile
okula gelen çocuk”, “sokakta yaflayan kedi” rollerinde, beflinci s›n›f ö¤renci-
leri empati rollerine girmifl ve süreç boyunca da empati kurmaya devam et-
mifllerdir. Buna karfl›l›k afla¤›da sunulan örneklerde ise ö¤rencinin empati ro-
lüne bürünmek yerine kendini ve kendi görüfllerini ifade etti¤i görülmüfltür.

At›k kâ¤›t ve pet flifle toplayan kifli

“Bunu seçmemin nedeni çevreci biriyim. At›k maddeleri toplarken
çok mutlu olurdum. Nedeni çevre her fleyden önemlidir. E¤er çevre
kirlenirse yeryüzü de yaflan›lamaz hâle gelir. Biz bu dünyada yafl›yor-
sak her taraf› temiz, gelecek kuflaklara temiz b›rakmal›y›z.” 

Belediye otobüsü floförü

“Otobüse binen kifli bilet atmal›. Otobüse çöp atmamal›. Otobüse ya-
z›lar yazmamal›. Otobüsün tahtalar›n› sökmemeli, tahtalar›n› sökme-
meli, koltuklar›na ayakla vurmamal›d›r. fioförle muhabbet etmemeli-
ler. Gürültü etmemeliler. fioförün kafas› kar›fl›r. Rahats›z olur. Onun
için sessiz olmam›z lâz›m. Yüksek sesle konuflmamal›y›z.” 

Yukar›daki örneklerde ö¤renciler, empati kuraca¤› kimli¤in yerine geçmek-
sizin konu ile ilgili kendi bireysel görüfllerini aktarmaktad›r. Böylesi bir
ürün, karfl› taraf›n perspektifine geçip duygu ve düflünce boyutu ile onu an-
lamay› içermemesi nedeniyle empati olarak kabul edilemez. Örneklerden il-
ki, ancak çevre ile iliflkili bir kompozisyonun bafllang›c› olabilir. Empati ça-
l›flmas› k›smen kompozisyonun amaçlar› ile örtüflse de kompozisyondan çok
daha farkl› amaç ve beceriler içermektedir. ‹kinci örnek ise hayat bilgisi ve
sosyal bilgiler ders kitaplar›ndaki sosyal olgular›n ö¤rencilere sunulmas›nda
izlenen didaktik yaz› tekni¤ini an›msatmaktad›r. 

2. Rolüne girdi¤i canl›n›n duygu ve düflünceleri ile içinde bulundu¤u duruma ilifl-
kin ayr›nt›lar vermesi: 

Nitelikli bir empatinin bir baflka ölçütü de ö¤rencinin rolüne büründü¤ü ki-
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fli ya da canl› ile ilgili duygu ve düflünce boyutlu ayr›nt›lar vermesi; yapt›¤›
ifl ya da konum ile ilgili ay›rt edici özellikleri kendi deneyim dünyas›nda yo-
¤urarak sunabilmesidir. Söz gelimi afla¤›daki empatide ö¤renci “belediye
otobüsü floförü” yerine geçerek floförün perspektifinden çal›flma koflullar›n›
de¤erlendirmifltir. 

Belediye Otobüsü fioförü

“Her gün sabah kalkar›m ifle giderim. S›ram geldi¤inde araban›n tepe-
sindeyim. Her zaman her durakta beklerim yolcular al›r›m. Tam biner-
ken yok biletimi unuttum, yok baz›lar› kent kartlar›n› doldurdum der
ama göstergeçte ç›kmaz, sonra kavga büyüyebiliyor. Baz›lar› biniyor,
içerde komflularla konufluyorlar, ne yap›yorsun, nereye gidiyorsun der.
Otobüsün tepesindeki levhalar› okumuyorlar. ‹çeride telefonlar›n› aç›-
yorlar. Yemek yiyiyorlar ve pisliklerini yerlere at›yorlar. Kap›n›n üstün-
deki dü¤meye duracak diye basarlar ve oyun oynarlar. Bazen benle ko-
nuflurlar, kaza riskim çok yüksek oluyor. Allah korusun ama bir kaza
yapsam içeridekilerin ailesi ve benim ailem ne kadar üzülür. Hem o ko-
caman arabay› sürmek o kadar kolay de¤il. Her gün bir kaza yapaca¤›m
gibi. Baz›lar› binerken söylüyorum çocu¤unuza da bilet at›n, çocuk ara-
dan kaç›yor. Baz›lar› var yine o çocuk benim de¤il diyor ama otobüs
kalkarken çocu¤um diyor yan›na al›yor. Baz›lar› ön tarafa oturuyor.
‹nerken ön kap›dan iniyorsun ama ön kap›dan inmek yasakt›r. Herke-
se söylüyorum kargafla ç›k›yor. Her akflam evde beni ailem bekliyor.
Ben üç kuruflla eve geliyorum. Çocuklar›m, han›mlar›m hep para isti-
yorlar. Bazenleri para b›rakam›yorum. Çok utanç duyuyorum.” 

