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ÖZET 

Ya�amda yeni anlamların ke�fedildi�i, daha derin ve daha açık dü�ünebilme 
deneyimlerinin aralıksız olarak de�erlendirildi�i bir süreç olan e�itim, aynı zamanda 
bireyin kendini özgürce ifade edebildi�i, birbirinden farklı görü�lerin rahatlıkla ortaya 
konulabildi�i sosyal bir alan olmalıdır. O halde dü�üncelerini açıklarken insanın kendini 
özgüven içerisinde duyabilmesi büyük önem ta�ır. ��te insanın bu niteli�i kazanabilmesinde 
en uygun ortamı sunabilecek olan “sessiz toplantı” ciddiye alınması ve e�itimin hemen her 
a�amasında ba�vurulması gereken bir ileti�im, bir grup çalı�ması yöntemi olarak çıkar 
kar�ımıza. Birbirinden farklı görü�lerin, bir kar�ı çıkı� ya da taraf tutma olmaksızın ortaya 
konulması ilkesine dayanan “sessiz toplantı”, bir konu üzerinde dü�ünmeyi ve 
dü�ünülenleri kısaca açıklamayı öngören bir bilgi alı�- veri� yöntemidir. 

Anahtar Sözcükler: Grup çalı�ması, sessizlik süresi,  dü�ünme, görü�ünü tarafsız 
biçimde açıklama. 

 

ABSTRACT 

Education is a period by which new meanings are discovered and the way of more 
deep and open thinking experiences are evaluated continuously. At the same time education 
schould be a social area where a person expresses himself freely and different opinions are 
comfortably discussed. Therefore, the important thing is, being self confident whilst 
expressing one’s own ideas. Quiet Meeting needs to be taken seriously, as it is the best way 
to help people gain these specifications and is a good method which could be used at every 
stage of education. Quiet Meeting is based on the principle of expressing different opinions 
without objecting others or standing at one persons’s side, which then helps thinking or 
expressing the thoughts on one subject briefly.   

Key Words: Group work, Duration of silence, Thinking, Expressing opinion 
impartially. 
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Birçok  �eyi yapıp deneyerek ya da deneyip 
yanılarak ke�fetmeye çalı�an, ama ço�u kez de bir 
ba�kasından ö�renen insano�lu, bu ö�rendiklerini 
bir yandan biriktirirken öte yandan ba�kalarına 
aktarır, yayar; yani ö�renir ve ö�retir. Di�er bir 
deyi�le, en önemli niteli�ini, yani zekasını 
kendisinden farklı ki�ileri hesaba katan bir 
anlayı�ın; toplumsalla�ma sürecinin ürünü olarak 
geli�tirir. Böylece kurar ve korur kendi kültür 
varlı�ını; yani insan olu�unu: Kendini e�itimle 
yaratır, e�itimle geli�tirir. 

Oldukça karma�ık ili�kilerle örülmü� bir süreç 
olan e�itim, bir bilim dalı olarak insana ve dola-
yısıyla e�itime özgü her tür sorunu çözümleye-
bilmek ve çözebilmek için çe�itli yöntemler geli�-
tirir. Amaç, sorunlar üzerinde dü�ünebilen, kültürel 
birikimini geni�letebilen, gerekti�inde kendi ba�ına 
ö�renmeyi sürdürebilen insanın yeti�mesidir. ��te 
bu noktada sadece neyin ö�renildi�i de�il, nasıl ö�-
renildi�i sorunu da ön plana çıkarak önem kazanır. 

Ülkemizde kendini, yani insanı tanımaya 
yönelik tümüyle özgür bir örgün e�itim kurumunun 
varlı�ından söz etmek ne yazık ki ço�u zaman güç 
olmaktadır. Dilbilgisi ya da matematik, tarih ya da 
co�rafya olsun, ana gıdasını konu ö�retiminden 
alan, a�ırlıklı olarak belli konuların ö�renilmesine 
dayanan e�itim sistemimiz, genellikle insanları dar 
bilgiçli�e ve ya�amın dı�ına götürmekte, bu tür 
e�itimi alan ö�renciler, “derslerin disiplin de�erine 
önem vermenin dı�ına çıkmayan, en ilginç konuları 
bile isteksizce ve sa�lıksız bir yarı�ma duygusuyla 
yapan ki�iler” haline gelmektedir (Lindeman, 1969: 
81). Oysa insan zihni ve ki�ili�i, gereksinim du-
yuldu�unda kullanılır diye içine bilgi doldurulan bir 
depo de�ildir. Bu ba�lamda e�itim, belli bir konuda 
ustala�manın yanı sıra ya�amda yeni anlamların 
ke�fedildi�i, daha derin ve daha açık dü�ünebilme 
deneyimlerinin aralıksız olarak de�erlendirildi�i bir 
süreç; “sa�lık, beslenme, hukuk, ekonomi alanla-
rında ki�isel ya da toplumsal tüm sorunların çözü-
müne katkı arayı�larının yapılabildi�i”, yaratıcı ifa-
de özgürlüklerinin alabildi�ine kullanıldı�ı, birbi-
rinden farklı görü�lerin ve tepkilerin rahatlıkla orta-
ya konulabildi�i sosyal bir alan olmalıdır (Bülbül, 
1987: 337). Çünkü e�itim deneyimi, dü�ünsel rahat-
lı�ı sa�layan bir uyum durumunda olu�abilir ve 
ortaya çıkabilir. Bir birey ancak böyle bir ortamda 
kendi zihinsel birikimlerini geli�tirebilir ya da ya�a-
mı için farklı anlamlar ve nedenler ke�fedebilir. Bu 
açıdan e�itim sistemi, insan zekasının geli�imine 
e�er farklı bir nitelik kazandıracaksa, konu ö�re-
timine de�il; metoda önem verecektir. ��te bu 

