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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız,
Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) işbirliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası
Eğitim Araştırmaları Kongresi dolayısıyla Üniversitemize, Ordu’ya ve Ülkemize hoş geldiniz.
Üniversitemiz ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş birliğiyle düzenlenen, IX. Uluslararası
Eğitim Araştırmaları Kongresi; “milli irade bilinci, demokrasi ve eğitim” gibi toplumları yakından ilgilendiren
ve insanların temel hakları olarak görülen bu önemli kazanımlara gelişen son olaylar üzerinden ışık tutacaktır.
Millî irade milletin ortak arzuları, tercih ve eğilimleridir; yani milleti oluşturan bireylerin ortak
arzularının, emellerinin bileşkesidir. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Eğitim
ise kişilerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etme sürecidir. 15
Temmuz akşamı ülkemize, milletimize ve bahsettiğimiz bu önemli kazanımlara karşı yapılan hain darbe
girişimi sonrası devlet içinde örgütlenen FETÖ/PDY faaliyetlerinin niteliği, çapı ve nedenlerine ilişkin
tartışmalar hâlâ devam etmektedir. Bu tartışmalara katkı sunmak amacıyla kongremizin ana teması “Milli
İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” olarak belirlenmiştir.
Milletimizi derinden sarsan böylesi olaylar sonrasında elbette toplumsal muhasebe yapılması da bir
zorunluluktur. Böylece geçmişten bugüne yaşananların yeniden düşünülmesini, geçmişte yapılması gerekip de
yapılmayanları ve yapılmaması gerektiği halde yapılan yanlışları hesaba katarak tüm bu süreçte düzeltilmesi
gerekenleri tasarlamayı ve geleceği buna göre planlamayı gerektirir. Kongremizin bu amaca katkı sunacağı
inancındayız.
Bu anlamda EAB gibi sivil toplum kuruluşlarının katkılarını takdir ediyorum. Kongreler ve diğer
bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel çalışmaların paylaşıldığı
etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılmasına imkân sağlaması
bakımından önem arz etmektedir. Ordu Üniversitesi ailesi olarak bilimsel etkinlikleri içtenlikle destekliyor, bu
tür etkinliklerin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu vesileyle kongrenin üniversitemiz tarafından
gerçekleştirilmesinde gerekli performansı sergileyen; Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Başkanı Sayın Doç.
Dr. Mustafa Yunus Eryaman’a, kongre düzenleme eş başkanları Prof. Dr. Kenan Demirel’e, Yrd. Doç. Dr.
Necati Cerrahoğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Martina Riedler’e, kongre düzenleme kurulu üyelerinin yanı sıra EAB
konsey başkanlarına, çalışma gruplarına ve üyelerine, katkı sunan herkese ayrıca teşekkür ediyor; kongrenin
planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme kazandırması temennisiyle hayırlara
vesile olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
Ordu Üniversitesi Rektörü
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Dear Participants and Distinguished Guests,
Welcome to our university, our province and our country, on the ground of International Congress of
Educational Research, which is organized in collaboration with Ordu University and Educational Research
Association (ERA).
Organized by our university and International Congress of Educational Research, IX. Congress of
Educational Research will shed light on the recent acquisitions such as “national will, conscience, democracy
and education” that are closely related to societies such as and which are regarded as fundamental rights of
people.
National will is the common desires, preferences and tendencies of the nation; that is the composition of
the common desires of the individuals who make up the nation. Democracy is a form of government based on
the sovereignty of the people. Education is the process of acquiring the knowledge, skills and understanding
necessary for people to take their place in community life. The debates are still continuing on the nature, scope
and causes of the FETÖ / PDY activities which are organized within the state, after the treacherous coup attempt
that happened in the evening of July 15th against these important gains we have mentioned. In order to contribute
to these discussions, the main theme of the congress was determined as “National Will, Education and Education
Research for Participatory and Democratic Democracy”.
After such events, which have shaken our nation deeply, social accounting is also a necessity. Thus, it is
necessary to reconsider what happened from past to present, what needed to be done in the past, what should not
be done and what to do in this process of planning the future accordingly. We believe that this congress will
contribute to this end.
In this sense, I appreciate the contributions of non-governmental organizations like ERA. Congresses
and other scientific events are important in bringing scientists from different countries together, offering
interactive environments where scientific studies are shared, and enabling the foundation of new work for the
future. Ordu University sincerely supports scientific activities as a family, and we are honored to be part of such
events. In this way, I would also like to thank dear Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman the Head of
Educational Research Association, to Prof. Dr. Kenan Demirel, Asst. Prof. Dr. Necati Cerrahoğlu and Asst. Prof.
Dr. Martina Riedler the co-presidents of the congress, to congressional board members, ERA council
chairpersons and working groups and members for their contributions. I wish that the congress will be able to
reach the goals planned and accelerate the scientific work in the related fields.