Görüldü¤ü gibi bu empati çal›flmas›, gözlem becerisi ve empati derinli¤i ol-
dukça geliflmifl bir ö¤renci taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ö¤renci, “belediye otobü-
sü floförü” empatisini yaparken çok nitelikli ayr›nt›lar vermifl, ortam› ve ça-
l›flma koflullar›n› çok detayl› olarak betimlemifltir. Çal›flma saatlerinin çetin-
li¤inden, otobüse binmedeki kargaflaya, otobüste cep telefonuna iliflkin dü-
zensizliklerden, floförle konuflma çabalar›n›n do¤uraca¤› sonuçlara dek bir
dizi ayr›nt› ö¤rencinin ürününde yer alm›flt›r. Bunlardan baflka otobüsün
uzunlu¤unun fark›na var›lmas›, ebeveynlerin çocuklar› için bilet atmama ça-
bas›, yolcular›n kurala karfl›n ön kap›dan inme u¤rafl› ö¤rencinin yakalad›¤›
di¤er ayr›nt›lard›r. Kaza olmas› durumunda öncelikle yolcular›n ailelerinin,
sonra ise kendi ailesinin ne denli üzülece¤inin belirtilmesi ö¤rencinin so-
rumluluk duygusunun göstergesidir. Bir baflka ilginç olan nokta ise çok bü-
yük olas›l›kla kendi ailesinde yaflanan ve babas›n›n, annesine yeterince b›ra-
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kamad›¤› paran›n utanc› ve s›k›nt›s›n› ö¤rencinin duyumsayarak empati sü-
recine eklemlemesidir. 

3. Ön yarg›l› ifadeler ve genellemelerde bulunmamas›:

Empati sürecinde ö¤renciden ön yarg›lardan ve kaba genellemelerden kaç›n-
mas› beklenmektedir. Yaflam sürecindeki sosyal olgular› ifade ederken do¤-
ru-yanl›fl, güzel-çirkin, hakl›-haks›z gibi genelleyici sözlerin yerine daha es-
nek ve nesnellik çabas› içerisinde ifadeler kullanmas› istenmektedir (Mic-
haelis & Garcia, 1996; Parker, 2001). Örne¤in, “Zenginler zaten çok bencil-
dir.” ya da “Tüm çocuklar kedilere tafl atar/kötü davran›r.” gibi genelleyici
ifadeler arzu edilmemektedir. Nitekim afla¤›daki örnekte ö¤rencinin kaba ge-
nellemeler yapt›¤› ve ön yarg› içeren ifadede bulundu¤u görülmektedir. 

Belediye Otobüsü fioförü

“Merhaba ben bir belediye floförüyüm. Sabahlar› saat beflte kalk›yo-
rum ve akflama do¤ru saat beflte evime geliyorum. Yolcular›mdan an-
lay›fll› olmalar›n› ve sahtekârl›k yapmamalar›n› istiyorum. Ço¤unluk-
la baz› yafll›lara k›z›yorum. Nedeni sa¤l›¤› yerinde, meselâ yürüyebili-
yor. Elinde altm›fl yafl kart› (Yazar›n notu: Altm›fl yafl üzerindekiler ‹z-
mir’de belediye otobüsüne ücretsiz binmektedir) bindi mi otobüse bir
durak sonra iniyor. Daha k›zd›¤›m ve cinnet geçirdi¤im fleylerde var.
Bunlar; hastalara, yafll›lara, hamile bayanlara ve çocuklu bayanlara yer
verilmemesi. Bu durumu hiç sevmiyorum. Meselâ koskoca delikanl›-
lar› bile uyarmak gerekiyor. Uyarmad›n m› kalkm›yorlar. Ben mille-
timden utan›yorum. Daha bitmedi; floförle konuflulmaz diye koskoca
yaz› var. Ama kimse uymuyor, Ço¤unlukla kad›nlar, floförle konuflma-
ya bafllad›lar m› kendilerini kapt›r›yorlar ve floförle konuflmalar› ileri
safhalara gidiyor. Bir de sahtekârl›k yapanlar var tabii. Bunlarda bir
kart var meselâ, o kart›n üstündeki resme kendi resimlerini yap›flt›r›-

yorlar. Bunlardan say›s›zca yakalananlar var. Benden bu kadar.” 