nedenledir ki açık oturumlar, takım tartı�maları  
(münazara), küme tartı�maları, seminerler, konfe-
ranslar, sempozyum ve kongreler gibi yaygın e�i-
tim alanına özgü grupla çalı�ma teknikleri, birçok 
kurumda ba�vurulan önemli e�itim etkinlikleri 
olarak görülmekte, bir konu ya da sorun üzerine 
dü�ünmeye, tartı�maya, fikir üretmeye ya da çözüm 
arayı�ına bu ortamlarda girilmektedir. Ancak bu tür 
toplantılarda üyeler arası kısır tartı�maların ortaya 
çıkması ya da birbirine kar�ıt görü�lerin kavga 
ortamı yaratması, ço�u kez önüne geçilmesi zor bir 
sorun olarak kendini gösterebilir ve böyle bir 
ortamda da bireyin kendi görü�lerini rahatlıkla 
sergileyebilmesi güçle�ebilir. Oysa ister örgün, ister 
yaygın e�itim alanında olsun her türden e�itim 
yönteminin sa�lıklı biçimde uygulanabilmesi için 
insanın kendini açık yüreklilikle ifade edebilmesi, 
dü�üncelerini ya da bildiklerini açıklarken kendini 
özgüven içerisinde duyumsayabilmesi büyük önem 
ta�ır. ��te insanın bu niteli�i kazanabilmesinde 
uygun ortamlardan birini sunabilecek olan “sessiz 
toplantı”, çe�itli e�itim yöntemlerinin bir tamam-
layıcısı olarak ciddiye alınması ve e�itimin hemen 
her a�amasında ba�vurulması gereken bir e�itim 
yöntemi olarak çıkar kar�ımıza. Ne var ki günümüz 
Türkiye’sinde sessiz toplantının kullanıldı�ına pek 
de tanık olunmamaktadır. Halk e�itimi ya da grupla 
çalı�ma yöntemleri üzerine yapılan ara�tırmalarda 
da bu konu ele alınmamı�tır. Sessiz Toplantıya 
ili�kin rastlanılan tek kaynak, Bergevin’in  yetmi�li 
yıllarda dilimize aktarılan “Halk E�itim Metotları” 
kitabıdır. O yıllardan günümüze dek geçen süre içe-
risinde bu yöntemin e�itimde yer almamı� olması 
dü�ündürücüdür. Bu gerçeklerden yola çıkarak Ses-
siz Toplantıya ili�kin yeniden bir tanıtım ve anım-
satma yapmak, bu çalı�manın ana nedenini olu�tur-
maktadır.  

Nedir “Sessiz Toplantı”, ne i�e yarar, nasıl ve 
nerede uygulanır?  Bu yöntemi tanımada ve tanım-
lamada izlenecek yolu, genel olarak bu sorular 
çizmektedir. Ancak yanıtlara, sınırlı sayıdaki 
kaynak kitaplar aracılı�ıyla ve bu kaynaklardan 
edinilen bilgilerin yorumlarıyla eri�ilmi�tir. “Sessiz 
Toplantı” konusunu ele almadan önce, genel olarak 
grup çalı�malarını etkileyen de�i�kenlerin neler 
oldu�una de�inmekte yarar vardır. 

I. GRUP ÇALI�MALARINI ETK�LE-
YEN DE���KENLER 

Bir grubun olu�ması ve etkili bir birlik haline 
gelmesi, öncelikle grubu olu�turan üyelerin 
birbirlerini tanımaları ve birlikte çalı�mayı 
ö�renmeleri sürecini gerektirir. Bu durumda bir 
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grubun varlı�ı, her �eyden önce bir tartı�ma yapma, 
dolayısıyla bir propaganda ve tutum de�i�ikli�i 
ortamı yaratma anlamına gelir. Yani herhangi bir 
grup çalı�masında her birey, bir di�erinin görü�üyle 
kar�ı kar�ıyadır ve kendi görü�ü, di�er görü�lerin 
niteli�i ve niceli�i do�rultusunda etkilenir. Di�er 
bir deyi�le, bir grup içerisinde yer alma ve 
tartı�maları dinleme, bireyleri yeni görü�lerle kar�ı 
kar�ıya getirir. Grubun olu�ması ve i�levini yerine 
getirmesi süreci içerisinde, olumlu ya da olumsuz 
bazı etmenlerin önemli rol oynadı�ı, birçok 
ara�tırma tarafından ortaya konulan bir gerçektir. 
Grup çalı�malarını olumsuz yönde etkileyen 
de�i�kenler, �öyle özetlenebilir: 

• Grup çalı�malarında herhangi birinin belli 
bazı özellikleri, di�er grup üyelerine ket 
vurucu hatta yıkıcı etki yapabilir. 

• Grupta yer alan yüksek konumlu (varlıklı, 
üst düzey yönetici, uzman vb.) ki�i ya da 
ki�ilerin grup üzerinde daha etkili olma 
olasılı�ı, üyeler arasında sa�lıklı ileti�imin 
kurulması açısından sakınca yaratabilir.  

• Grup üyeleri birbirlerinin dikkatini da�ıta-
bilir ve dolayısıyla grup içi etkinlikleri 
yava�latabilir, verimsiz hale getirebilir.  

• Üyelerin kendilerini fazlasıyla grubun bir 
parçası olarak duyumsamaları, bir yandan 
kendine özgülüklerini ve bireysel kimlik 
duygularını yitirme tehlikesini ortaya çıka-
rabilir di�er yandan ise bireysel sorum-
luluk duygusunu zayıflatıp güçsüz 
kılabilir. 