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
Ordu University Rector
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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklarımız,
Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliğinin (EAB) işbirliğiyle düzenlenen IX. Uluslararası
Eğitim Araştırmaları Kongresi dolayısıyla Üniversitemize, Ordu’ya ve Ülkemize hoş geldiniz.
Kongremiz Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği ortaklığında gerçekleşen bir kongre
olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları
Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği tarafından da desteklenen bir
kongredir.
Bu yılki teması “Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi icin Eğitim ve Eğitim Araştırmaları” olan
ve 15 Temmuz Sehitlerimize adadığımız kongremize 12 farklı ülkeden 1254 akademisyen 886 sözlü ve 34 poster
bildiri ile başvurmuşlardır. Kongremiz çerçevesinde 4 çalıştay ve 2 özel oturum da gerçekleştirilecektir. Bu
büyük organizasyonun üniversitelerinin ev sahipliğinde gerçekleşmesini sağlayan Ordu Üniversitesi Rektörü
sayın Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’a ve desteklerinden ötürü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf
Tekin’e teşekkürü bir borç biliriz.
Kongremizin organizasyonunun Ordu Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinde emek sarf eden Kongre
Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Kenan Demirel, Yard. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu ve Yrd. Doç. Dr.
Martina Riedler’e; Kongre Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Kongre Program Başkanlarına ve
Üyelerine; hakem kurulunda yer alan ve değerlendirmeleriyle katkılarını esirgemeyen öğretim üyelerine
şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca kongremize destek veren bütün kurum, kuruluş ve sponsorlarımıza
teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.
Kongremize davetli konuşmacı olarak katılan Londra Metropolitan Üniversitesi’nden Avrupa Birligi
Jean Monnet profesörü Prof. Dr. Alistair Ross, Polonya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Joanna
Madalińska-Michalak ve Malezya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid
sunumlarıyla kongremize önemli katkılar sağlayacaklardır. Bu etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı davetli
konuşmacılarımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.
Yararlı ve üretken bir kongre geçirmenizi dilerken, kongremizin ülkemiz ve dünya eğitim araştırmaları
ve politikalarına katkı yapmasını umuyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Saygılarımla,
Doç .Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests;
As the vice president of World Education Research Association and the president of Turkish
Educational Research Association, I wish to extend a warm welcome to all congress participants. We are
delighted and honored to host the Ninth International Congress of Educational Research at Ordu University. I
would like to express my special thanks to Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, the Rector of Ordu University, for hosting the
conference at his university; and to Assoc. Prof. Dr. Yusuf Tekin, the Undersecretary of Ministry of National
Education, for his valuable contribution to the congress.
It is my great pleasure to inform you that more than 1254 congress delegates from 12 countries
submitted 886 papers and 34 posters to our congress. The congress will also host 4 workshops and 2 special
sessions. The theme of this year’s congress is "Education and Educational Research for the Participatory
Democracy and Public Democratic Consciousness." The congress is dedicated to the brave people who lost their
lives in June 15th , 2016 to protect the Turkish democracy.
The congress is supported and sponsored by Turkish Ministry of National Education, International
Association of Educators (INASED), World Education Research Association (WERA), European Educational
Research Association (EERA), and International Association of Qualitative Inquiry (IAQI). I would like to
express my special thanks to the chairs of the organization committee, Prof. Dr. Kenan Demirel, Assist. Prof. Dr.
Necati Cerrahoglu and Assist. Prof. Dr. Martina Riedler, and to all members of the organization and review
committees for their invaluable support and cooperation in organizing the congress in Ordu. I also would like to
thank to the supporting organizations and sponsors.
Today we have special guests as the keynote speakers of the congress: Prof. Dr. Alistair Ross from
London Metropolitan University, Prof. Dr. Joanna Madalińska-Michalak, the president of Polish Education
Research Association, and Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid, the president of Malaysian Education Research
Association. I would like to express my gratitude to them for their valuable contribution to the congress.
I am wishing the best to all congress participants in Ordu and hoping to meet you next year at the Tenth
International Congress of Educational Research.
Sincerely;
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN
President
Turkish Educational Research Association
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Değerli Katılımcılar ve Saygıdeğer Konuklar,
Ordu Üniversitesi ve Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği (EAB) iş birliğiyle düzenlenen, IX.
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nin açılış programında sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.
Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında
etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da anlatılabilir.
Milli İrade Bilinci ve Katılımcı Demokrasi için Eğitim ve Eğitim Araştırmaları ana temasıyla
gerçekleşecek olan bu kongrenin, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından
gerçekleşiyor olması oldukça anlamlıdır.
Eğitim insanı insan yapan değerler silsilesini nesilden nesile aktaran çok sağlam bir araçtır. İnsanın
keşif yoluyla kendi içine doğru bir yolculuğa çıkarak kendi kendini keşfetmesi, cevherine ulaşması açısından
eğitim çok önemli unsurlara sahiptir. Bu unsurlar insanın öğrenebilme kapasitesi, öğrenmeye duyduğu açlık,
merak, sorgulama, anlamlandırma eğilimleri ile sıkı bir bağ içerisindedir.
Yeteri kadar eğitime sahip olmalısınız ki, çevrenizde ki insanları gereğinden büyük görmeyesiniz. Fakat
bilgeliği sağlayacak kadar da eğitiminiz olmalı ki, onları küçük görmeyesiniz. M.L. Boren.
Bu anlamda Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Araştırmaları Birliği’nin katkılarını takdir
ediyoruz. Kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler, farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirmesi, bilimsel
çalışmaların paylaşıldığı etkileşimli ortamlar sunması ve gelecek için yeni çalışmaların temellerinin atılmasına
imkân sağlaması bakımından önem arz etmektedir.
Eğitim Araştırmaları Birliği ve Ordu Üniversitesi ailesi olarak bilimsel etkinlikleri içtenlikle
destekliyor,

bu

tür

etkinliklerin

bir

parçası

olmaktan

onur

duyuyoruz. Bu

vesileyle

kongrenin

gerçekleştirilmesinde gerekli performansı sergileyen değerli meslektaşlarım; Eğitim Araştırmaları Birliği
Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yunus ERYAMAN’a, Kongre düzenleme kurulu üyelerinin yanı sıra EAB
Konsey Başkanlarına, Çalışma Guruplarına ve üyelerine, kongre sponsorlarımıza ve katkı sunan herkese de
ayrıca teşekkür ediyor; kongrenin planlandığı amaçlara ulaşması ve ilgili alanlarda bilimsel çalışmalara ivme
kazandırması temennisiyle hayırlara vesile olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla.

Dr. Kenan Demirel

Dr. Martina Riedler

Dr. Necati Cerrahoğlu

Ordu Üniversitesi

International Association of
Educators

Eğitim Araştırmaları Birliği
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Dear Congress Participants and Distinguished Guests,
It is our great honor and pleasure to welcome you most warmly on behalf of the organizing
committee of the IX. International Congress of Educational Research organized by Ordu University and
Turkish Educational Research Association.
We are honored and pleased that the Congress takes place in Ordu University in cooperation
with Ministry of Education, European Educational Research Association, World Education Research
Association, International Association of Educators and International Association of Qualitative
Research. We would like to mention that we are grateful to the members of the Faculty of Education
who undertook important responsibilities on behalf of the university in the process of organization of
the Congress.
This year the theme of the congress is “Education and Educational Research for the Participatory
Democracy and Public Democratic Consciousness.” The congress organizing committee regards it as vital that
the outcomes of today´s presentations, discussions, interventions and ideas should form important contribution
for establishing new lines of action bringing even closer collaboration between the academic communities and
practitioners represented here in order to actively shape the future of Turkish Education together.
We are pleased to note that we have three keynote speakers: Prof. Dr. Alistair Ross from London
Metropolitan University, Prof. Dr. Joanna Madalińska-Michalak, the president of Polish Educational Research
Association, and Prof. Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid, the president of Malaysian Educational Research
Association.
Finally, we wish to express our gratitude to all delegates for their full cooperation and contribution to this
congress. We wish the congress participants a very fruitful and productive congress and with that, we declare the
IX International Congress of Educational Research in Ordu open.
Sincerely,