Yukar›daki sat›rlardan da görülece¤i gibi ö¤renci, hastalara, yafll›lara, hami-
le bayanlara ve çocuklu bayanlara yer verilmemesi nedeniyle “milletinden
utand›¤›”n› dile getirmekte, yine ço¤unlukla “kad›nlar”›n çok konufltuklar›-
na vurgu yaparak kaba bir genelleme ile ön yarg›l› ifadelerde bulunmaktad›r.
Bir baflka örnekte de “sokak kedisi”nin yerine geçen ö¤renci “Bütün çocuk-
lar bana kötü davran›r.” demektedir. Burada da kaba bir genelleme vard›r.
Kedilere kötü davranan çocuklar oldu¤u gibi onlar› seven ve koruyan çocuk-
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lar da vard›r. Sosyal bilgiler ö¤retiminin önemli amaçlar›ndan biri kaba ge-
nelleme ve ön yarg›l› ifadelerin üzerine giderek toptanc› yaklafl›mlar› en aza
indirgemektir. Ancak bu tip durumlarda ö¤retmenin, duruma do¤rudan mü-
dahele ederek bir reçete fleklinde aç›klamalar getirmesi yerine, sorunu s›n›fa
soru olarak yöneltmesi ve bir tart›flma ortam› oluflturarak ö¤rencilerin kaba
genelleme ve ön yarg›y› kendilerinin fark etmelerini sa¤lamas› önerilir. Söz
gelimi yukar›da sunulan örnek ba¤lam›nda “Siz hiç otobüste yer veren in-
sanlara rastlad›n›z m›?”, “Sizce otobüste sadece kad›nlar m› konufluyorlar?”
sorular›n›n s›n›ftaki ö¤rencilere sorulmas›n›n, ö¤retmenin do¤ru davran›fl›n
ne oldu¤una iliflkin aç›klamalar›ndan daha ifllevsel ve ö¤retici olaca¤› düflü-
nülmektedir. Bu anlamda ö¤rencilerin bireysel anlamlar›n› oluflturmalar›n›n
yolunun aç›lmas›, otoriter yönlendirmelere göre öncelik kazanmal›d›r. 

4. Empatisini kurdu¤u kifli ya da varl›¤›n dâhil oldu¤u grubun genel sorunlar›n-
dan söz etmesi:

Empati sürecinde ö¤rencinin, empatisi kurulan kifli ya da varl›¤a yönelik hem
bireysel hem de toplumsal perspektif gelifltirmesi beklenir. Söz gelimi, empa-
tisini kurdu¤u bir trafik polisi olarak sadece kendisinden de¤il, tüm trafik po-
lislerinin sorunlar›ndan söz etmesi, ya da sokakta yaflayan kedi olarak sadece
kendisinden de¤il, di¤er sokak kedilerinin de sorunlar›ndan söz etmesi gibi.
Bu ölçütün içeri¤ini somutlaflt›rma amaçl› bir örne¤e afla¤›da yer verilmifltir. 

Deniz Kirlili¤inden Etkilenen Bal›k 

“Ben bir bal›¤›m. Denizde yaflayan küçük bir bal›¤›m. Ne zorluklar çek-
ti¤imi kimse bilemez. Zaten bilseler denizimize çöp atmazlar. Denizimi-
zin içi bir sürü at›k çöplerle dolu. Herkes eline geçen çöpü denizlere at›-
yor. Peki bizi hiç düflünmüyorlar m›? Bence düflünmüyorlar. Denizimi-
zin içine bakt›¤›m›zda denizin içi bir sürü çöplerle dolu. Bu biz bal›kla-
r›n nefes al›p vermesini zorlaflt›r›yor. Bir sürü bal›k arkadafllar›m deniz
kirlili¤inden öldü. Kimse, biz bal›klar›n ne duruma düfltü¤ümüzü bil-
miyor. E¤er böyle devam ederlerse bal›klar›n soyu tükenebilir. Yüzmek-
te zorlan›yoruz. H›zl› yüzemiyoruz. Neden diye sorarsan›z denizimiz
kirli. Torbalar, çöpler, kutu kola kaplar› vb. at›klar. Art›k bizim deniz-
lerimize çöp atmay›n biz sa¤l›kl› ve mutlu olmak istiyoruz.” 

