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Özet
Biliþsel geliþimde kültürün/çevrenin rolünü ele alan çalýþmalar yanýnda, geliþim sürecindeki 
kültürel farklýlýklara vurgu yapan çalýþmalar da vardýr. Deðiþik zaman dilimlerinde yapýlan 
çalýþmalar çocuklarýn temel bilgiyi benzer ve evrensel þekilde çýkarsadýðýný ancak 
yetiþkinlerin düþünce þeklinin hem ayný kültür içinde hem de kültürler arasýnda 
farklýlaþabileceðini göstermektedir. Bu bulgular bize biliþsel geliþimin baþlangýçta biyolojik 
olarak belirlendiðini ancak zaman içinde kültürel/baðlamsal faktörlerin etkisini artýrdýðýný 
düþündürmektedir. Makalede bu faktörler ebeveyn-çocuk iliþkileri, öðretmenlerin öðretim 
yöntemleri, kültür, dil baðlamýnda ele alýnmakta ve çevresel faktörlerin biliþsel geliþimindeki 
önemini vurgulayan Vygotsky ve Gal'perin'in eðitim-öðretim yöntemleri üzerine kuramlarý-
düþünceleri incelenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Biliþsel geliþim, Kültürel etkiler, Çevresel etkiler,  Eðitim-Öðretim

Abstract
There are studies which handle the role of culture/environment on cognitive 
development, also there are the ones which stress cultural variations in cognitive process. 
The studies from different times indicate that children infer the basic knowledge universally 
similar however adults' thought processes may differ both within a culture and between 
cultures. These findings suggest that cognitive development is determined biologically at 
the beginning of life however the effects of cultural /contextual factors increase in time.  In 
this article parent-child relationship, teaching style of teachers, culture and language are 
handled as environmental/contextual factors and Vygotsky's and Gal'perin's theories-
thoughts which stres the importance of enviranmental factors, are examined.   
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Giriþ
Biliþsel geliþimde kültürün/çevrenin rolünü ele alan çalýþmalar yanýnda, geliþim 

sürecindeki kültürel farklýlýklara vurgu yapan çalýþmalar da vardýr. Ancak bu çalýþmalar 
görece ihmal edilmiþtir. Daha çok doðu toplumlarýný ele alan bu çalýþmalar temel 
bilgileri çýkarsamanýn evrensel mi yoksa kültüre özgü mü olduðunu sorgulamaktadýr. 
Deðiþik zaman dilimlerinde yapýlan çalýþmalar çocuklarýn temel bilgiyi benzer ve 
evrensel þekilde çýkarsadýðýný ancak yetiþkinlerin düþünce þeklinin hem ayný kültür 
içinde hem de kültürler arasýnda farklýlaþabileceðini göstermektedir (Harris, 1990; 
Kohlberg, 1969; Mead, 1932). Bu bulgu bize biliþsel geliþimin baþlangýcýnda biyolojik 
olarak belirlendiðini ancak zaman içinde kültürel/baðlamsal faktörlerin etkisini 
artýrdýðýný düþündürmektedir.   

Kalýtým-çevre, beyin-düþünce ikilemleri biliþsel geliþim alanýnda yüz yýllardýr 
tartýþýlmaktadýr. Saatin rakkasý gibi bu ikilemlerde gidip gelinmektedir. Ancak Li'nin 
(2003) makalesinin baþlýðýnda belirttiði gibi düþünceyi ve davranýþý yaþam süreci 
içinde þekillendiren biyoloji ve kültürün karþýlýklý etkileþimidir ve bu yeni bir görüþ deðildir. 
Tetens,  1777'de insan doðasýnýn olaðan dýþý esnekliðine vurgu yaparken, bu esnekliðin 
çevresel, kültürel ve bireysel faktörlerden kaynaklandýðýný belirtmiþtir (akt. Li, 2003). 
Modern davranýþ bilimciler de iki yüzyýl sonra ayný noktaya gelmiþler ve insan geliþimini 
deðiþik düzeylerde içsel ve dýþsal süreçlerin belirlediðini düþünmeye baþlamýþlardýr.

Ancak Þubat 2001'de insan gen haritasýnýn çýkarýldýðýnýn açýklanmasýyla 
düþünce-beyin ikileminde savrulan rakkas beyin ve kalýtýma kaymaya baþlamýþtýr. 
Kalýtýmsal gerekirciliðe (determinizm) doðru giden bu süreçte biyo-kültürel yapýlarýn 
tekrar tanýmlanmasýna ve beyin, düþünce ve davranýþýn oluþumunda aralarýndaki 
karþýlýklý etkileþimin vurgulanmasýna ihtiyaç duyulmaktadýr.