Dr. Kenan Demirel

Dr. Martina Riedler

Dr. Necati Cerrahoğlu

Ordu University

International Association of
Educators

Educational Research Association
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ÖZET
Çevre eğitimi; toplumdaki tüm bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmeleri, çevreye karşı
duyarlılıklarının artması ve bireylerdeki çevre bilincinin geliştirilmesi, bireylerde kalıcı davranış
değişikliğinin gerçekleşmesi, tarihi, mimari eserlerin korunması, çevre sorunlarının çözümlerinde aktif
rol alma olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin çevreyle ilgili bilgisi olup bu
bilgiyi davranışlara yansıtmadıklarını, bazı bireylerinde çevre ile ilgili endişelerinin olduğunu ancak
çevreyi korumaya yönelik davranışlar sergilemediklerini ortaya çıkarmıştır.
Araştırmamızın amacı 9.sınıf lise öğrencilerinin çevre bilinci ve çevre eğitimi konusundaki
tutumlarının değerlendirilmesidir. Okul türlerindeki farklılığın öğrencilerin çevreye yönelik
tutumlarının farklılığına etkisi olup olmadığının da tespit edilmesi araştırmanın amaçlarındandır.
Araştırma bulgularından elde edilen tutum sonuçlarına göre öğrencilerde çevre eğitimine yönelik
davranışlar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Araştırmanın evreni İzmir’deki liseler örneklemi ise çevre eğitimi tutum ölçeğinin İzmir’deki
fen lisesi, anadolu lisesi ve meslek lisesi 9.sınıf öğrencilerine uygulanması ve sonuçların
değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Çevre, lise, tutum
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GİRİŞ
Çevre eğitimi; toplumdaki tüm bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmeleri, çevreye karşı
duyarlılıklarının artması ve bireylerdeki çevre bilincinin geliştirilmesi, bireylerde kalıcı davranış
değişikliğinin gerçekleşmesi, tarihi, mimari eserlerin korunması, çevre sorunlarının çözümlerinde aktif
rol alma olarak tanımlanmaktadır.
Çevre bilinci, çevre ile ilgili düşünceleri, kararları ve yorumları içeren düşüncelerden ve bu
düşüncelerin yaşama aktarılmasıyla oluşan davranış ve duygulardan oluşmaktadır (Ünal, 2001). Böyle
kapsamlı bir kavramın gelişimi de kuşkusuz basit bir süreçle oluşmamaktadır. İnsanlığın çevre ile
etkileşimlere başlamasıyla başlayan bu süreç yaşam boyu devam eder. Çevre bilinci kişilik gelişimine
ek olarak karşılıklı etkileşimlerden de etkilenmektedir. Son yıllarda yapılan ulusal ve uluslararası
araştırmalar, çevrenin her geçen gün kirlendiğini bildirmektedir. Yapılan araştırmalar bazı bireylerin
çevreyle ilgili bilgisi olup bu bilgiyi davranışlara yansıtmadıklarını, bazı bireylerinde çevre ile ilgili
endişelerinin olduğunu ancak çevreyi korumaya yönelik davranışlar sergilemediklerini ortaya
çıkarmıştır. Çevre eğitimi konusu çok önemli bir konudur. Çevre eğitimi konusu ciddi bir şekilde ele
alınıp uygulanmalı ve toplumdaki her yaştan bireyin çevreyi korumaya yönelik çalışmalarda yer
alması sağlanmalıdır.
Şenyurt ve ark. (2011), yaptığı araştırmada, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yarısı
çevre sorunlarının dikkati çekici boyutta olduğunu ve bireysel önlem aldıklarını belirtirken, diğer
yarısı çevre sorunlarına karşı gereken önemi vermediklerini açıklamaktadır. Araştırması sonucunda;
bireyleri eğiterek çevreye karşı olumlu tutum geliştirmeleri ve çevre bilinci için diğer kurumlar ve
sosyal medya ile işbirliği yapılmasını önermektedir. Saatçı ve Dumrul (2011), araştırması sonucunda;
çevreyi daha az kirletici politikalar uygulanarak çevre kirliliğinin azaltılmaya başlayacağını
belirtmektedir. Çolakoğlu (2010), günümüzde insan nüfusundaki artış, sanayileşme, kaynakların
azalması gibi faktörlerin birçok sorunu oluşturduğunu fakat çevre sorunlarının esas sorumlusunun
insan olduğunu açıklamaktadır. Aydı ve Kaya (2011) araştırması sonucunda, çevre eğitiminin öğrenim
sürecine ait olmayıp, tüm yaşam boyu değerlendirilmeli ve bu doğrultuda programların hazırlanmasını
önermektedir. Özkan ve Soylu (2010) ya göre kültür insanın çevreye uyumu olarak kabul edilmekte,
bu nedenle çevre bilinci oluşturulmasında toplumsal yapı unsurlarının bir bütün olarak düşünülüp,
birlikte ele alınmasının gerektiğini söylemektedir.
Araştırmalarda görüldüğü gibi çevre eğitiminin temel faktörü olan öğretmen eğitim ön plana
çıkmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalarda; Atav ve Altunoğlu (2010), Saka (2010), Kete (2013)
öğretmenlerin öğrencilerde kavramların yapılandırılmasındaki önemini belirterek, öğretmen eğitimine
dikkati çekmektedir. Böylece doğada uygulamalı gerçekleştirilen etkinliklerin onların yeterlilik ve
etkinliklerine olumlu katkı oluşturacağı açıklanmaktadır. Kete (2013) araştırmasında; doğal alanların
insanların sağlık, dinlenme, piknik, spor yapabileceği yerler olduğunu fakat günümüzdeki düzensiz
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şehirleşmenin doğal alanlara gittikçe olumsuz etki yaptığını açıklamaktadır. Bu alanlara verilecek
zararların, kendimize verilen zararlar olduğunu belirterek daha duyarlı ve bilinçli davranılması
gerektiğinden bahsetmektedir.
Araştırmamızın amacı 9.sınıf lise öğrencilerinin çevre bilinci ve çevre eğitimi konusundaki
tutumlarının

değerlendirilmesidir.

Okul

türlerindeki

farklılığın

öğrencilerin

çevreye

yönelik

tutumlarının farklılığına etkisi olup olmadığının da tespit edilmesi araştırmanın amaçlarındandır.
Araştırma bulgularından elde edilen tutum sonuçlarına göre öğrencilerde çevre eğitimine yönelik
davranışlar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli:
Bu araştırmada var olan durumu tespit etmeye yarayan betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
Betimsel tarama modeli Karasar (2004)’ e göre geçmişte veya var olan bir durumu olduğu şekliyle
betimlemeye çalışılmasıdır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi:
Araştırmanın evreni İzmir’deki farklı liseler, örneklemi ise İzmir’deki Fen lisesi, Anadolu
lisesi ve Meslek lisesi 9.sınıf öğrencilerine oluşturmuştur. Anadolu, fen ve meslek lisesinden 100’er
kişilik 9.sınıf öğrencisi sınıflardan random usulü seçilmiştir.
Veri Toplama:
Araştırma evrenini oluşturan farklı lise öğretmenleriyle çevre eğitimine yönelik lise
öğrencilerinin tutumları hakkında görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde elde edilen verilere bağlı olarak,
lise öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarını belirleyecek maddeler havuzu meydana
getirildi. Buca Eğitim Fakültesi’ nde bu konuda uzman 2 öğretim elemanı ile havuzdan 30 madde
seçildi ve 5’li likert tipi taslak 9. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarını
Değerlendirme Ölçeği oluşturuldu. Maddelerin uygulanabilirlik ve anlaşılırlığını kontrol etmek
amacıyla BEF, Biyoloji Anabilim Dalı 5. Sınıfta öğrenim gören 10 öğretmen adayına hazırlanan ölçek
uygulandı. Bu uygulama sürecinde 1 sorunun anlaşılır bir şekilde düzeltilmesi yapıldı 30 maddelik 5’li
likert tipi ölçek meydana getirildi. Oluşturulan ölçek Karşıyaka’da 1 meslek lisesi 9. sınıfta biyoloji
derslerini almakta olan öğrencilere uygulandı. Ölçeğin SPSS 21 ile güvenirlik ve madde analizleri
yapıldı. Ölçeğin güvenirliğinin Cronbach’s α:0.695 bulundu. Bu değerin 1’e yaklaştıkça ölçek
güvenirliğinin yüksek olduğu kabul edilmektedir (Karasar 2000). Daha sonra ölçeği oluşturan
maddelerin faktör yükleri incelendi. İncelenen ölçeğin faktör yüklerinin

0,473 – 0,772 (7,madde

0,475, 25. Madde 0,473 olmasına karşılık diğer maddeler 0.5’in üzerindedir.) arasında olduğu tespit
edildi. Bu analiz sonuçlarına göre ölçek geniş kapsamlı olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
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Veri Analizi:
Güvenirlik ve

madde

yüklerinin analizi sonucu uygulanabilirliği belirlenen 9. sınıf

öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarını değerlendirme ölçeği geniş kapsamlı olarak
kullanılabileceği anlaşıldı. 5’li likert tipi tutum ölçeğine karşılaştırma yapabilmek için, değişken
olarak cinsiyet, farklı okul türü, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu ilave edildi. Hazırlanan
ölçek random usulü seçilen anadolu, fen ve meslek liselerinde 100’ er 9. Sınıf öğrencisine uygulandı.
Elde edilen veriler kodlanarak Excel’ e aktarıldı ve SPSS 21 hazır paket programı ile analizleri yapıldı.
Ölçeğin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi
Geniş kapsamlı olarak 300 lise öğrencisine uygulanan Farklı Lise Türlerindeki 9.Sınıf
Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi ölçeğinden elde edilen
verilerin tekrar analizleri yapıldı. Ölçeğin güvenirliği Cronbach’s α:0.706 olarak bulundu. Veri
toplanan deneklerin faktör analizine uygunluğunu araştırmak için KMO ve Barlet testi analizi yapıldı.
Analiz sonuçları tablo 1’de yer almaktadır. Analiz sonuçlarında; KMO 0.752 belirlenmiştir. KMO
testinin 0.50 den büyük olması Kalaycı (2005)’e göre veri setinin faktör analizine uygun olduğunu
göstermektedir. Yapılan Barlett testinin anlamlılık oluşturduğu görülmektedir. Barlett testi sonucunun
0.000 olduğu uygunluğu göstermektedir.
Tablo 1. KMO ve Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,752
2434,064
300
,000