Yukar›daki örnek, ö¤rencinin deniz kirlili¤ine hem bir bal›k olarak kendi
perspektifinden, hem de denizlerde yaflayan di¤er bal›klar›n penceresinden
bakabildi¤ini göstermektedir. Ö¤rencinin “ben” ve “biz” sözcüklerini denge-
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li olarak kulland›¤› görülmektedir. Deniz kirlili¤inin bal›klar› etkiledi¤i ve
hatta öldürdü¤ü, böylelikle bal›klar›n soyunun tükenebilece¤i, hayatta ka-
lanlar›n da yaflam kalitesinin etkilendi¤i ö¤renci taraf›ndan dile getirilmifltir.
Bir di¤er deyiflle ö¤renci sosyal olaya hem bireysel, hem de toplumsal boyut-
ta yaklaflma becerisini gösterebilmifltir. 

5. Empatinin toplumsal mesajlar içermesi: 

Araflt›rman›n girifl k›sm›nda sunulan “sokakta yaflayan kedi” adl› empatinin
sonunda, ö¤rencinin “Sokaktaki bu gibi hayvanlar›n bu kötülüklere maruz kal-
mas› çok kötü. Bunun için sokak hayvanlar›n› koruma derne¤i aç›lmal›d›r.” gi-
bi bir toplumsal mesaj vermesi empatinin üst düzey nitelikte oldu¤unun gös-
tergelerindendir. Bu, ö¤rencinin durumu ya da varl›¤› düflünsel ve duygusal
boyutlar›yla anlay›p duyumsad›¤›n›, üzerinde çal›flt›¤› sosyal olguya iliflkin
bireysel/öznel bir yarg›ya herhangi bir otoritenin yönlendirmesine gerek kal-
maks›z›n ulaflt›¤›n› ve hatta sorun ile ilgili bir çözüm önerisi de gelifltirdi¤i-
ni göstermektedir. Böylesi bir toplumsal mesaj› içeren bir empati örne¤i de
afla¤›da sunulmufltur.

Yata¤an Termik Santrali yak›nlar›ndaki a¤aç 

“Ben Yata¤an Termik Santrali yak›nlar›nda bir a¤ac›m. Ben bu kötü
havaya al›flt›m. Bu kötü sis ve koku herkesi etkiliyor. Her gün bir sü-
rü bitki ve hayvan ölüyor. Yak›nda çare bulunmazsa hiç bitki kalma-
yacak. Ben bir sürü arkadafl›m› bu yüzden kaybettim. Ben bir insan ol-
sayd›m buna hemen çözüm yolu bulurdum. Art›k Yata¤an’da hiç bit-
ki yetiflmez hâle geldi. Beni keflke buraya dikmemifl olsayd›lar. Ama
ben art›k yaflland›m. Bugün yar›n ölüp gidece¤im. Ben kendime de¤il,
gelecek a¤açlara ac›yorum. fiimdi herkese sesleniyorum. Bu Yata¤an
Termik Santrali’ne bir çözüm yolu hemen bulunsun. Bitkiler ve a¤aç-

lar hiç ölmesin.” 

Bu nitelikli empati örne¤i toplumsal mesaj içeren bir son ile bitmektedir.
Empatisinde “Ben bir insan olsayd›m buna hemen çözüm yolu bulurdum.”
diyen ö¤renci, “herkese seslenerek”, “bitkiler ve a¤açlar›n ölmemesi için” bir
çözüm yolu bulunmas›n›n gereklili¤ini ikinci kez dile getirmekte, böylelikle
toplumsal bir mesaj vermektedir. Yukar›da dördüncü ölçütün aç›klanmas›n-
da kullan›lan “deniz kirlili¤inden etkilenen bal›k” örne¤inde de ö¤renci in-
sanlara seslenerek “Art›k bizim denizlerimize çöp atmay›n, biz sa¤l›kl› ve
mutlu olmak istiyoruz.” fleklinde bir toplumsal mesaj ile empatisini sonlan-
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d›rm›flt›. Ö¤renci ürünlerinin toplumsal mesajlar› içermedi¤i durumlarda,
ö¤renci örnekleri s›n›fta de¤erlendirilirken ö¤retmen “Sana/Size göre bu em-
pati insanlara ne gibi bir mesaj vermek istemektedir?” gibi sorularla, toplum-
sal mesajlar› ö¤rencilerden sözel olarak da alabilir.