Kültür, insan geliþimini etkileyen sosyal, psikolojik, dilsel, sembolik, maddesel ve 
teknolojik kaynaklarý saðlayan bütüncül sosyal süreçler olarak tanýmlanmaktadýr (Li, 
2003). Burada kültürün insanla ilgili kaynaklarýn bir birikimi olduðu, sosyal bir süreç 
içinde yaþandýðý ve insanýn geliþimine katkýda bulunduðu vurgulanmaktadýr. 
Vygotsky (1978) de kültür/çevrenin insanýn potansiyel performans düzeyiyle, 
kazandýðý performans düzeyi arasýndaki mesafeyi azalttýðýný, böylece geliþimi 
hýzlandýrdýðýný belirtmektedir. Ancak farklý kültürlerin insanlara farklý kaynak düzeyleri 
(ya da fýrsatlar) verdiði, davranýþsal dýþavurumlarda ve biliþsel etkileþim süreçlerinde 
farklýlaþtýklarý unutulmamalýdýr. Bu konuya daha sonra ayrýntýlý þekilde deðinilecektir.

Sosyal süreçler, bireylerin anda yaþadýklarý, düþünce-beyin etkileþimi ve kültürle 
genin karþýlýklý evrilmesi gibi faktörlerin geri beslemesi sayesinde oluþmaktadýr. Bu 
tanýmlamalarý ifadelendiren model Li (2003) tarafýndan oluþturulmuþtur.  Bu modelde 
kültür ve genin karþýlýklý evrilmesi, genetik ve sinirsel oluþum, sosyal durumsal baðlamlar 
ve bunlarýn bireysel biliþe ve davranýþa yansýmasý birbirlerinin içine girecek þekilde bir 
döngü yaratarak karþýlýklý etkileþmektedirler. Bu döngü insanýn ansal yaþamýndan, 
varlýk olarak yaþam sürecine ve tür olarak oluþumuna kadar bir dizi zamansal düzeyi 
etkilemektedir. Ýnsanýn ansal yaþamýnda kültür, an ve an kiþinin eylemlerine ve 
deneyimlerine yansýyabilmektedir. 
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Yaþam sürecinde ise kuþaklar arasý ve kiþiler arasý etkileþim sayesinde biliþsel ve 
davranýþsal geliþimi saðlamaktadýr. Türsel yaþamda ise zaman birimi artýk çað veya 
devirdir ve kültür biyolojik evrilme ve doðal seçim süreçlerine uzun vadeli etkilerde 
bulunabilmektedir. Bu üç zaman düzeyi içinde ve arasýndaki baðlantýyý ise kültür-birey 
etkileþimi, kültür-durum etkileþimi, durum-birey etkileþimi, birey-durum etkileþimi ve 
durum-kültür-gen etkileþimi kurmaktadýr. Aþaðýya olan oklar kültür-birey, kültür-durum, 
durum-birey etkileþimlerini ifade ederken (diðer bir deyiþle türsel yaþamdan 
kaynaklanan kültürel etkilerin, insanlarýn anlýk yaþamlarýna davranýþsal, biliþsel ve 
nörobiyolojik düzeylerde yansýmasý), yukarý olan oklar birey-durum ve durum-kültür-
gen etkileþim süreçlerini ifade etmektedir. (diðer bir deyiþle nörobiyolojik olarak 
belirlenmiþ bireysel biliþ ve davranýþ, bütüncül sosyal dinamiklere ve kültürel 
deðiþimlere katkýda bulunmaktadýr). Bu oklar deðiþik zaman düzeylerindeki insan 
geliþimini etkileyen biyokültürel yapýlarý oluþturmaktadýr. 

Biliþsel geliþimi neyin etkilediðini ya da þekillendirdiðine dair tartýþmalar halen 
sürmektedir. Örneðin, bazý araþtýrmacýlar (ör: Arievitch ve Stetsenko, 2002) bellek ve 
biliþin geliþiminde, ayrýca dil geliþiminde kültürel etkiler üzerinde durmaktadýr çünkü 
ebeveynlerin konuþma nitelik ve nicelikleri ve kültüre özgü olgular çocuklarýn sosyal-
dilsel çevrelerini þekillendirmektedir. Baþka araþtýrmacýlar (ör: Li, 2003) davranýþsal ve 
nörobiyolojik düzeylerdeki geliþimi, sosyokültürel etkilerin aracýlýk ettiði kiþiler arasý 
iliþkilerin belirlediðini savunmaktadýr. Daha baþkalarýysa bu geliþimin anahtarýný andaki 
deneyimde aramaktadýr. Bu bilimsel kliklere raðmen, çocuðun biliþsel ve beyin 
geliþimini çoklu düzeylerdeki þekillendirici güçlerin belirlediðini savunanlar da 
bulunmaktadýr (Kohlberg, 1969.)