• Bir üyenin çok fazla konu�ması ve 
di�erlerinin konu�ma fırsatı bulamaması 
halinde de gruba ve toplantıya katkıda 
bulunma konusunda üyeler arasında bir 
isteksizlik do�abilir.  

• Olası yanlı�ların yakalanmasına ortam ha-
zırlaması, grup çalı�malarının di�er bir 
olumsuz yönü olarak görülmektedir 
(Freedman, Sears ve Carlsmith, 1993: 564, 
568).  

Grup üyelerinin birbirlerini güdülemesi 
halinde ise yukarıda sözü edilen ko�ullardan çok 
daha farklı sonuçlara ula�mak söz konusu olabilir. 
Bu ba�lamda  grup çalı�malarını olumlu yönde 
etkileyen de�i�kenler de �unlar olabilir: 

• Bir sorunun çözümü için farklı yetilere ve 
becerilere sahip üyeler, grup çalı�masını 
önemli ölçüde verimli hale getirebilir. 

• Grup üyeleri arasındaki ileti�im ve duygu 
alı� veri�i, i�birli�ini sa�layabildi�i ölçüde 
grubun etkinliklerini nitelikli hale 
getirebilir. 

• Grup içerisinde duyguların ya da görü�-
lerin dı�avurumu, ço�u kez i�birli�ini 
artırıcı ve dolayısıyla toplumsallı�ı güçlen-
dirici etki yaratır. Sonuç olarak grup içi 
sevgi ve ba�lılık, zamanla bireylerin ya�a-
mına yayılıp ki�isel ili�kilere dönü�erek 
derinle�ebilir. Bu kayna�ma, grubu olum-
suz yönde etkileyecek herhangi bir çatı�ma 
durumuna kar�ı baskı gücü yaratabilir 
(Aslangil, 1966: 75-77; Freedman ve 
arkada�ları, 1993: 234, 565, 577).  

Tüm bu olumlu ya da olumsuz etmenler, grup 
içerisinde özgür ve yaratıcı etkinliklere olanak 
sa�larlar ya da ket vururlar. Bir grup çalı�ması 
niteli�ine sahip olması nedeniyle “sessiz toplantı” 
da di�er bazı grup çalı�malarına ve toplantı 
biçimlerine benzerlik göstermekte ve dolayısıyla 
yukarıda özetlenen olumlu ve olumsuz tüm 
de�i�kenlerden ku�kusuz etkilenmektedir.  

II. SESS�Z TOPLANTI NED�R?  
“Sessiz toplantı” üzerine bir tanımlama yapma 

arayı�ına girmeden önce, “sessiz” sözcü�ü üzerinde 
durmak yararlı olacaktır. “Sesi olmayan, ses 
çıkarmaksızın yapılan, gürültüsüz olan” anlamlarını 
ta�ıyan sessiz sözcü�ü, “uysal, kendi halinde, 
yumu�ak huylu”  anlamına da gelmektedir 
(Kılıço�lu ve arkada�ları, C. 17:  542). Öte yandan 
herhangi bir durum kar�ısında sessiz kalmak, yerine 
göre bir kabullenmenin, yerine göre de bir kar�ı 
çıkı�ın en anlamlı yanıtı ve göstergesi olabilir. Bir 
toplantı biçiminin “sessiz” olarak nitelenmesi hatta 
adlandırılması, ku�kusuz “sessiz” sözcü�ü ile bir 
ba�ıntısının, bir anlam yakınlı�ının bulundu�u 
dü�üncesini akla getirmektedir. Ayrıca  günlük 
ya�amımızda “sessiz toplantı”nın benzeri olayları 
ço�u kez de bilincinde olmaksızın ya�amı�ızdır: 
Sözgelimi birkaç arkada�ımızla bir araya gelip 
herhangi bir konu ile ilgili olarak dü�ündüklerimizi 
ya da bildiklerimizi aktarmı�ızdır. Örne�in 
“küreselle�me” olgusu üzerine soru atılmı�tır 
ortaya, bizler de küreselle�menin zihnimizde 
ça�rı�tırdı�ı dü�ünceleri öylesine sıralayıp 
söylemi�izdir kar�ılıklı olarak. Böylesi bir 
tartı�mada kimimiz bir �eyler söylerken kimimiz 
sessiz kalmı�, söylenenleri sadece dü�ünmekle, 
tartmakla  yetinmi�izdir. Ya da eski okul 
yıllarımızdan anımsayacak olursak ders ba�lamadan 
önce yazı tahtasının sol üst kö�esine yazılan ders 
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konusu bizleri �öyle bir dü�ündürmü�, tartı�maya 
hazırlanmamız için zaman kazandırmı�tır. ��te ço�u 
kez farkında bile olmadan, bir bakıma çok basit bir 
örne�ini uygulamı�ızdır ya�amımızda, “sessiz 
toplantı”nın.   

Yukarıda verilen örneklerde oldu�u gibi ve 
adından da anla�ılaca�ı üzere “sessiz toplantı”, bir 
konu ya da sorun üzerinde daha çok da dü�ünmeyi 
ve dü�ünülenleri kısaca bir iki cümle ile açıklamayı 
öngören bir bilgi/görü� alı�veri�  yöntemidir 
aslında. Ancak elbette günlük ya�amda uygulandı�ı 
biçiminden daha farklıdır ve bir e�itim yöntemi 
olarak daha bilinçli bir biçimde kullanılması 
gerekir.  