6. Empati sürecinde iken insanlar› empati kurmaya davet etmesi: 

Bir bölüm ö¤rencinin empati sürecinde iken karfl›s›ndakileri empati kurma-
ya davet etti¤i görülmektedir. Bu durum bir bak›ma, empati sürecinde ken-
disine sunulan sosyal sorun ile ilgili olarak ikna olmufl olan ö¤rencinin, di-
¤er insanlar› da sürece davet etmesi olarak görülmelidir. Böylesi ö¤rencilerin
empati becerilerinin, di¤erlerine göre daha yüksek oldu¤unu söylemek yan-
l›fl olmayacakt›r. 

Günefl görmeyen ve sulanmayan çiçek

“Ben bitki dünyas›ndan zavall› bir çiçe¤im. Herkes beni güzel
görünümlü, mis kokulu bir çiçek olarak bilir. Ama ne günefl gö-
rür ne de sulan›r›m ben. ‹lgilenmezler benle. Her gün daha gü-
zel, daha büyümüfl bir çiçek olabilirdim. Ama nerdeeee. Oysa bi-
raz sulasalar da günden güne bir yapra¤›m daha kuruyup düfl-
mese ve ben güzel güzel yeflersem. Amma illâki de çok mükem-
mel ilgilensinler demiyorum. Beni güzel bir yere koyup, su ver-
sinler yeter. Asl›nda onlar beni kurudu¤umda çöp tenekesine
at›lan basit bir çiçek olarak biliyorlar. Neden? ‹ki dakika zaman-
lar› da m› yok bana ay›rmak için? Biraz sulay›p hemen güneflli
bir yere koysunlar O zaman bak nas›l güzelleflirim ben. Konufl-
sunlar filan da demiyorum. ‹flte insanlar böyle zalim. Bitki olsak
da biz de bir canl›y›z. Yaflamaya onlar kadar hakk›m›z var. Ken-
dinizi benim yerime koyun. Hak vereceksiniz. Mutlaka.” 

Her ne kadar insanlar›n zalim oldu¤u yolunda kaba bir genelleme ve ön yar-
g› içerse de ö¤rencinin hem düflünce hem de duygu boyutunda oldukça do-
yurucu bir ürün ortaya koydu¤u görülmektedir. Nitekim ö¤renci, empatisi-
nin sonlar›na do¤ru “Bitki olsak da biz de bir canl›y›z. Yaflamaya onlar kadar
hakk›m›z var. Kendinizi benim yerime koyun. Hak vereceksiniz. Mutlaka.”
diyerek karfl›s›ndakileri empati yapmaya, empati yap›lmas› durumunda ko-
flullar›n›n daha iyi anlafl›laca¤›na ikna etmeye çal›flmaktad›r. Asl›nda karfl›-
s›ndakini empatiye davet edifl, ö¤rencinin empatinin ifllevselli¤ine olan inan-
c›n› da göstermektedir. Çünkü kendisi kurdu¤u empati ile karfl›s›ndakinin
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durumunu çok iyi kavram›fl ve di¤er insanlar›n da empati kurmalar› hâlinde
ikna olacaklar›na iliflkin bir bak›fl aç›s› gelifltirmifltir.

Empati becerisinin ölçülmesinde kullan›labilecek alt› ölçüt de kendi içinde
iki ayr› kategori alt›nda incelenebilir. Bu kategoriler Tablo 1’de sunulmufltur.