BULGULAR
Lise birinci sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ölçeğinin varyans analiz sonuçları tablo 1’ de yer
almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ortalamaları arasında (kız:
81.1, erkek: 80.4) önemli bir fark görülmemektedir. Yapılan t testi sonuçlarında da anlamlılık
düzeylerinde de bir ilişki ortaya çıkmamıştır. İlgili grafik şekil 1’ de yer almaktadır.
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Tablo 2: Lise 1. Sınıf öğrencilerinin Çevre eğitini ölçeğinde Cinsiyetlerine Göre Yapılan ttesti Sonuçları

Cinsiyet

n

X

Ss

T

P

Anlamlılık Düzeyi

Kız Öğrenciler
Erkek Öğrenciler

138
162

81,1014
80,4383

10,70527
11,94342

-,503

,616

P>.05

ortalama puan

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

kız

erkek

cinsiyet

Şekil 1: Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Eğitini Ölçeğinde Cinsiyetlerine Göre Yapılan TTesti Sonuçlarının Grafiği
Lise 1 öğrencilerin okul türlerine göre çevre eğitimi tutum ölçeği varyans analizi sonuçları
incelendi. Yapılan gruplar arası Anova analiz sonuçları tablo 3’ de görüldüğü gibi meslek lisesi
öğrencilerinin Anadolu ve fen lisesi öğrencilerine göre anlamlılık ilişkisi oluşturmaktadır. Tabloda
okullar arası ortalamalar incelendiğinde meslek lisesinin (87), anadolu lisesinin (78.9) ve fen lisesi
(76.2) olması anlamlılık ilişkisinin desteklemektedir. İlgili tablo ve grafikler tablo 3 ve şekil 2 olarak
yer almaktadır.
Tablo 3 : Lise 1 Öğrencilerin okul türlerine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği Varyans
Analizi Sonuçları
Ana Bilim Dalları
Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi

N

X

Ss

100

87,0300

11,6406

100

78,9400

9,32881

100

76,2600

10,2401

9

F

P

Anlamlılık Düzeyi

28,807

,000

p<.05∗
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100,00

Toplam Puanlar

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
Meslek Lisesi

Anadolu
Lisesi

Fen Lisesi

Okul Türleri

Şekil 2: Lise 1 Öğrencilerin okul türlerine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği Varyans Analizi
Sonuçlarının Grafiği
Lise 1 öğrencilerinin çevre eğitimi ölçeğinde kullanılan değişkenlerden anne eğitimi
düzeylerine

göre

ilişkileri incelendi.

Anne

eğitiminin tutumlara etkisini Anova analizi ile

karşılaştırıldı. Anne eğitiminin tutumlarına etkisine ait ortalama frekans ve anlamlılık düzeyleri tablo 4
ve şekil 3’ te yer almaktadır. Tablo 4’te görüldüğü gibi anne eğitim düzeyinin lise 1 öğrencilerinin
çevre eğitimine ait tutumlarına anlamlı şekilde etkili olduğu görülmektedir. Üniversite mezunu
annelerin çocuklarını çevre eğitimine ait tutumları ilköğretim ve lise mezunu annelerin çocuklarının
tutumlarına göre olumsuz anlamlılık ilişkisi ortaya çıkmıştır. Anne eğitim seviyelerinin ortalamalarına
baktığımızda (ilköğretim: 84 , lise: 81.8 , üniversite: 77, lisansüstü:83) ilköğretim ve lise mezunu
annelerin çocuklarının çevre eğitimi tutumlarına ait ortalamaların yüksek olduğu görülmektedir.
Bunların oranlarını gösteren grafik şekil 3’te yer almaktadır.
Tablo 4: Lise 1 Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği
Varyans Analizi Sonuçları
Anne Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise

N
67
115

X

Ss

84,0149

11,6897

81,8348

10,4486

Üniversite

108

77,3426

11,6676

Lisansüstü

10

83,0000

7,55719

10

F

P

Anlamlılık Düzeyi

5.816

0,001

p<.05∗
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100,00

Toplam Puan

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
İlköğretim

Lise

Üniversite Lisansüstü

Anne Eğitim Durumu

Şekil 3: Lise 1 Öğrencilerin anne eğitim düzeyine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği Varyans
Analizi Sonuçlarının Grafiği
Lise 1 öğrencilerinin çevre eğitimi ölçeğinde kullanılan değişkenlerden baba eğitimi
düzeylerine

göre

ilişkileri incelendi.

Baba

eğitiminin tutumlara etkisini Anova analizi ile

karşılaştırıldı. Baba eğitiminin tutumlarına etkisine ait ortalama frekans ve anlamlılık düzeyleri tablo 5
ve şekil 4’ te yer almaktadır. Tablo 5’te görüldüğü gibi lise mezunu babaların lise 1 öğrencilerin çevre
eğitimi ortalamalarının en yüksek olduğu görülmektedir (lise: 84.9, ilkokul: 79, üniversite : 78,
Lisansüstü:71). Lise 1 öğrencilerinin çevre eğitimi tutumlarını etkileyen değişkenlerden baba eğitim
seviyesinin tutumlara etkisini Tukey analiz testiyle yapılan incelemede lise mezunu babaların diğer
ilköğretim, üniversite ve lisansüstü mezunu babalara göre anlamlılık ilişkisi ortaya çıkmaktadır.
Tablo 5: Lise 1 Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeyine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği
Varyans Analizi Sonuçları
Baba Eğitim Durumu
İlkokul
Lise