“Sessiz Toplantı” konusunda tanımlama ya-
pan, niteliklerini ve ko�ullarını belirleyen e�itim-
bilim ara�tırmacılarının önde gelen temsilcisi Paul 
Bergevin’dir. Aslında mühendislik e�itimi alan ama 
daha çok yeti�kin e�itimi üzerine yaptı�ı ara�tır-
malarıyla tanınan Bergevin, e�itim felsefesinde en 
önemli amacın, bireyin kendi yeteneklerini, kendi 
sınırını ve kendi ileti�im yetisini tanıması oldu�unu 
vurgular (Smith, 1970: 132). 

Bir e�itimbilim terimi olarak “Sessiz 
Toplantı”, “birbirini tanıyan ve sayıları 5 ile 35 
arasında de�i�en bireylerin olu�turdu�u bir grup 
tarafından… bir konu veya sorun üzerinde daha çok 
dü�ünmeye yönelik, sözlü ifadesi sınırlı… 15-60 
dakikalık bir toplantı biçimidir” �eklinde 
tanımlanmaktadır (Bergevin, 1971: 182, 184). 
Bireylerin tek tek konu�ma fırsatı bulmalarından 
çok, birlikte dü�ünmelerini öngörmesi ve toplantıda 
ele alınan soruna ortak çözüm getirmelerini 
sa�laması açısından “Sessiz Toplantı”, bilgi 
uygulama yöntemlerinden biri olan “Küme 
Tartı�ması”yla (bkz. Geray, 1978: 77) ve “Beyin 
Fırtınası”yla benzerlik göstermektedir. 

  Bu toplantının “sessiz” adını alması, 
birbirlerine “kar�ıt” bile olsa üyeler tarafından öne 
sürülen dü�üncelerin ya da ortaya atılan görü�lerin, 
tartı�manın ana konusu haline gelmemesi ve 
derinlemesine dü�ünmeyi gerektirmesi temeline 
dayanır. Yani bu yönteme göre toplantıya katılan 
üyeler, kar�ı görü�te bile olsalar dü�ünce, duygu ve 
görü�lerini açıklarlarken bir kar�ı çıkı�, bir 
kar�ılıklı yanıt verme, bir tamamlama yapma gibi 
tutum içerisinde bulunmazlar; sadece dü�üncelerini 
ya da konuya ili�kin bildiklerini birkaç cümle ile 
açıklarlar. Ayrıca, her üye konu�mak zorunda da 
de�ildir. Ama konuyu enine boyuna dü�ünmek, 
konu�ulanları dinleyerek kendi içinde tartmak ve 
tartı�mak zorundadır. Bir üye, aklına gelen bir 

dü�ünceyi ancak payla�mak istedi�i zaman 
konu�ur; tepki göstermek ya da katkıda bulunuyor 
olmak için de�il (Bergevin, 1971: 182).  Ayrıca 
duygu ve dü�üncelerin açıklanması, kısa ve 
konunun özüne yönelik olmak zorundadır. Kısacası 
üyeler, özel bir konu�ma yapıyormu� gibi de�il, 
sohbet ediyormu� gibi konu�urlar. Gerek hiç 
kimsenin birbirini (olumlu ya da olumsuz yönde) 
ele�tirmemesi, gerekse üyelerin, dü�üncelerini 
özgürce ortaya koymaları, grup dinami�i açısından 
oldukça önemli niteliklerdir. 

Bu yöntem, herhangi bir sorun ya da konunun 
açıklanabilmesi için do�rudan do�ruya 
düzenlenebildi�i gibi, gereksinim duyulması 
halinde bir ba�ka toplantının (örne�in bir açık 
oturum, sempozyum ya da herhangi bir ders) 
tamamlayıcısı olarak da düzenlenebilir.  

“Sessiz Toplantı”nın en önemli zaman 
dilimini, sessizlik dönemi olu�turur. Bu a�amada 
üyeler, ele alınan konu ya da sorun üzerinde 
dikkatlerini yo�unla�tırmak ve ilgili konu hakkında 
dü�ünsel irdelemelerde bulunmak durumundadır. 

1. Sessiz Toplantının Düzenlenmesinde 
Amaçlar 

Yapısı gere�i kar�ılıklı tartı�mayı içermeyen 
ve daha çok bir sohbet ortamını gerektiren bu 
toplantı biçiminin belirlenebilinen belli ba�lı 
amaçları �öyle sıralanabilir: 

• Grup içerisinde bireysel görü�lere yer 
vererek bir yandan toplantıda ele alınan 
konu üzerine dü�ünce ve duygularını 
açıklamaları için üyeleri te�vik etmek öte 
yandan bireysel görü�lerin geli�mesini 
sa�lamak. 

• Bireyin, dü�üncelerini yaratıcı bir biçimde 
ifade edebilmesine olanak sa�lamak. 

• Ki�isel duyguların dı�avurumuna olanak 
sa�lamak. 

• Herhangi bir toplantıda (açık oturum, 
seminer vb.) yararsız tartı�maların 
geli�mesi durumunda ya da bazı fikirlerin 
sabitle�erek sık sık tekrar edilmesi halinde 
ortamı daha verimli hale getirmek. 

• Bir tartı�mayı daha anlamlı hale getirmek 
için dü�ünme zamanı ayırmak. 

• Henüz bir sonuca varmadan ve keskin 
tepkisel tutuma girmeden önce, toplantıya 
katılanlara daha geni� dü�ünme fırsatı 
vermek ve bu tür bir alı�kanlı�ı 
kazandırmak. 
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• Sonuç olarak varılan görü�lerle daha 
önceki oturumlarda ortaya çıkan görü�lerin 
ili�kisini kurmak. 

• Gruba daha sonra yardımcı olabilmesi için 
grup psikolojisi dalında uzman bir ki�iye o 
grubu gözlemleyip dinlemesi, grubun 
genel tutumunu inceleyerek gereksinim-
lerini belirlemesi yönünde olanak 
sa�lamak (Bergevin, 1971: 182-183). 