Kültürler arasý çalýþmalar kiþiler arasý ve/veya nesne yönelimli ebeveyn-çocuk 
iliþkilerinin biliþsel geliþime farklý yansýmalarý olduðunu göstermektedir. Örneðin Japon 
ve Amerikalý çocuklar genelde dil ve oyun becerilerinde farklýlaþmamaktadýrlar 
ancak iki kültürde annelerin bebekleriyle olan etkileþim tarzlarýndaki farklýlýk, diðer bir 
deyiþle Japon annelerin bireyler arasý baðlýlýða, Amerikalý annelerin bireysel 
baðýmsýzlýða vurgu yapmasý, bebeklerin ilerdeki dil ve oyun becerileriyle iliþkili 
olmaktadýr (Bornstein, Tal ve Tamis-LeMonda, 1991).

Okullarda öðretmenlerin kullandýklarý öðretim yöntemleri bellek ve hesaplama 
stratejileri gibi biliþsel olgularýn bilinmesini kolaylaþtýrabilmektedir. Örneðin Alman ve 
Amerikalý çocuklarýn bellek stratejilerini karþýlaþtýran bir çalýþmada Alman çocuklarýn 
gruplama, öbekleme gibi bellek organizasyon stratejilerini Amerikalý çocuklara oranla 
daha iyi kullandýklarý bulunmuþtur. Araþtýrmacýlar bu sonucun Alman ve Amerikalý 
öðretmenlerin bellek stratejisi öðretimlerindeki farklýlaþmayla paralellik gösterdiðini 
söylemektedirler (Carr, Kurtz, Schreider, Turner, Borkowski, 1989). Bu durum her iki 
gruba da sistematik bir strateji eðitimi verildiðinde ortadan kalkmaktadýr. 

Doðu ve batý toplumlarýndaki sýrasýyla bütüncül ve analitik aðýrlýklý düþünme 
biçimleri, bu toplumlarda yaþayan insanlarýn nedene atýf stilleriyle iliþkili olabilmektedir. 
Diðer bir deyiþle batýlýlar davranýþa anlam yüklerken davranýþýn doðasýndan 
kaynaklanan doðrudan sonuçlarý deðerlendirmekte, doðulular ise geri plan, baðlam  
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ve iliþkisel bilgileri kullanarak nedeni anlamlandýrmaktadýrlar. 
Kültürün biliþsel esneklikteki rolü bu örneklerle sýnýrlý deðildir. Yaþlýlardaki bellek eðitimi 
çalýþmalarý, kültür bazlý bellek güçlendirici (mnemonic) teknikler kullanarak ortalama 5 
kelime olan bellek aralýðýný 10 kelimeye kadar artýrabilmektedir (Park, Nisbett, ve 
Carraher). Carraher ve Schliemann (1985), Brezilyalý çocuk sokak satýcýlarýnýn aritmetik 
becerilerinin deðiþik toplumlarda normal sýnýf ortamýndaki yaþýtlarýna oranla daha iyi 
olduðunu bulmuþlardýr. Bunun nedenini yaptýklarý iþlemlerin sosyokültürel baðlamda 
anlamlý olmasýna ve sosyoekonomik amaç taþýmasýna baðlamaktadýrlar. 

Maguire ve ark. (2000), Londralý taksi þoförlerinin posterior hippocampi denilen 
ve çevredeki uzamsal temsilleri depolayan beyin bölgesinin ayný yaþtaki kontrol 
grubuna oranla daha büyük olduðunu bulmuþlardýr. Dahasý, taksi þoförleri arasýnda 
karþýlaþtýrma yapýldýðýnda taksi þoförü olarak geçirilen yýllarýn hippocampal hacimle 
olumlu yönde iliþkili olduðu bulunmuþtur. Bu bulgu beynin çevresel uyaranlarýn da 
yardýmýyla yetiþkinlikte dahi esnek bir yapý ortaya koyabildiðini göstermektedir. Diðer 
bir deyiþle çevresel etki her yeni sinaptik baðlantýyla beynin yapýsýný ve fonksiyonel 
organizasyonunu etkileyebilmektedir.