N
34
120

X

Ss

79,0000

11,6515

84,9917

10,8065

Üniversite

131

78,4198

10,5129

Yüksek Öğrenim

15

71,0000

10,5356

11

F

P

Anlamlılık Düzeyi

12,6555

0,00

p<.05∗
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Şekil 4: Lise 1 Öğrencilerin baba eğitim düzeyine Göre Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği Varyans
Analizi Sonuçlarının Grafiği
Yorum ve Tartışma
Lise birinci sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi ölçeğinin varyans analiz sonuçlarında görüldüğü
gibi kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ortalamaları arasında (kız: 81.1, erkek: 80.4) önemli bir fark
görülmemektedir. Yapılan ilgili araştırmalarda; Atasoy (2006) ve Öztürk (2009) araştırmalarında kız
öğrencilerin erkek öğrencilerine göre çevreye yönelik davranış ve tutumlarında daha olumlu olduğu
sonucunu belirtmesine karşılık bizim araştırmamızda kız ve erkekler arasında ortalamalarda önemli bir
fark ortaya çıkmamıştır. Sarıgöz (2013) kız öğrencilerin çevre hakkında daha duyarlı düşünmelerine
karşılık çevresel davranış bakımından bir farklılık olmadığı sonucuyla benzerlik oluşmaktadır. Aynı
şekilde Demirel (2016), Sarıgöz (2013), Çimen & Timur (2013) kız öğrencilerle yine tespit edilen
ortalama puan farkının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirterek bu çalışmayla paralellik
göstermektedir. Yapılan araştırmalarda ve bizim bu araştırmada çevreye yönelik davranışlara
cinsiyetin önemli boyutta etki etmediği görülmektedir.
Lise 1 Öğrencilerin okul türlerine göre çevre eğitimi tutum ölçeği varyans analizi sonuçları
incelendi. Yapılan gruplar arası anova analiz sonuçları meslek lisesi öğrencilerinin anadolu ve fen
lisesi öğrencilerine göre anlamlılık ilişkisi oluşturmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda öğrencilerin
çevresel bilgi ve davranışlarının sınıf düzeyine bağlı olmadığı belirtilmektedir. Çimen ve Timur
(2013), Koç ve Karatekin (2013) öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak çevreye
yönelik değişiklik ortaya koymadığı belirtilmektedir. Bizim bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerinin
çevreye karşı tutumlarının fen ve anadolu lisesi öğrencilerine karşı daha yüksek olması bu okullarda
uygulamalı yapılan atölye çalışmaları sonucunda kazanılmış davranışlar olarak düşünülebilir.
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Üniversite mezunu annelerin çocuklarını çevre eğitimine ait tutumları ilköğretim ve lise
mezunu annelerin çocuklarının tutumlarına göre olumsuz anlamlılık ilişkisi ortaya çıkmıştır.
İlköğretim ve lise mezunu annelerin çocuklarının çevre eğitimi tutumlarına ait ortalamaların yüksek
olması küçük yaştan itibaren hayatlarını sosyal yaşamın içerisinde sürdürmelerinin çevre sorunlarını
daha kolaylıkla kavrayıp duyarlı olmalarını sağladığı düşüncesindeyiz.
Lise 1 öğrencilerinin çevre eğitimi ölçeğinde kullanılan değişkenlerden baba eğitimi
düzeylerine göre ilişkileri incelendi. Lise 1 öğrencilerinin çevre eğitimi tutumlarını etkileyen
değişkenlerden baba eğitim seviyesinin tutumlara etkisi incelendiğinde lise mezunu babaların diğer
ilköğretim, üniversite ve lisansüstü mezunu babalara göre anlamlılık ilişkisi ortaya çıkmaktadır.
Bu sonuçlarda görüldüğü gibi anne ve babanın eğitim seviyesinin yükselmesi çevre
duyarlılığını ve tutumları doğrudan etkileyen bir faktör olmadığı ortaya çıkmaktadır. İnsanların çevre
duyarlılığı ve çevreye karşı oluşturduğu tutum ve davranışlar kişilerin ortaya koyduğu yaşam
şekillerinden ortaya çıkabileceği düşünülebilir. Bu da bize insanların eğitim sürecinde çevreye karşı
duyarlılıkla

ilgili birçok ders

ve

etkinliğin içerisinde

yer

almasına

karşılık çevre bilinci

oluşturmadıkları takdirde, çevre ile etkileşimde olmadıkları takdirde aldıkları çevre eğitimini
yaşamları süresince hayatın bir gerçeği olarak davranış şekline dönüştürmedikleri düşüncesindeyiz.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ŞİŞMAN-ZAYIF KAVRAM ALGILARININ
İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PRESCHOOL CHILDREN’FAT-WEAK CONCEPT PERCEPTIONS.

Arzu Özyürek, Asya Çetin
Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, KARABÜK
a.ozyurek@karabuk.edu.tr, cetin.asya@gmail.com

ÖZET
Günümüzde teknolojik gelişmeler, bireylerin sağlıksız beslenmesi yanında hareketsiz bir
yaşam tarzı benimsemeleri obezite gibi önemli bir sağlık problemini de beraberinde getirmiştir.
Bireylerin ve gelecekte toplumun sağlıklı olabilmesi için, çocukluk çağından itibaren sağlıklı bir
vücuda sahip olması konusunun ele alınması gerekmektedir. Erken çocukluk dönemi, çocukların
gelişimlerinin desteklenmesi ve belli bazı alışkanlıkların kazandırılmasında önemli bir zaman
dilimidir. Bu nedenle bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının şişman-zayıf kavramlarını nasıl
algıladıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, anaokuluna devam eden 4-6 yaş
grubundan 39 çocuk oluşturmuştur. Nitel olarak tasarlanan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış
görüşme yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmış, elde edilen bilgiler
kategoriler halinde düzenlenerek temalar oluşturulmuştur. Sonuç olarak; çocukların şişman ve zayıf
kavramlarını tam olarak kavrayamadıkları, şişman-zayıf olmanın nedenleri, faydaları ve zararları,
beslenme şekli ve hareketin şişman-zayıf olmaya etkisi konuları ve kendi beden imajlarına ilişkin
sınırlı oranda bir görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuçlar literatür bilgileri ışığında tartışılmış ve
çocukların kavramsal gelişimleri ve erken yaşlardan itibaren obezitenin engellenmesine yönelik
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, obezite, şişman-zayıf kavramları.
ABSTRACT
Today, technological developments have brought about an important health problem like
obesity because of an unhealthy diet and an immobile lifestyle of the individuals. In order for
individuals and society to be healthy in the future, it need to be adressed of the issue of having a
healthy body from childhood period. Early childhood is an important time frame for supporting the
development of children and acquiring some habits. For this reason, in this study, it was aimed to
determine how chilren perceive the fat-weak concepts in preschool age. The study group consisted of
39 children aged 4 to 6 years who were attending kindergarden. In a qualitatively designed study, data
were collected through semi-structured interviews. Content analysis was done in the analysis of the
data, and the information obtained wa organized in categories and the themes were created. As a
result; It has been determined that children can not fully understand the concepts of fat and weak, the
reasons for fatness and weakness, the effects of nutrition, the effects of fatigue and weakness, and their
limited body image. The results wer suggestions were made for the coceptual development of children
and prevention of obesity from early ages.
Keywords: Preschool period, obesity, fat-weak concepts.
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1.GİRİŞ
Çocukların, zaman içerisinde çok farklı yönlerde değiştikleri gözlenmektedir. Bu değişiklikler
hem niteliksel hem de nicelikseldir (Şahin, 2013). Çocuğun sağlıklı büyümesine ve gelişimine
doğrudan etki eden en önemli faktörlerden biri, çocuğun beslenme alışkanlığıdır. Emzirilme süresi, ek
besinlere başlama yaşı, hanedeki kişi sayısı, ailenin aylık geliri, annenin iş yükü, annenin çalışması,
öğrenim durumu ve beslenmeyle ilgili bilgileri ve uygulamaları gibi pek çok faktör çocuğun beslenme
alışkanlıklarına etki eder (Acar, 2012).

Erken çocukluk döneminde dönemde zaman zaman az

miktarda yeme, hiç yememe, fazla miktarda yeme ya da kendine özgü lezzet alışkanlığı edinme
eğilimi görülebilir. Çocukların ilgisini çeken çevresel faktörler ise, beslenme alışkanlıklarını doğrudan
etkiler (Osmanoğlu, 2013).
Erken çocukluk dönemi fiziksel, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişim dinamikleri açısından
yaşamın en önemli yıllarıdır (Tuğrul, 2006). Bu dönemde çocuklar yeni bilişsel yetenekler kazandıkça
kavramları öğrenmeye başlarlar. Kavramlar farklı nesne veya olayların, değişebilen ortak özelliklerini
simgeleyen içsel bir süreçtir. Kavramların ilk gelişimleri somuttan soyuta doğru bir yol izler, yani
düşünce somuttan soyuta doğru ilerler (Üstün ve Akman, 2003). Bireylerin içinde bulundukları
dünyayı anlaması ve

algılamasını sağlayan kavramlar, çocukların çevreleriyle

olan aktif

deneyimleriyle kazanılır (Akçay, 2014). Erken çocukluk döneminde edinilen kavramlar iki kategoride
ele alınır. Bunlardan ilki çocuğun bireysel yaşantısından kaynaklanan ve bilinçli bir öğrenmeden
geçmeyen “kendiliğinden gelişen” kavramlar, ikincisi ise ebeveynler tarafından veya okulda öğretilen
bilinçli bir öğrenmeden geçen “bilimsel kavramlar”dır (Vygotsky, 1965). Beden algısı kavramı,
bireylerin kendi bedenleri ile ilgili duygu ve deneyimleri, tutumları gibi pek çok kavramı içinde
barındırır (Arslan, 2004). Biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel süreçlerden etkilenen beden
algısı çok boyutlu bir yapıdır ve süreç içerisinde değişkenlik gösterebilir (Ojala vd., 2012). Okulöncesi
dönem