2. Sessiz Toplantının Olumlu Yönleri 
Bir konu hakkında etraflıca dü�ünmeyi 

öngören ve kar�ıla�ılan farklı fikirlerin tartılıp 
yorumlanmasını sa�lamaya çalı�an “sessiz toplantı” 
yöntemi, her �eyden önce sessizlik döneminin 
yaratıcı bir biçimde kullanılmasına ortam hazırlar. 
Birey, dü�ünce ve duygularını kendi gereksinimleri 
do�rultusunda ifade edebilme güvenini ve yetisini, 
bu tür bir toplantı aracılı�ıyla kazanır. Toplantıya 
katılan üyeler bir yandan yo�un dü�ünme 
alı�kanlı�ı kazanırlarken öte yandan birbirlerine 
kar�ı dostça tutumlar geli�tirebilme olana�ını elde 
ederler. Bu yöntemin asıl önemli i�levi, kendine 
güven duyma ve görü�lerini özgürce anlatma 
ortamını yaratmasıdır (Bergevin, 1971: 184). 

3. Sessiz Toplantının Zayıf Yönleri 
Bireylerin uzun süre sessiz kalabilmesi, 

ba�arılması güç bir davranı� biçimidir ve bu 
sessizlik süresince neler dü�ündüklerini kontrol 
etme olasılı�ı zayıftır. Öte yandan, toplantıyı 
yönetme ve üyelerin söz almalarını düzenleme 
konusunda ba�kanın görevlerinin son derece sınırlı 
tutulması, “sessiz toplantı” yöntemini, uygulanması 
ve kontrol edilmesi güç bir çalı�ma biçimine 
dönü�türebilir. Toplantıya katılan üyelerin 
birbirlerini önceden tanımaları hatta arkada� 
olmaları, bu yöntemin en belirgin niteli�idir. Buna 
kar�ılık, henüz birbirlerini tanımayan üyelerin 
toplantıya katılmaları durumunda, ileti�im 
sorunlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir. 
Toplantı mekanının sessiz dü�ünmeye olanak 
sa�layacak biçimde düzenlenmesinin her zaman 
mümkün olamaması, bu yöntemin di�er bir zayıf 
yönüdür (Bergevin, 1971: 185). 

III. SESS�Z TOPLANTIYA KATILIM 
 “Sessiz toplantı”ya, belirlenen konu üzerine 

çalı�malar yapmı� olan grup üyeleri ile toplantının 
yönetimini üstlenen ba�kan katılır. Gerek üyeler 
gerekse ba�kan, toplantının sa�lıklı biçimde 
yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için bazı 
sorumlulukları üstlenmek ve bazı görevleri yerine 
getirmek durumundadırlar. Toplantının yapısal 

niteli�i, hem katılımcıların ve ba�kanın seçiminde 
hem de onların nasıl davranacakları konusunda 
belirleyici rol oynar. Buna göre üyeler, birbirleriyle 
çabuk kayna�abilen; di�er bir deyi�le, grup 
içerisinde birbirlerinin varlı�ından rahatsız olmayan 
bireylerden olu�ur. Bir konu üzerinde yo�un olarak 
dü�ünebilme yetisine ve uzun süre sessiz kalma 
sabrına sahip olması, toplantıya katılan üyelerin var 
sayılan di�er nitelikleridir. Sayıları 5 ile 35 arasında 
de�i�ir. Ba�kan ise toplantıyı açan ve kapatan 
ki�idir. Kısa bir açı� ya da kapanı� konu�masının 
dı�ında toplantıdaki durumu veya konumu, 
herhangi bir üyeden farksızdır. Yani, herhangi bir 
tartı�ma söz konusu olmadı�ı için toplantıyı 
yönetmez. Ancak toplantının zamanında ba�layıp 
zamanında bitmesi açısından sorumluluk üstlenir. 
E�er çok gerekirse toplantı ba�ında ya da sonunda 
bu toplantı biçimi, niteli�i ve önemi hakkında kısa 
bir açıklamada bulunabilir (Bergevin, 1971: 183-
184). 

1. Toplantıya Katılanların Sorumlulukları   
Herhangi bir yönetime gereksinimin 

duyulmadı�ı “sessiz toplantı”da en büyük 
sorumluluk, öncelikle üyelerin kendilerine 
dü�mektedir. Bununla birlikte, özellikle toplantının 
sa�lıklı ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için 
ba�kanın da bazı yükümlülükleri yerine getirmesi 
gerekir. Buna göre, gerek ba�kanın gerekse üyelerin 
üstlenmek zorunda oldukları belli ba�lı 
sorumluluklar �u �ekilde özetlenebilir:  

A. Ba�kanın Sorumlulukları 
Grup çalı�maları üzerine yapılan ara�tırmalar, 

ba�kan olarak görev alan bir kimsenin, grubun di�er 
üyelerinden çok farklı olmaması gerekti�ini 
vurgulamaktadır. Öte yandan ba�kanın ileti�im 
kurma yetisinin geli�mi� olması gerekir. Yani 
sadece kendisinin üyelerle de�il, üyelerin de 
kendisiyle ileti�im kurma olana�ına ve hakkına 
sahip oldu�u bilincini ta�ımak durumundadır 
(Freedman ve arkada�ları, 1993: 516, 519). “Sessiz 
toplantı”da ba�kanın sorumlulukları, daha çok 
toplantı öncesi hazırlık a�amasında yo�unluk 
gösterir. Bu a�amada ba�kan, �u görevleri yerine 
getirir: 

• Planlama komitesi ve görevli üyelerce 
belirlenmi� bulunan tartı�ma konusunun ne 
oldu�unu, ifade edili� biçemini açıklar ve 
bu konunun tam olarak anla�ılıp 
anla�ılmadı�ını kontrol eder.  