Kültür-birey etkileþimi ele alýndýðýnda, kültüre özgü fiziksel özelliklerin biliþsel 
süreçlere katkýda bulunduðu söylenebilir. Buna iyi bir örnek abaküs kullanan 
çocuklardýr. Abaküs kullanma yeteneðine sahip çocuklar zihinden hesaplamalarda, 
zihinde oluþturduklarý abaküsün görsel temsillerini kullanmaktadýrlar. Abaküs görsel 
iþlemi ve ilk öðrenme zamanlarýnda duyusal-motor iþlemleri gerektiren üç boyutlu bir 
alettir.  Zihinsel abaküsün görselleþtirilmesi yalnýzca çocuklarýn zihinden 
hesaplamalarýný kolaylaþtýrmamakta fakat ayný zamanda görsel uzamsal iþlem 
gerektiren görevlerdeki performanslarýný da geliþtirmektedir (Hatano, Miyaake ve  
Binks, 1977; Stigler, 1984). Buna örnek olarak geriye doðru seri þekilde hatýrlama 
verilebilir ( Li ve Lewondowsky, 1995). Ancak yine ayný çocuklar diðerlerine oranla 
görsel uzamsal çeldiricilere daha açýktýrlar (Hatano, Amaiwa & Shimizu, 1987).

Dilin aracýlýk ettiði kültürel faktörlerin sayýsal bellek aralýðýný etkilediðine dair 
kanýtlar da vardýr. Örneðin, Çince'de sayý kelimelerinin daha hýzlý telaffuz edilmesi, Çinli 
bireyleri Amerikalýlara oranla sayý aralýðý görevlerinde daha avantajlý duruma 
getirmektedir (Geary, Bow-Thomas, Fan & Siegler, 1993; Stigler, Lee, & Stevenson, 
1986). Ayrýca daha yakýn zamanlý deneyler, sayý kelimelerinin telaffuz kolaylýðýnýn 
ötesinde, Çinli okul öncesi çocuklarýnýn Amerikalý yaþýtlarýna göre 11'le 20 arasýndaki 
sayýlarý daha kolay sayabildiklerini göstermektedir. Araþtýrmacýlar bu sonucu 
Çince'deki 10 bazlý sayýlarýn daha açýk (anlaþýlýr) olmasýna baðlamaktadýr (Miller, 
Smith, Zhu ve Zhang, 1995). Benzer sonuçlar Türk çocuklarý için de öngörülebilir.

Diðer kültür bazlý sembolik araçlar da biliþsel iþleyiþi etkileyebilir. Örneðin yakýn 
tarihli bir çalýþmada (Polk ve Farah, 1998) posta kodu gibi göze batmayan bir kültürel 
özelliðin dahi bireylerin sayý ve harf iþlemlerini etkilediðini göstermektedir. Örneðin 
Kanada posta kodlarý sayý ve harflerin karýþýmýdýr ve bu postalarý daðýtan postacýlar, 
posta daðýtmayan arkadaþlarýyla karþýlaþtýrýldýklarýnda sayý ve harf iþlemlerini daha az 
ayýrdýklarý ortaya çýkmaktadýr.  Çalýþmada harflerin ve sayýlarýn iþlenmesinin nörobiyo-
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ojik düzeyde ayrý olan iki süreç, deneyimle (kültürün etkisiyle) birbirine yaklaþmaktadýr. 
Diðer kültür bazlý sembolik araçlar da biliþsel iþleyiþi etkileyebilir. 