Tablodan da görüldü¤ü üzere ilk dört ölçüt bir empati ürününde olmas› bek-
lenen en temel kriterleri belirlemektedir. Buna göre ö¤renci, empati kuraca-
¤› role bürünebilmeli, empatisini kurdu¤u varl›k ile ilgili ayr›nt›lar sunmal›,
ön yarg›l› ifadeler ile kaba genellemelerden kaç›nmal› ve empatisini kurdu-
¤u kifli ya da varl›¤›n genel sorunlar›ndan söz etmelidir. Buna karfl›l›k beflin-
ci ve alt›nc› kriterler ö¤rencinin empati becerisinin üst düzey oldu¤unu gös-
teren ortalama üstü ölçütler olarak kabul edilmelidir. Vurgulanmas› gereken
bir di¤er nokta da empati becerisinin gelifliminin ve bir beceri olarak kal›c›
izler b›rakma sürecinin uzun bir zaman dilimini gerektirdi¤idir. Bu ba¤lam-
da, ö¤rencilerin çal›flmalar›n›n, ö¤renci ürün dosyalar›nda (portfolyo) tasnif
edilmesi, ö¤rencinin empati becerisinin gelifliminin izlenmesi noktas›nda
önemli görülmektedir. Nitekim yeni sosyal bilgiler ö¤retim program› da ö¤-
rencilerin kendi çal›flmalar›n› de¤erlendirme merkezli öz de¤erlendirme çal›fl-
malar› ile ö¤retmenlerin grup de¤erlendirme çal›flmalar›n› desteklemektedir
(Millî E¤itim Bakanl›¤›, 2004b). Bu çerçevede haz›rlanm›fl Empati Ürünü Öz
De¤erlendirme Formu ile Empati Ürünü Grup De¤erlendirme Formu ekte
sunulmufltur. Empati ile ilgili çal›flmalar› planlarken, uygularken ve de¤er-
lendirirken ö¤retmenlerin, okullar›nda bulunan rehberlik uzmanlar› ile de
iletiflime geçmeleri daha nitelikli sonuçlar›n al›nmas› noktas›nda önemlidir. 
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Empati sürecine girdi¤i kifli/varl›k imifl gibi etkinlik boyunca ayn› rol içerisinde
kalmas›
Rolüne girdi¤i canl›n›n duygu ve düflüncelerine ve içinde bulundu¤u duruma iliflkin
ayr›nt›lar vermesi
Ön yarg›l› ifadeler ve genellemelerde bulunmamas›
Empatisini kurdu¤u kifli ya da varl›¤›n dâhil oldu¤u grubun genel sorunlar›ndan söz
etmesi
Empatinin toplumsal mesajlar içermesi
Empati sürecinde iken insanlar› empati kurmaya davet etmesi

Nitelik
Art›ran
Ölçütler

Temel 
Ölçütler

Tablo 1 
Empati Etkinli¤inin De¤erlendirilmesinde Kullan›lacak Ölçütlerin S›n›fland›r›lmas›



Sonuç

Empatinin ö¤renciye/bireye kazand›rabilece¤i duyarl›l›k, hoflgörü, yard›mse-
verlik, demokratik kiflilik, sosyal olay ve durumlar› genifl bir perspektiften
görebilme gibi kiflisel özellikler demetinin geniflli¤i ve bu kazan›mlar›n yafla-
n›lan toplumdaki bireyler aras› iliflkilerin kalitesine yapaca¤› etkilerin derin-
li¤i onu yeni kuflaklara kazand›r›lmas› gereken bir beceri olarak öne ç›kar-
maktad›r. Pek çok ö¤retim strateji ve yöntemi ö¤rencinin daha çok biliflsel
becerilerinin gelifltirilmesine yo¤unlafl›rken, empati, yap›s› gere¤i, hem bilifl-
sel hem de karfl›s›ndakinin ve kendisinin duygular›n› tan›mas›na ortam ha-
z›rlamas› nedeniyle duyuflsal geliflime de katk›da bulunmaktad›r. 