• Toplantı için fiziksel olanakları ara�tırır, 
seçer ve mekanın düzenlenmesini sa�lar. 
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• Nasıl çalı�tı�ına ili�kin ba�ka örnekleri de 
inceleyerek bu toplantının tekni�ini 
tanımaya ve tanımlamaya çalı�ır. 

• Katılımcılara, tartı�ma konusuna ili�kin 
yayınları tarayıp  okumalarını ve konu 
hakkında önceden etraflıca dü�ünmelerini 
hatırlatır. 

Ba�kanın toplantı sırasında yerine getirmekle 
yükümlü oldu�u sorumlulukları ise �öyle 
sıralanabilir: 

• “Sessiz toplantı” yönteminin amacına ula-
�abilmesi ve i�levsel olabilmesi için katı-
lanlara toplantının özellikleri hakkında ge-
rekli açıklamalarda ve uyarılarda bulunur. 

• Toplantının yapısına ve amacına uygun 
olarak yürütülebilmesi açısından sessizlik 
süresinin önemini belirtir ve bu sürenin 
verimli biçimde kullanılması gerekti�ini 
vurgular. 

• Konuyu bir yazı tahtasına ya da �övale 
üzerindeki bir kartona yazarak dikkatlerin 
süreklili�ini ve konudan uzakla�ılmama-
sını sa�lar. 

• Toplantı için ayrılan süreyi ayarlar ve 
üyelere bildirir. Özellikle toplantının 
zamanında ba�layıp zamanında bitmesine 
özen gösterir. 

• Toplantı sırasında konu�mak zorunda 
de�ildir. Herhangi bir üye gibi gerek 
duyuyorsa tartı�ılan konuyla ilgili 
görü�lerini açıklar. 

• Yapılan çalı�ma sonunda, e�er gerekiyorsa 
toplantının önemi hakkında tamamlayıcı 
kısa bir konu�ma yapar (Bergevin, 1971: 
187-188). 

B. Üyelerin Sorumlulukları    
Toplantıyı yöneten bir ba�kan olmadı�ı 

durumlarda tartı�maların sa�lıklı biçimde 
yürütülebilmesi ve toplantı sırasında sert 
tartı�malara neden olabilecek bir ortamın 
do�maması için özellikle duyarlı olmak zorunda 
olan üyeler, �u sorumlulukları üstlenirler: 

• Ba�kan ya da üyeler tarafından önerilen 
yöntemler do�rultusunda ön hazırlık 
yaparak toplantıya katılırlar. 

• “Sessiz toplantı”nın teknik özelliklerini ve 
sorunlarını anlamaya çalı�ırlar. 

• Tartı�ılan konunun daha iyi anla�ılması 
için, ba�kalarına yararlı olabilece�ine 

inandıkları ya da açıklama yapmayı 
istedikleri durumlarda söz alırlar. 

• Uzun sessizlik süresini, yaratıcı dü�ünme 
alı�kanlı�ını edinme  fırsatı olarak 
de�erlendirirler. 

• Konu üzerine açıklama yaparlarken birbir-
lerinin görü�lerine katkıda bulunmak ya da 
kar�ı çıkmak gibi davranı�lardan 
sakınırlar. 

• Farklı ki�ilikte ya da görü�te olsalar bile 
kar�ılıklı ileti�imleri,  birbirlerinin 
varlı�ını kabul etme, kar�ılıklı yardımla�-
ma, arkada� ili�kilerini koruma ve 
geli�tirme temeline dayanır. 

• Tartı�ılan konuya ili�kin görü�lerinde, 
gerek kendilerinin gerekse arkada�larının 
yanılma payının olabilece�ini her zaman 
göz önünde bulundururlar ve böylelikle 
kar�ılıklı olarak bir özgüven ortamı 
yaratırlar (Bergevin, 1971:  188). 

• Grup içerisinde ço�unlu�un payla�tı�ı bir 
görü�ün (ya da görü�lerin) egemen görü� 
haline gelmesi ve farklı görü�lerin özgürce 
ifade edilmesine engel olu�turması 
durumunda her üyenin �u bilince varması 
gerekmektedir: Bu atmosfer içinde yaratıcı 
bir ki�ilik sergilemek ve sa�lıklı tepkilerde 
bulunabilmek olanaksızla�ır. 

IV. SESS�Z TOPLANTIDA GENEL �LE-
T���M B�Ç�M� 

Üyeler dü�ünce ve duygularını, bir konferans 
verir gibi ya da özel bir konu�ma yapıyormu� gibi 
ifade etmezler. Konunun ya da sorunun çözümünde 
yararlı gördükleri dü�üncelerini, adeta bir sohbet 
ortamında herhangi bir konu�ma yapıyormu�çasına 
açıklarlar. Bu açıklamalar, belli ki�ilere yönelik 
yanıtlar, kar�ı çıkı�lar ya da desteklemeler 
biçiminde de�il, daha çok tartı�ılan sorunun kendisi 
ile ilgili olarak yapılır. Zaten sözlü katılımlar 
oldukça az ve kısa oldu�undan üyeler genellikle 
sessiz kalmakta, sorun üzerinde etraflıca 
dü�ünmektedirler. Ba�kanın katkısı ise herhangi bir 
üyeden farklı de�ildir. Bu nedenlerden dolayı 
toplantıya katılanların belli bir sıra düzenine göre 
oturmaları gerekmez. Oturma ve dolayısıyla 
ileti�im biçimi, karma�ık bir düzen içerisinde 
gerçekle�tirilir.  