Bireysel geliþimdeki kültür-durum etkileþiminin önemli bir öðesi de kültüre özgü 
dildir ve bu sosyal etkileþimler aracýlýðýyla bireyin biliþsel geliþimini etkilemektedir. 
Kanýtlar, dile özgü kültürler arasý farklýlýklarýn ebeveyn-çocuk etkileþimini, dolayýsýyla dil 
geliþimini ve otobiyografik belleði etkileyebildiðini göstermektedir. Örneðin Gopnik, 
Choi ve Baumberger (1996) dile özgü farklýlýklarýn ebeveyn konuþmasýný ve dolayýsýyla 
semantik ve biliþsel geliþimi etkilediðini göstermiþtir. Araþtýrmacýlar, Ýngilizce'yle Kore 
dilini karþýlaþtýrmayla iþe baþlamýþlardýr. Ýngilizce'nin oldukça analitik bir yapýsý vardýr ve 
þekilsel (morfolojik) farklýlýklara yatkýn deðildir. Ýsimlerin kullanýlmasý genellikle 
zorunludur ve isim veya zamirsiz yalnýzca fiillerin kullanýldýðý cümleler nadirdir. Bu 
yüzden Ýngilizce konuþan ebeveynler çocuklarýyla olan etkileþimlerinde nesne 
isimlendirmesine aðýrlýk verebilmektedir. Bunun tersine Kore dili zengin bir fiil 
þekilselliðine sahiptir ve fiillerin sonuna getirilen eklerle önemli anlamsal (semantik) 
farklýlýklar yaratýlabilmektedir. Bu yüzden Koreli ebeveynler az isimle çok sayýda fiil 
kullanmaktadýrlar. Araþtýrmacýlar dil yapýsýndaki bu farklýlýklarýn anlamsal ve biliþsel 
geliþimi belirgin þekilde etkilediðini bulmuþlardýr. Planlarý anlama ve nesneleri 
kategorilere ayýrma gibi anlamsal ve biliþsel beceriler, Ýngilizce konuþan ve Korece 
konuþan çocuklarda ortalama olarak ayný yaþlarda geliþmesine raðmen, Koreli 
çocuklar farklý bir örüntü göstermektedirler. Koreli çocuklarda planlamaya yarayan 
araç-amaç becerileri ve fiiller açýkça ve tutarlý biçimde nesneleri gruplamaya 
yarayan isimlerden ve kategorizasyon becerilerinden önce geliþmektedir. 

Otobiyografik bellekte de kültürler arasý farklýlýklar gözlemlenmektedir. 
Ebeveynler çocuklarýyla olan konuþmalarýnda çocuklarýn belleklerini 
yapýlandýrmasýna yardýmcý olmaktadýr. Örneðin Asya toplumlarýndaki bireyler arasý 
baðlýlýk, otobiyografik konuþmalara olan ihtiyacý azaltmaktadýr. Nitekim, Mullen ve Yi 
(1999), Koreli anne-çocuk çiftlerinin Amerikalý anne-çocuk çiftlerine oranla 3'te bir 
daha az geçmiþ olaylara yönelik konuþtuðunu bulmuþlardýr. Wang, Leichtman ve 
Davies (2000), Amerikalý ve Çinli anne-çocuk çiftlerini karþýlaþtýrmýþ ve Çinli çiftlerin 
düþük düzeyde zenginleþtirici ve bireyler arasý baðlýlýk yönelimli konuþma stilleri 
olduðunu bulmuþlardýr. Bu farklýlýklar yetiþkin yaþamdaki otobiyografik belleði de 
kültürler arasý düzeyde farklýlaþtýrmaktadýr. Örneðin Amerikalý yetiþkinlerin ilk çocukluk 
anýlarý 3.5 yaþ dolaylarýndayken, Asyalý yetiþkinlerde bu 4-4.5 yaþýna kadar çýkmaktadýr 
(Mullen, 1994; Wang, 2001). Kýsaca söylemek gerekirse Doðu Asyalýlarýn bilgiyi 
bütüncül ve baðlama özgü deðerlendirmesi, batýlýlarýn ise analitik ve özellik bazlý 
tarzlarý, deðiþik kültürlerde yaþayan bireylerin benzer biliþsel görevleri farklý þekilde 
iþlemden geçirdiðini göstermektedir. 

Nelson ve Fivush (2004) otobiyografik bellekteki kültürler arasý farklýlaþmalarý, 
otobiyografik belleðin sosyokültürel bir baðlam içinde geliþmesine baðlamaktadýr. 
Çocuk doðumdan itibaren sosyal etkileþimler deneyimlemekte ve bu deneyimler 1. yýl 
sonunda iki geliþmekte olan kavram ortaya çýkarmaktadýr: benlik ve diðerlerinin 
kasýtlýlýðý (Tomesello, 1999) ve öz benlik (Damasio, 1999). Buradaki  kasýtlýlýk  bebeklerin, 
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amaca yönelik hareket ettiðini ve baþkalarýnýn da bunu yaptýðýný anladýklarýný 
göstermektedir. Öz benlik kavramý bununla baðlantýlý þekilde oluþmaktadýr. Diðer bir 
deyiþle ben-diðeri ayrýþtýrýlmasý basit ben sýnýrlarýnýn ötesine geçerek fiziksel anlamda 
ben farkýndalýðýný beraberinde getirmektedir. 