Ayr›ca bu becerinin kazand›r›lmas› sürecinde, deneyim dünyas›n›n ve sosyal
olay› alg›lamas›n›n harekete geçirilmesi yoluyla ö¤rencinin etkin k›l›nmas›,
ö¤retim yönteminin ö¤renci merkezlilik temelindeki ça¤dafl ö¤renme kuram-
lar›n›n beklentilerini de karfl›lad›¤›n› göstermektedir. Bundan baflka yap›lan
uygulamalar s›ras›nda, ö¤rencilerin etkinli¤i e¤lenceli bir oyun olarak görme-
si de etkinli¤in motivasyonu yükselten, ö¤renmeyi kolaylaflt›ran ve ö¤renilen-
lerin kal›c›l›¤›n› art›ran bir boyutu olabilece¤ini göstermektedir. Empati rolle-
rinin yaflamdan kesitleri içermesi, ö¤rencileri yaflam ve yaflamda karfl›lafl›lan
durum ve sorunlarla tan›flt›rm›fl ve bunlar›n çözüm yollar›na iliflkin seçenek-
leri düflünmelerini ve tart›flmalar›n› sa¤lam›flt›r. fiayet hayat bilgisi, sosyal bil-
giler, vatandafll›k ve insan haklar› gibi derslerin varl›k nedenlerinden biri ö¤-
rencileri yaflama haz›rlamak ise bu, ö¤rencilerin zihninde yarat›lan sanal ya-
flant›lar yoluyla, empati arac›l›¤›yla gerçekleflecektir. Üstelik empati çok büyük
bir ön haz›rl›k, araç gereç ve ekonomik masraf gerektirmeksizin mezradan fle-
hir okullar›na dek çok yayg›n bir co¤rafî alanda kullan›labilmektedir. 
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EK - 1

EMPAT‹ ÜRÜNÜ ÖZ DE⁄ERLEND‹RME FORMU

Bu form kendinizi de¤erlendirmeniz amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Çal›flmalar›n›z› en do¤ru yans›tan seçene¤e çarp› iflareti (x) koyunuz. 

Ad›m Soyad›m : ..............................................................................

Seçti¤im Empati Rolü : ..............................................................................

Neden bu rolü seçtim? ..............................................................................

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

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

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

Bu etkinlikten neler ö¤rendim?

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

........................................................................................................................
Bu etkinlik kiflili¤ime ne katt›?

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

........................................................................................................................
Etkinlik ile ilgili düflüncelerim:

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

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

De¤erlendirme Ölçe¤i (Rubrik)
Ö¤rencilerin ölçekten ald›klar› puanlar›n ortalamas›n› kullanarak
baflar›lar›n› ölçebilirsiniz.
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Empatinin Ölçütleri

Empati kurulacak role girdim.

Empatisini kurdu¤um canl›n›n ne hissetmifl ola-
bilece¤ini yazabildim.

Empatisini kurdu¤um canl›n›n konu ile ilgili ne
düflünmüfl olabilece¤ini yazabildim.

Rolüm s›ras›nda ön yarg›l› ifadeler kullanmad›m
ve kaba genellemelerde bulunmad›m.

Empatimde topluma mesaj verdim.

Di¤er insanlar› da empati kurmaya davet ettim.

3 2 Biraz 1
Yapabildim yapabildim Yapamad›m

3 = Yapabildim Ö¤rencinin baflar›s› ortalaman›n üstünde.
2 = Biraz yapabildim Ö¤rencinin baflar›s› orta düzeyde.
1 = Yapamad›m Ö¤rencinin baflar›s› orta düzeyin alt›nda.



EK - 2

EMPAT‹ ÜRÜNÜ GRUP DE⁄ERLEND‹RME FORMU

Afla¤›daki formu s›n›f›n›zdaki her bir ö¤rencinin empati ürünlerini de¤erlen-
dirme sürecinde kullanabilirsiniz. Ö¤rencilerin ölçekten ald›klar› puanlar›n
ortalamas›n› kullanarak baflar›lar›n› ölçebilirsiniz. 

Puanlama Anahtar› 

5 = Çok iyi 4 = ‹yi 3 = Orta 2 = Geçer 1 = Zay›f
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Abstract — Empathy is defined as a capacity to feel, perceive,
understand, and identify with another person’s needs, interests,
and viewpoints. It is also very important in creating a quality class-
room and/or school environment. In this context, studies have
found that empathy helps develop sensitivity, tolerance, altruism,
and respect for the differences. Thereby, empathy is considered as
a skill that needs to be nurtured. It has its place in social studies
curriculum in many developed countries. However, it has not been
the case in Turkey until recent years. In the last curriculum reforma-
tion launched in 2004, empathy has been defined as one of the
skills to be developed during the social studies courses. In this
study, a large sample of emphatic activities regarding different
social issues was conducted in different primary social studies class-
es. The discussion was focused on how to design and integrate
activities that help develop emphatic skills among children. Also the
criteria that can be used to assess students’ emphatics behaviors
are presented and discussed in the light of students’ writings
obtained during the empathy activities. Finally, two assessment
tools were offered: An assessment form for teachers to assess stu-
dents’ performance on empathic activities and a self-evaluation
form for students. 
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