A�a�ıda verilen örnek �ema, “sessiz 
toplantı”ya katılanların oturma ve ileti�im biçimini 
göstermektedir (Bergevin, 1971: 184):  
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Yukarıda verilen örnek �emada görüldü�ü gibi 
üyelerin gerek yerle�me düzeni gerekse birbirleriyle 
olan ileti�im biçimi, belli bir kalıp düzen 
sergilemez. Tersine, karma�ık bir oturma ve adeta 
sohbeti andıran bir söyle�i ortamıdır söz konusu 
olan.  

V. TOPLANTI ORTAMININ F�Z�KSEL 
N�TEL�KLER� 

Grubun dikkatlerini konu üzerine 
yo�unla�tırmaları açısından masalar ya da 
sandalyeler, üyelerin yazı tahtasını görmelerini 
sa�layacak biçimde düzenlenir. Bu düzenlemede 
sohbet ortamına uygunluk da göz önünde 
tutulmalıdır. Bu ba�lamda fiziksel ortam �u �ekilde 
hazırlanabilir (Bergevin, 1971:  189): 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Yukarıda verilen �emada gösterildi�i gibi 
yerle�im düzeni, tek tek sandalyelerin da�ılımı 
biçiminde olabilece�i gibi, bir  büyük masanın 
ortaya konulması ya da küçük masaların da�ılımı 
biçiminde de sa�lanabilir. Toplantı odası, grubun 
büyüklü�üne uygun olarak seçilmeli ve 
hazırlanmalıdır. Katılımcıların dikkatlerinin 
da�ılmaması açısından ısınma ve aydınlanma 
sorunu bulunmamalı, özellikle de rahatsız edici 
herhangi bir gürültü ortamından uzak durulmalıdır. 

VI. SESS�Z TOPLANTIDA DE�ERLEN-
D�RME YÖNTEM� 

 “Sessiz toplantı” yapıldıktan sonra üyelere, 
önceden hazırlanmı� yazılı bir soru listesi verilir. 
Sorular, üzerinde tartı�ılan konu ba�ta olmak üzere 
toplantının etkili bir biçiminde yönetilip 
yönetilmedi�ine, ba�kanın tutumuna, üyelerin 
sessizlik süresini verimli kullanıp 
kullanmadıklarına, fiziksel ortamın uygunlu�una ve 
hedeflere ula�ılıp ula�ılmadı�ına ili�kin 
de�erlendirmenin yapılmasına olanak sa�layacak 
biçimde düzenlenir. Yanıtlar, “evet”, “hayır” ya da 
“kararsızım” biçimde olabilir. E�er “hayır” ya da 
“kararsızım” seçenekleri ço�unlukta ise, hedefe 
ula�ılmamı� demektir. Bu durumda ba�arısızlı�ın 
nedenleri kısaca tartı�ılarak ileride yapılacak 
toplantılar için sakınılması gereken tutum ve 
davranı�lar belirlenir, önlem alınması için yapılan 
tüm öneriler derlenip de�erlendirilir. Bu anket,  
toplantıya katılan tüm üyelere bir bakıma öz ele�tiri 
yapma olana�ı sa�lar. Anketin içerdi�i sorular �u 
�ekilde sıralanabilir:  

• Amaca/amaçlara ula�ıldı mı? 
• Konu gruba uygun mu; grup üyelerinin 

ilgisini çekti mi? 

• Konu ya da sorun, dü�ünme yoluyla 
çözümlenebilecek nitelikte miydi? 

• Katılanlar, soruna açıklık getiren yeni 
fikirler edindiler mi? 

• Ortaya kayda de�er yararlı görü�ler çıktı 
mı? 

• Toplantı, seçilen konu için uygun muydu? 

• Fiziksel ortam, bu toplantının niteli�ine 
uygun biçimde hazırlanmı� mıydı? 

• Grup, sessizlik süresini, konu üzerine 
dü�ünme ve görü�lerini açıklama amacına 
uygun olarak kullanabiliyor muydu? 

• Toplantıya katılanlar, dü�ünme ya da 
konu�ma süresince kendilerini açık ve 
rahat hissettiler mi? 

• Ba�kan bu toplantının teknik yapısını iyi 
bir biçimde açıkladı mı? 

• Toplantı süresi iyi kullanılabildi mi; 
zamanında ba�latılıp zamanında bitirildi 
mi? 

• Ba�kan, bir tartı�ma yöneticisi gibi hareket 
etmekten sakınabildi mi? 

 

  

 

  

  
 

  

üye 

 

üye 
üy
e 

üye 

 

üye 

 

üye 

 

üye 

 

üye 

 üye 

üye 

 
üye 

 

üye 

 



 

 96 

• Gelecekteki çalı�maları belirleyecek olan 
sorunlar/sorular ya da gereksinimler belir-
lenebildi mi? 

• Gelecekteki çalı�malar için sorumluluk 
üstlenme bilinci ortaya çıktı mı? 

• Yanıt “hayır” ise, etkili olabilecek di�er 
toplantı biçimleri hangileri olabilir? 
Neden? (Bergevin, 1971: 185-187). 

Hangi tür konuların ya da sorunların “sessiz 
toplantı” yöntemiyle çözümlenebilece�i konusunda 
e�itimcilere ya da gruplara yol gösterebilecek olan 
bu de�erlendirme, toplantıya katılanların yeni 
önerileri do�rultusunda ku�kusuz daha da 
geli�tirilip uygulanabilir. 