Bu baþlangýç noktasýndan sonra geliþim yeni beceriler, sosyal deneyimler ve 
oluþan kavramlarla sürmekte, dilin anlaþýlmasý ve ifade edilmesiyle “biliþsel” benlik 
oluþmaktadýr. Bebekler dili kullanan ve yürümeye baþlayan çocuklara dönüþtükçe, 
ebeveynleri de onlara geçmiþ ve gelecek olaylar hakkýnda konuþmaya baþlamakta 
ve bu konuþmalarýn sýklýðý ve özellikleri deðiþtikçe, çocuklarýn belleklerini 
zenginleþtirme düzeyleri farklýlaþmaktadýr. 

Çocuða geçmiþ ve gelecek hakkýnda konuþma çocuðun zaman kavramýný 
geliþtirmesini kolaylaþtýrmakta, geçmiþteki ve gelecekteki geçici durumlarý daha iyi 
kavramakta, bu da otobiyografik belleðin geliþimine önemli katký saðlamaktadýr. 
Diðer taraftan oyun, hikaye ve kiþisel olaylar üzerine yapýlan konuþmalar gibi 
deneyimler, çocuðun kiþilik, güdü, amaç, sonuç, duygu ve deðerler gibi kiþisel 
özelliklerini episodik bellekte organize etmesini saðlamakta ve böylece çocuk kiþisel 
deneyimlerini sosyal ortamlarda aktarmayý öðrenmektedir. Ancak otobiyografik 
belleðin sosyal ve biliþsel sistemlerin etkileþimi sonucu oluþtuðunu unutmamak gerekir.

Çevresel faktörlerin biliþsel geliþimdeki rolünü vurgulayan en önemli bilim 
insanlarýndan biri de Vygotsky'dir. Vygotsky kültüre özgü biliþsel araçlar saðlayan 
öðretimlerin biliþsel geliþimde önemli bir rol oynadýðýný, bu öðretimlerin bir kere 
içselleþtirildikten sonra çocuðun biliþsel geliþimine hem aracýlýk ettiðini hem de katkýda 
bulunduðunu belirtmektedir. Ancak Vygotsky, öðretimin içeriðinin geliþimle iliþkisine 
ve biliþsel araçlarýn hangi özelliklerinin çocuktaki geliþimi saðladýðýna 
odaklanmamýþtýr. Bugün Vygotsky sonrasý Rus geliþim psikolojisinin ana kollarýndan 
birisi bu konuyla ilgilenmektedir. Bu kolda da Gal'perin'in çalýþmalarý öne çýkmaktadýr 
(Gal'perin, 1966;1967; 1981;1985; 1989a; 1989b; 1989c; 1989d) . Gal'perin Vygotsky'nin 
yaklaþýmýný zenginleþtirmiþ ve biliþsel geliþime katkýda bulunanýn kavramlar, kriterler, 
þemalar gibi biliþsel araçlarýn niteliði olduðunu belirtmiþtir. Bu biliþsel araçlara dayanan 
alternatif bir öðretim metodu geliþtirmiþ ve bunu görgül açýdan test etmiþtir.

Vygotsky'e göre öðretim karþýlýklý bir süreçtir. Diðer bir deyiþle yalnýzca yetiþkinin 
tek yönlü eylemini (öðretmeyi) deðil ayný zamanda çocuðun baðlantýlý eylemini de 
içermektedir (öðrenme). Ayrýca Vygotsky ve ardýllarý batý çalýþmalarýnda çoðunlukla 
göz ardý edilen biliþsel araçlarýn niteliðine de önem vermiþlerdir. Bu araçlardan biri olan 
öðretimin niteliðinin artýrýlmasý da öðretimin kendisini gerçek anlamda geliþimsel 
(geliþimi saðlayýcý) kýlmaktadýr. Örneðin yakýn zamanlý bir dizi çalýþma uygun öðretim 
metotlarý kullanýldýðýnda düþünmenin ve zekanýn öðretilebileceðini ve 
öðrenilebileceðini göstermektedir (Halpern, 1998; Perkins, 1995; Salomon ve Perkins, 
1989).

Daha önce de belirtildiði gibi batýdaki çalýþmalar model alma, geribildirim 
verme, soru sorma, biliþsel yapýlandýrma gibi yetiþkin-çocuk iletiþiminin özelliklerine 
yoðunlaþmýþ ama bu etkileþimdeki  kavramlar,  modeller,  kriterler  gibi  içsel  düþünce 
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araçlarý göz ardý edilmiþtir. Bu çalýþmalarda öðrenme ve geliþim birbirinden farklý ve 
baðýmsýz iki kavram olarak ele alýnmaktadýr ve öðrenmenin içeriðinin biliþsel geliþimle 
ne þekilde iliþkili olduðu sorusu genellikle cevapsýz kalmaktadýr.