çocukları aşırı kilo

dolayısıyla

oluşan

şişman

görüntüyü

bir

sağlık sorunu ile

ilişkilendirebilirler. Ebeveynler ise aşırı kilo ve obeziteyi gelişimsel bir sorun olarak değerlendirirler
(Jahnke ve Warschburger, 2008).
Son yıllarda, özellikle endüstri ülkelerinde artan refah sonucu giderek artış gösteren obezite
çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sık görülen, birçok kronik hastalığa neden olabilen önemli bir
sağlık problemidir. En basit tanımıyla obezite, sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı yağ birikmesi
olarak tanımlanmaktadır. Obezite her yaş, ekonomik düzey ve etnik grupta görülmesine rağmen,
özellikle çocukluk çağında giderek artış gösteren çocukluk obezitesi bir görünüm sorunu değil, kalp
hastalığı, diyabet, ve kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi birçok hastalık için bir risk faktörüdür (Reich
vd.,2003; Altunkaynak ve Özbek, 2006; Kayar ve Utku, 2013; Black et al, 2015; Neelon, 2015;
Rankin et al, 2015). Obezitenin meydana gelmesinde psikolojik faktörler, genetik, düzensiz fiziksel
aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları,

16

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

sosyoekonomik nedenler, endokrin bozukluklar ve ilaçlar rol oynamaktadır (Agras, Hammer ve
Mcnicholas, 2004). Kilolu ebeveynlerin çocukları, genetik yatkınlıktan ötürü obezite konusunda risk
altındadır. Genetik olarak yatkın kişi, belirli çevresel faktörlere maruz kaldığında obezite ortaya
çıkmaktadır (Hill ve Peters, 1998).
Obezite enerji alımı enerji tüketimini aştığı zaman meydana gelmektedir. Günümüzde, sınırsız
bir şekilde kolaylıkla elde edilebilen lezzetli ve enerji yüklü gıdalar artmış (Gedik, 2003), teknoloji ve
ulaşım konusunda yaşanan gelişmeler günlük yaşamda fiziksel aktivite ihtiyacını azaltmıştır.
Televizyon, elektronik oyunlar ve bilgisayarların diğer aktivitelere göre daha cazip olmaları çocukların
evde bu eylemlerle daha fazla zaman geçirmelerine neden olmuştur (Hill ve Peters, 1998). Oysa
fiziksel aktivite bir çocuğun bedensel gelişimi için çok önemlidir. Çünkü erken çocukluk döneminde
fiziksel aktivitelere katılım, sağlıklı büyüme ve gelişmenin gerçekleşmesi, aktif yaşam biçiminin
kazandırılması, ileriki süreçte meydana gelebilecek hastalık risklerini azaltma, aşırı kilo alımının
önlenmesi gibi olumlu durumların meydana gelmesini sağlar (Çelik ve Şahin, 2013). Fiziksel
aktivitenin az olduğu ya da olmadığı yaşam stili ve çevresel koşullar yüksek enerji alımına ve düşük
enerji kullanımına neden olur. Bu koşullar altında da obezite kolaylıkla meydana gelir (Gedik, 2003).
Obezitenin en yaygın nedenlerinden biri de görsel algıları pek çok faktörden etkilenen
ebeveynlerin çocuklarının bedensel gelişimine ilişkin yanlış algılarıdır (Yılmaz ve Oflaz, 2009).
Yapılan araştırmalarda da ebeveynlerin çocuklarının kilosu, gelişimi hakkında yanlış ve yetersiz
algılarının olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin çocuklarının beden gelişimine ilişkin algıları pek çok
faktörden kaynaklı çocuğun nesnel gelişiminden farklılaşmaktadır. Ebeveynlerin çocukluk obezitesi
algıları ile tıbbi tanım farklılık göstermektedir. Ebeveynler, çocuklarının zayıf veya iştahsız
olmalarından kilolu olmalarına kıyasla daha çok endişe duymaktadır (Jackson vd.,1990; Baghcumu
vd., 2000; Myers ve Vargas, 2000; Maynard vd., 2003; Black et al, 2015). Bireyin yaşamında obezite
ve özellikle yaşamın ilk yılında vücut ağırlığının fazla olması, ilk 12 ay boyunca bebek bakımı ve
beslenmesi ile ilgili bulunmuş ve bebeklik döneminde obezitenin önlenmesi için çocuk bakımının
buna göre düzenlemesi vurgulanmıştır (Laws et al, 2015; Neelon et al, 2015). Bu yanlış algı nedeni ile
çocukların çoğu ebeveynleri tarafından sürekli yemek yemeye zorlanırlar. Sağlıksız beslenme sonucu,
obezite kaçınılmaz olmaktadır. Sonrasında sağlıklı beslenme, egzersiz, davranış değişikliği, ilaç
tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemleri ile obezite sorunu tedavi edilmeye çalışılmaktadır (Kayar ve
Utku, 2013).
Bütün bunlar, özellikle aile faktörünün obezite üzerinde en etkili faktör olduğunu ve bireylerin
erken yaşlardan itibaren olumlu beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, bedensel aktivitelere teşvik
edilmesinin obez bireylere sahip bir toplumun belirleyicisi olduğunu göstermektedir. Son yıllarda
obezite konusnda yapılan çalışmalar giderek artış göstermiştir. Bu çalışmalarda obezitede risk
faktörleri, beslenme ve fiziksel aktivite (Gutterman, 2011), obez ve spor yapan çocukların
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karşılaştırılması (Alkan vd., 2013), erken çocukluk bakımı ve obezite (Neelon et al, 2015), çocukluk
çağı obezitesinin tanımlanması ve önleme stratejileri (Rankin at al, 2015), ebeveyn algılarına göre
çocukluk

obezitesi (Black et al, 2015), erken yıllarda obezitenin önlenmesinde hemşirelerin rolü

(Laws et al, 2015) gibi konuların ele alındığı görülmektedir. Çocukların obeziteye bakış açısı veya
obezite ile ilgili kavramları algısı konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmada
okul öncesi dönem çocuklarının şişman-zayıf kavram algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu
kapsamda çocukların; şişman-zayıf olmanın nedenleri, faydaları ve zararları, beslenme şekli ve
hareketin şişman-zayıf olmaya etkisi konuları ve kendi beden imajları incelenmeye çalışılmış ve
çocuklarda obezitenin önlenmesine yönelik öneriler sunulmuştur.
2.YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden Olgu Bilim Deseni kullanılmıştır. Bireylerin bir
olguya ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma, olgu bilim
araştırma desenin amacıdır (Annells, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu araştırmada da obezite
olgusu okul öncesi 4-6 yaş çocuklarının görüşleri doğrultusunda incelenmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Çalışmanın grubu Kolay Ulaşılabilir Örneklem (convenience sampling) tekniğine göre
belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi, araştırmaya hız ve pratiklik kazandırdığından, araştırmacı
erişilmesi kolay olan durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada da zaman ve işgücü
açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle Karabük il merkezinde yer alan ve 2015-2016 eğitim öğretim
yılında Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokuluna devam eden 4-6 yaş grubundan 19 erkek, 20
kız olmak üzere toplam 39 çocuk çalışma grubuna dahil edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan
çocukların yaş ortalaması 5,34, boy ortalaması 111cm, kilo ortalaması ise 19,64’tür. Çocukların
annelerinin %12,8’i ilkokul, %7,6’sı ortaokul, %17,9’u lise, %5,1’i ön lisans, %51,2’si lisans ve
%2,5’i yüksek lisans mezunu olup babalarının ise %5,1’i ilkokul, %10,2’si ortaokul, %35,9’u lise,
%2,5’i ön lisans, %41’i ise lisans mezunudur. Annelerin %31,5’i ev hanımı, %18,4’ü memur, %10,5’i
serbest meslek, %2,6’sı işçi, %36,8’i diğer meslek grubunda; babaların ise %18,4’ü memur, %34,1’i
serbest meslek, %23,6’sı işçi ve %23,6’sı diğer meslek grubunda yer almaktadır.
2.3. Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Karşılaştırmalı sonuçlar elde etmek amacıyla, tercih edilen yarı yapılandırılmış görüşme formu,
araştırma soruları ve çocukların gelişim düzeyleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Araştırmacılar
tarafından geliştirilen görüşme sorularının hazırlanmasında; soruların kolaylıkla anlaşılması ve tek bir
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boyutu ele almasına dikkat edilmiştir.