SONUÇ 
Bireyin, toplumun bir üyesi olarak 

yeti�mesinde ataca�ı en önemli adımlardan biri, 
kendini gerçek anlamda tanıma ve ifade etme 
yetisini kazanabilmesidir. Bu, aynı zamanda toplum 
olabilmenin ve demokrasinin en çok gereksinim 
duydu�u bir olgudur. Böyle bir hedefe ula�mak; 
öncelikle kendine ve kar�ısındakine güvenen, 
i�birli�i içinde çalı�ma yapabilen ba�ımsız bireyin 
geli�mesi amacına yönelik bir e�itim ortamını 
gerektirir. “Sessiz Toplantı”nın böyle bir ortamı 
olu�turmada etkili yöntem olabilece�i 
gözlemlenmektedir. Ancak ülkemizde bu yöntemin 
henüz e�itim ortamlarında kullanılıp kullanılmadı�ı 
konusunda herhangi bir bilgi edinilememi�tir. Hatta 
ba�vurulan kaynak kitaplarda bile bu yönteme 
ili�kin yeterli bilgiye ula�ılamamı�tır. Oysa e�itim 
kurumlarında kullanılması halinde bu tür bir 
toplantı, önemli ölçüde yarar sa�layabilir. Çünkü 
herkes kendini ifade etme ve bir konu üzerine 
görü�lerini açıklama gereksinimini hemen her ya�ta 
duyar. Ama bunu gerçekle�tirme yüreklili�ini ve 
olana�ını her zaman bulamayabilir. Aslında tüm 
bunlar aynı zamanda bir alı�kanlık, bir e�itim 
sorunudur. Aile ortamında anne-baba-çocuk; 
okulda ö�retmen-ö�renci; i�yerinde tüm çalı�anlar 
birbirlerini anlamada ve birbirleriyle sa�lıklı 
ileti�im kurmada az ya da çok, zaman zaman 
sorunlar ya�arlar. Öyle görünüyor ki “sessiz 
toplantı” gibi bir yöntem, hem bireyler arası 
ileti�imde hem de herhangi bir konunun 
tartı�ılmasında güvenli bir ortamın yaratılmasına 
olanak sa�layabilecek yollardan biri olabilir. 
“Sessiz Toplantı”nın ba�kan gerektirmeme ve 
tamamen üyelerin özdenetimine bırakılma 
�eklindeki niteli�i, her ne kadar ara�tırmacılar 
tarafından bu toplantının zayıf yönü olarak 

gösterilse de kar�ılıklı ileti�imde ho�görülü 
davranma deneyimi açısından önemli bir olgu 
olarak görülebilir. Sa�lıklı biçimde yürütülmesi 
açısından sakıncalar do�urup do�urmaması, elbette 
ki deneyimlerle çözümlenecek bir sorundur. Öte 
yandan bu toplantıya katılan her birey, kendisinin 
de kar�ısındaki arkada�ının da tartı�ılan konuyla 
ilgili “yanlı�” dü�ünceler öne sürebilece�ini 
önceden kabullendi�i için herhangi bir tedirginli�e 
dü�me sorunu da ya�amaz. Bu yöntemi di�er grup 
çalı�malarından ayıran niteli�i, tartı�ılan soruna 
çözüm arayı�ının ana hedef olarak görülmeyi�idir. 
Öte yandan büyük kitlelere ula�mayı da 
hedeflemez. Belki de sessiz toplantının pek 
tanınmaması, bu niteliklerinden dolayıdır. Bununla 
birlikte “sessiz toplantı”, insanın ba�ımsız ya da 
ba�kalarıyla ortakla�a çalı�abilmesinde bir özgüven 
ve demokrasi ortamı yaratabilece�i gibi, aile içinde, 
okullarda, resmi ya da özel tüm i�yerlerinde 
ba�vurulabilecek önemli bir e�itim yöntemi olarak 
da de�erlendirilebilir. Demokrasiye ve özgüven 
duygusuna sık sık gereksinim duydu�umuz 
ülkemizde “sessiz toplantı” gibi bir ileti�im ve 
e�itim yöntemi, ba�vurulması durumunda ku�kusuz 
etkin bir rol oynayacaktır.    

KAYNAKLAR 
ASLANG�L, Halit. (1966). Grupla Çalı�ma Teknikleri. 

H. Aytaç (Ed) Hizmet �çi E�itim ve Teknikleri. 
Ankara: Milli E�itim Bakanlı�ı Yayınları S.45. 
Ayyıldız Matbaası. 

BERGEV�N, Paul; D. Morris; R. M. Smith. (1971) Halk 
E�itimi Metotları. (Çeviren: M. Pekgöz). Ankara: 
Milli E�itim Basımevi.   

BÜLBÜL, Sudi. (1987). Dünyada Ve Ülkemizde Yaygın 
E�itim. Yaygın E�itim ve Sorunları XI. E�itim 
Toplantısı serbest bildiri. Ankara: Türk E�itim 
Derne�i Yayınları. 

FREEDMAN, J. L; D.O. SEARS; J.M. CARLSM�TH. 
(1993). Sosyal Psikoloji. (Çeviren: A. Dönmez) 
Ankara: �mge Kitabevi. 

GERAY, Cevat. (1978). Halk E�itimi. Ankara: Ankara 
Üniversitesi E�itim Fakültesi Yayınları No: 73 A.Ü. 
Basımevi.  

KILIÇO�LU, Safa ve Arkada�ları. Meydan Larousse. 
Cilt 17. �stanbul: Sabah Gazetesi Yayını. 

L�NDEMANN, C. Edward. (1971). Halk E�itiminin 
Anlamı. (Çeviren: C. �entürk) Ankara: Milli E�itim 
Basımevi. 

SMITH, R. M., G. AKER and J. R. KIDD. (1970). 
Handbook of Adult Education. New York: The 
MacMillan Company. 