Gal'perin (1985)  farklý geliþimsel potansiyellere sahip üç tip öðretim analiz etmiþ 
ve biliþsel geliþimi saðlayan yeni bir öðretimin temel özelliklerini oluþturmuþtur. Analiz 
edilen üç öðretim, geleneksel öðretim, sistemli-görgül öðretim ve sistemli-kuramsal 
öðretimdir. 

Geleneksel öðretim, öðretmenin görevi sunmasýný ve açýklamasýný, sorun 
çözmenin genel kurallarýnýn sunumunu, bu kurallarýn tipik bir örnekle açýklanmasýný, 
öðrenenin bu kurallarý belleðine kaydetmesini ve benzer sorular çözerek pratik 
yapýlmasýný içermektedir. Bu durumda çok sayýda deneme yanýlma kaçýnýlmazdýr ve 
görevi baþarýyla yerine getirme, doðru eylem kompozisyonlarýnýn yavaþ ve basamak 
basamak seçimini gerektirmektedir. Ayrýca görevle ilgili eylemler sabit kalmakta, zayýf 
þekilde genellenmekte, benzer görevlerle sýnýrlý kalmakta ve öðretimdeki rastlantýsal 
farklýlýklara baðýmlý olmaktadýr. Bu durum kaçýnýlmaz olarak çocuklarýn 
performanslarýnda kiþiler arasý farklýlýklar yaratmaktadýr. Bu tip bir öðretimin geliþimsel 
sonuçlarýnýn kaynaklarýný aramak ve öðretimle iliþkilerini belirlemek pratik anlamda 
imkansýzdýr. Bu yüzden öðretmenler ve psikologlar açýsýndan kiþiler arasý farklýlaþmayý 
öðretimden ziyade zihinsel becerilere baðlamak daha mantýklý olmaktadýr. Tüm bu 
dezavantajlarýna raðmen geleneksel öðretim eðitim sisteminde hala baskýndýr 
(Gal'perin ,1985).

Sistemli-görgül öðretimde çocuða görevi yerine getirmesi için tüm gerekli 
þartlar (kriterler, iþaretler, ipuçlarý, eylemin algoritmasý) saðlanýr. Bu þartlar anlamlý bir 
sistem oluþturacak þekilde organize edilir ve çocuða sunulur. Bu yüzden çocuk sistemi 
tümüyle uygulayabilir. Çocuk bir görev ya da sorunu çözerken bu aracý kullandýðýnda, 
aracýn uygulanmasý (yeni bir biliþsel eylem) bir dizi deðiþimden geçer ve sonuçta 
içselleþtirilerek çocuðun biliþsel eylemliliðinin bir parçasý olur. Ancak burada da 
genelleþtirme sorunu vardýr ve çocuðun genel düþünce sisteminde niteliksel bir 
deðiþim yaratmaz. Gal'perin bu durumu iki nedene baðlamaktadýr. Birincisi olgu 
çocuða görgül biçimde sunulmaktadýr. Diðer bir deyiþle olgunun nasýl ortaya çýktýðý 
açýklanmamakta yalnýzca resmi özellikleri verilmektedir. Ýkincisi öðretim metodu 
çocuða sistemli ve hazýr þekilde sunulmakta ve çocuðun bilgiyi pratik þekilde 
kullanmasý saðlanmaktadýr. Ancak bu, çocuðun bilgiyi analitik þekilde 
yapýlandýrmasýný ve dolayýsýyla biliþsel geliþimini azaltmaktadýr (Gal'perin ,1985).

Sistemli-kuramsal öðretimde ise öðrencilerin kuramsal genellemeler yapmasý 
saðlanmakta ve böylece çalýþýlan konuda kendilerini sistemli bir þekilde 
yöneltebilmektedirler. Bu öðretme biçimi her zaman, öðrencinin öðretmenin 
gözetiminde çalýþýlan konuyu aktif biçimde keþfetmesine  dayanmaktadýr (Gal'perin 
,1985).