Hazırlanan görüşme formu amaca uygunluk ve içerik

geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne sunulmuştur. Alan uzmanlarından gelen görüş ve
öneriler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilerek beş çocuk ile bir ön uygulama
gerçekleştirilmiştir. Görüşmede kullanılan son soruyu somut hale getirebilmek için, çocuklara
üzerinde farklı beden yapısına ait bireylere ait resimlerin bulunduğu kartlar kullanılmıştır.
Görüşme formunda yer alan sorular aşağıda belirtilmiştir:
•

Şişmanlık/zayıflık nedir/nasıl olur?, Tanıdığın şişman/zayıf biri var mı? (KİM?)

•

Sen şişman mısın?/zayıf mısın?,(KİM?)

•

Niçin/ ne yapılırsa şişman/zayıf olunur? (NİÇİN?)

•

Şişman/zayıf olmanın faydaları/zararları nelerdir?

•

Şişman mı, zayıf biri mi olmak istersin? Neden?

•

Şişman birinin zayıflaması mümkün müdür? Ne yapması gerekir?

•

Gösterdiğim resimdeki insanlar sence şişman mı/zayıf mı? Hangisi daha sağlıklı

görünüyor? Sen hangisi gibi olmak istersin? (HANGİ?)
•

Gösterdiğim resimdeki insan, gösterdiğim resimdeki hangi yiyeceklerden daha fazla

yemiş olabilir? (ŞİŞMAN/ZAYIF İNSAN RESMİ, YİYECEK RESİMLERİ)
•

Gösterdiğim resimdeki insan, gösterdiğim resimdeki hangi davranışlarda daha fazla

bulunmuş olabilir? (ŞİŞMAN/ZAYIF İNSAN RESMİ, HAREKETSİZ/HAREKETLİ –SPOR
YAPAN İNSAN RESİMLERİ)
Görüşme, sınıf

dışında

ve

çocuğun kendini rahat ifade edebileceği bir ortamda

gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede ses kayıt cihazı ve not alma tekniği bir arada kullanılmıştır.
Bu şekilde bir görüşme yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Görüşme formlarından elde edilen ve doğruluğu
sınanan veriler, belirlenen temalara göre işlenerek betimsel ve içerik analizleri yapılmış, doğrudan
alıntılarla bulgular yorumlanmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, okul öncesi dönem çocuklarının görüşleri belirlenen temalar
çerçevesinde sunulmuştur. Çalışma grubunda yer alan çocukların görüşleri gizlilik esasına
dayanılarak, isimleri verilmeden kodlanarak aktarılmıştır. Buna göre kız katılımcılar “K”, erkek
katılımcılar “E”, olarak kodlanmış, her katılımcıya kodunun yanında “K1, K2, E1, E2” şeklinde bir
numara verilmiştir.
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Tablo 1. Çocukların “Şişmanlık/Zayıflık Nedir/Nasıl Olur?” Sorusuna İlişkin Görüşleri
(N=38)
Şişmanlık nedir/nasıl olur?

Frekans

Zayıflık nedir/nasıl olur?

Frekans

Çok yemek yemek
Büyük göbeği/karnı olmak
Hamile olmak
Büyük olmak
Baklava yemek
Tuvaletini yapmamak
Çok uyumak
Çok büyük börekler yemek
Sürekli kek yemek
Abur cubur yemek
Ağzını çok açmak

22
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Çok yemek yememek
Bilmiyorum
Göbeği olmamak
Spora gitmek
Hamile olmamak/bebeğin doğması
Sağlıklı yiyecekler yemek
Su içmek
Tuvaletini hemen yapmak
Yağlı şeyler yememek
Gülmek
Baklava yememek

19
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1

Çocukların “Şişmanlık nedir/nasıl olur?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, 22’sinin
çok yemek yemek, 6’sının büyük göbeği/karnı olmak, 2’sinin hamile olmak ve 1’er kişinin de büyük
olmak, baklava yemek, tuvaletini yapmamak, çok uyumak, çok büyük börekler yemek, sürekli kek
yemek, abur cubur yemek ve ağzını çok açmak şeklinde cevaplar verdiği görülmüştür. K1 bu konudaki
görüşlerini ‘’babam biraz şişman çünkü çok yemek yiyor’’, E1 ‘’Kötü bir şeydir çok yemek yersek
olur.’’, E2 ‘’Hep kek yiyince şişman oluruz.’’, E3 ise ‘’Emek yemiş karnı şişmiş hep yemiş’’ şeklinde
ifade etmiştir.
Çocukların “Zayıflık nedir/nasıl olur?” sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde ise,
19’unun çok yemek yememek, 5’inin zayıflığın ne olduğunu bilmediği, 3’ünün göbeği olmamak, 2’şer
kişinin spora gitmek ve hamile olmamak, 1’er kişinin de sağlıklı yiyecekler yemek, su içmek,
tuvaletini hemen yapmak, yağlı şeyler yememek, gülmek, baklava yememek, küçük olmak şeklinde
cevaplar verdikleri belirlenmiştir. E4 bu konudaki görüşlerini ‘’yağlı şeyler yemeyince zayıf olur’’,
K2‘’zayıflar benim gibi olur’’, K3 ‘’hiç yemek yememiş karnı görünmez olmuş’’, E5 ‘’annem
uyanınca gülüyor, zayıflıyor’’, K4 ‘’bebek doğunca zayıf oluyor’’ şeklinde ifade etmiştir.
Buna göre çocuklar şişman ya da zayıf olmanın yemek yeme ile ilgisi olduğunun farkında
oldukları ve bunu göbeğin büyüyüp küçülmesi ile ilişkilendirdikleri söylenebilir. Tek bir özelliğe
odaklanma durumu nedeniyle de gebelik durumu ile şişmanlık konusunu karıştırdıkları görülmektedir.

