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SÖZEL BİLDİRİ 304:
UZMANLIK ÇALISMALARINDAN İLHAM ALARAK AKADEMİK YAZMA
BECERİLERİMİZİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ?
ÇİĞDEM GÜLÇAY YENİÇIRAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Özet:
Uzmanlık çalışmalarının temel amacı, belirli bir alanda olağanüstü beceriler sergileyen
insanları diğerlerinden ayıran özellikleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Uzman
performansını açıklamaya yönelik öne sürülen önemli kuramlardan biri olan kasıtlı alıştırma
kuramı, bugüne kadar doğuştan gelen yeteneğe atfettiğimiz birçok şeyin uzun yıllar boyunca
yapılan yoğun ve çaba gerektiren alıştırmalarla ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Uzmanlıkta
kasıtlı alıştırmanın rolü müzik, spor, satranç gibi birçok profesyonel alanda incelenmiş olsa da
akademik başarı ve performans, psikoterapi, tıp ve is ortamı gibi çeşitli alanlara da
uyarlanarak incelenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, uzman performansının
açıklanmasında öne çıkan kasıtlı alıştırma kuramının akademik yazma becerilerinin
geliştirilmesi için nasıl uyarlanabileceğini incelemektir. Kendi içinde okuma, düşünme ve
düzgün ifade etme becerilerini içeren yazma becerisi uygulaması zor bir eylem olmakla
birlikte, söz konusu akademik yazma olduğunda eleştirel düşünme becerilerinin sergilendiği,
fikirlerin etkili bir şekilde tartışıldığı ve ortaya konduğu, düşüncelerin farklı kaynaklardan
yararlanılarak desteklendiği bir yazım türü olarak karsımıza çıkmaktadır. Eleştirel, özgün ve
akademik bir dilin kullanımını gerektiren akademik yazma, özellikle lisansüstü öğrencilerin
ve bazı akademisyenlerin zorluklar yaşadığı bir alandır. Ancak, birçok uzmanlık alanında
olduğu gibi akademik yazma becerileri de uzun süreli, yoğun ve çaba gerektiren alıştırmalarla
geliştirilebilecek bir beceridir. Bu çalışma kapsamında, uzmanlıkta satranç, müzik ve edebiyat
gibi alanlarda olağanüstü başarıya ulaştıran tekniklerin akademik yazma becerilerini
geliştirmek için nasıl uyarlanacağı incelenecek ve akademik yazma becerilerini geliştirecek
kasıtlı alıştırma aktivitelerine örnekler verilecektir.
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