Bu üç öðretim biçiminin karþýlaþtýrýldýðý bir çalýþmada Pantina (1957), 6 yaþýndaki 
üç grup çocuða farklý öðretim biçimlerini vererek, Rus alfabesindeki harfleri yazmayý 
öðretmeye çalýþmýþtýr. 
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Sonuçlar sistemli-görgül öðretimin geleneksel öðretimden daha iyi olduðunu 
ancak öðrencilerin öðrendikleri þekli diðer þekillere dönüþtüremediklerini 
(genelleþtiremediklerini) göstermektedir. En iyi sonuçlar ise sistemli-kuramsal 
öðretimde alýnmýþtýr. Çocuklar metodu iyice öðrendikten sonra hatalar azalmýþ ve Rus 
alfabesindeki her harfi kolaylýkla yazar hale gelmiþlerdir. Dahasý bilginin olaðandýþý 
transferi de gözlemlenmiþ, çocuklar gösterilen Latin, Arap ve Ermeni alfabelerini, 
stenografik sembolleri ve tanýdýk olmayan resimleri de yüksek bir doðrulukla 
çizebilmiþlerdir. Ayrýca çocuklar koordinasyon gerektiren sorunlarýn çözümünde ve 
saymada da dramatik geliþimler saðlamýþlardýr.

Baþka bir çalýþmada ise Gal'perin ve Georgiev (1960), yine sistemli-kuramsal 
öðretme metodunu kullanarak, Piaget'e (1952) göre genellikle 10/12 yaþýnda 
öðrenilen temel matematik kavramlarýný 6 yaþýndaki çocuklara öðretmeyi 
baþarmýþlardýr. Daha da önemlisi bu çocuklar, nesnelerin yalnýzca görünüþteki 
özelliklerine göre deðerlendirilemeyeceðini anlamýþlardýr (Örneðin “0” yalnýzca hiçbir 
þey anlamýna gelmemektedir. Ayný zamanda hesaplamanýn baþladýðý bir nokta ve 
sayýdýr.) Piaget'nin (1974) gösterdiði gibi okul öncesi dönemdeki çocuklar genellikle 
nesnenin bir özelliðine odaklanýrlar ve tüm nesneyi bu özellik üzerinden temsillendirirler. 
Çocuk için bu özelliði deðiþtirmek tüm nesneyi deðiþtirmek demektir. Bu, bu 
çocuklarda nesnenin korunmasý kavramýnýn geliþmediðini göstermektedir. Ancak bu 
çocuklara sistemli-kuramsal öðretim uygulandýðýnda korunma kavramýnýn (direkt 
öðretim olmaksýzýn) geliþtiði görülmüþtür. Çünkü çocuklar artýk nesneyi tek bir özelliðine 
göre deðil bütün olarak deðerlendirmektedirler. 

Piaget'e (1974) göre eðer çocuðun biliþindeki deðiþim eþ zamanlý olarak farklý 
biliþsel fonksiyonlara yansýrsa gerçek bir geliþimden bahsedilebilir. Sistemli-kavramsal 
öðretimi ele alan birçok çalýþma da bu metodun algýda, bellekte, düþlemede ve 
konuþmada radikal deðiþiklikler yarattýðýný göstermektedir.

Bu sonuçlar zenginleþtirilmiþ öðretimin çocuðun biliþsel geliþimdeki rolünü 
destekler niteliktedir. Çocuk naif-ben merkezci düþünme biçiminden bilimsel 
düþünme biçimine, somut-görgülden soyut-kavramsala ve görünüþ yönelimliden öz 
yönelimli düþünce þekline evrilmektedir. 

Arievitch ve Stetsenko  (2000), Gal'perin'in bakýþ açýsýnýn “yetersiz geliþimsel 
kuramlar-buna baðlý eðitimsel pratikler-zayýf geliþimsel çýktýlar-yetersiz geliþimsel 
kuramlar” kýsýr döngüsünü kýrma potansiyeline sahip olduðunu belirtmektedirler. 
Ancak Gal'perin'in sosyal anlamlar-amaçlar, paylaþýlan sosyal ve biliþsel aktivitelerde 
çocuklarýn katýlýmý gibi daha etkileþim içerikli konulara odaklanmadýðýný, bu 
kavramlarýn Gal'perin'in yaklaþýmýyla bütünleþtirilmesinin biliþsel geliþimi anlamamýza 
daha fazla yardýmcý olacaðýný belirtmektedirler.

Özetle, biliþsel geliþimdeki çevre/kültürün rolünü vurgulayan çalýþmalarýn 
sürmesi gerekmektedir. Örneðin kültürel farklýlýklarýn yaþlýlýkla biliþ arasýndaki iliþkiye 
etkilerini ele alan çalýþmalar yakýn zamanda baþlamýþtýr (Dark, Nisbett ve Hedden, 
1999). Bu gibi çalýþmalara aðýrlýk verilmesi kalýtýma kaymakta olan rakkasý tekrar 
dengeleyecektir.
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