20

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 2. Çocukların “Şişman/Zayıf Olmak İyi/Kötü Bir Şey Midir? Neden İyidir/Kötüdür?”
Sorusuna İlişkin Görüşleri
Şişman olmak iyi bir şey midir?
Evet
Hayır
Neden iyidir?
Bilmiyorum
Karnımız doyar
Dedeme şişmanlık yakışıyor
Herkes şişman olduğu için
Yemek yediğimiz için
Zayıfken hasta olunur
Neden kötüdür?
Yürüyemez /koşamaz
Göbeği çıkar, masaya değer
Patlayabilir
Hastalanır/sağlıksız olur
Elbise giyemez
Şişmanlıktan sıkılır
Herkes ona güler

Zayıf olmak iyi bir şey midir?
Evet
Hayır
Neden iyidir?
Koşabilir/spor yapabilir
Canı yemeği çekmez
Göbeği olmaz
Elbise giyebilir
Sağlıklı olunur
İnsanlar gülmez
Neden kötüdür?
Hep aç kalırız
Neşemizi kaybederiz
Arkadaşımız olmaz
Hasta oluruz

Frekans
6
25
1
1
1
1
1
1
4
3
2
2
1
1
1

Frekans
30
3
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Buna göre çalışma grubunu oluşturan çocukların şişman olmayı olumsuz, zayıf olmayı ise
olumsuz olarak değerlendirdikleri söylenebilir. Her iki durumu da sağlıklı ya da sağlıksız olmakla
ilişkilendirdikleri,

şişmanlığın

daha

fazla

olumsuz

durumlara

neden olduğunu düşündükleri

söylenebilir.
Tablo 3. Çocukların Şişman/Zayıf Kavramına İlişkin Algıları
Hangisi daha sağlıklı görünüyor?
Doğru
Yanlış
Sağlıklı olabilmek için ne yapmış olabilir?
Çok yemek yememiş
Bilmiyorum
Spor yapmış
Dişlerini fırçalamış
Bilgisayar ve tablet ile çok fazla oynamamış
Hangisi gibi olmak istersin?
Normal
Şişman
Sen şişman mısın/zayıf mısın?
Zayıf
Orta
Biraz toplu

Frekans
33
6
31
4
2
1
1
38
1
37
1
1

Buna göre çocukların şişman zayıf kavramını doğru bildikleri söylenebilir. Zayıf olmak
istedikleri ve kendilerini zayıf olarak gördükleri söylenebilir.
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Tablo 4. Çocukların “Tanıdığın Şişman/Zayıf Biri Var Mı? Kim? Ve Sen Şişman Mısın Zayıf
Mısın?” Sorusuna İlişkin Görüşleri
Tanıdığın şişman biri var mı?

Kim?
Tanıdığın zayıf biri var mı?

Kim?

Var
Yok
Bilmiyorum
Babam
Amcam/Dayım
Arkadaşım
Dedem/anneannem
Var
Yok
Bilmiyorum
Arkadaşım
Annem
Kardeşim
Babam
Öğretmenim
Eniştem
Teyzem/Halam
Kuzenim

Frekans
11
24
4
6
2
1
2
26
10
3
10
4
4
3
1
1
2
1

Tablo 2’ye göre çocukların 11’inin şişman bir tanıdıklarının olduğu, 24’ünün olmadığı,
4’ünün ise şişman bir tanıdıklarının olup olmadığını bilmedikleri görülmektedir. Şişman bir tanıdığı
olan çocuklara bu kişinin kim olduğu sorulduğunda ise 6’sının babam ve 1’er kişinin de dayım,
amcam, arkadaşım, dedem, komşum, anneannem cevaplarını verdikleri belirlenmiştir. Çocuklara zayıf
bir tanıdıklarının olup olmadığı sorulduğunda 26’sının var, 10’unun yok ve 3’ünün bilmiyorum
cevabını verdikleri; bu kişinin kim olduğu sorulduğunda ise 10’unun arkadaşım, 4’er kişinin annem,
kardeşim, 3’ünün babam, 1’er kişinin de öğretmenim, eniştem, teyzem, halam, kuzenim cevabını
verdikleri saptanmıştır. Çocuklara sen şişman mısın/zayıf mısın diye sorulduğunda ise 37’sinin zayıf,
1’er kişinin de orta ve biraz toplu cevabını verdikleri belirlenmiştir. Buna göre çocukların aile akraba
ve yakın çevrelerinde tanıdıkları şişman ya da zayıf birilerinin bulunduğu söylenebilir.
Tablo 5. Çocukların “Şişman Birinin Zayıflaması Mümkün Müdür? Nasıl?” Sorusuna İlişkin
Görüşleri
Şişman birinin zayıflaması mümkün müdür?

Nasıl?

Frekans
Evet
Hayır
Az yemek yenirse
Spor yapılırsa
Elma yenirse
Tabletle oynanmazsa
Hamburger yenmezse

21
18
11
7
1
1
1

Tablo 5’te çocukların şişman birinin zayıflamasının mümkün olup olmadığına ve nasıl
mümkün olduğuna ilişkin görüşleri incelenmiştir. Buna göre çocuklarının 21’inin evet, 18’inin ise
hayır cevabı verdikleri; nasıl sorusuna ise 11’inin az yemek yiyerek, 7’sinin spor yaparak, 1’er kişinin
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de tabletle oynamayarak ve hamburger yemeyerek cevabını verdiği belirlenmiştir. Buna göre
çocukların az yemek yenirse zayıflamanın mümkün olacağını düşündükleri söylenebilir.
Tablo 6. Çocukların Şişman/Zayıf İnsanların Daha Fazla Yediği Besinler Ve Yaptıkları
Eylemlere İlişkin Görüşleri
Şişman insanların daha fazla yediği
besinler
Hamburger
Pasta
Çikolata
Şeker
Kola
Cips
Meyve
Balık
Sebze
Süt
Bal
Yumurta
Şişman insanların daha fazla yaptığı
eylemler
Aşırı yemek yemek
Sürekli bilgisayar oyunları oynamak
Hareketsiz kalmak
Sürekli TV izleyip bir şeyler yemek
Uyumak
İp atlamak
Koşmak
Basketbol oynamak
Yüzmek
Spor yapmak

Frekans
32
29
27
26
25
20
12
12
10
9
9
8

30
28
22
18
15
14
11
8
6
4

Zayıf insanların daha fazla yediği
besinler
Bal
Meyve
Süt
Yumurta
Sebze
Balık
Kola
Cips
Çikolata

Zayıf insanların daha fazla yaptığı
eylemler
Spor yapmak
Yüzmek
Basketbol oynamak
Koşmak
İp atlamak
Hareketsiz kalmak
Sürekli TV izleyip bir şeyler yemek
Uyumak
Sürekli bilgisayar oyunları oynamak
Aşırı yemek yemek

Frekans
29
28
27
25
22
21
6
5
5

31
30
28
26
25
10
7
5
4
3

Tablo 4’e göre çocukların 32’si şişman insanların hamburgeri daha fazla tükettiklerini, 29’u
pastayı, 27’si çikolata, 26’sı şeker, 25’i kola, 20’si cips, 12’si meyve, 12’si balık, 10’u sebze, 9’u bal,
9’u süt ve 8’i yumurtayı daha fazla tükettiklerini belirtmişlerdir. Şişman insanların hangi eylemleri
daha fazla yaptıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde ise 30’u aşırı yemek yediklerini, 28’i sürekli
bilgisayar oyunları oynadıklarını, 22’si hareketsiz kaldıklarını, 18’i sürekli tv izleyip bir şeyler
yediklerini, 15’i uyuduklarını, 14’ü ip atladıklarını, 8’i basketbol oynadıklarını, 6’sı yüzdüklerini, 4’ü
ise spor yaptıklarını belirtmişleridir.
Çalışma grubunu oluşturan çocukların 29’u zayıf insanların balı daha fazla tükettiklerini, 28’i
meyve, 27’si süt, 25’i yumurta, 22’si sebze, 21’i balık, 6’sı kola, 5’i cips, 5’i çikolatayı daha fazla
tükettiklerini ifade etmişleridir. Zayıf insanların hangi eylemleri daha fazla yaptıklarına ilişkin
görüşleri incelendiğinde ise 31’i spor yaptıklarını, 30’u yüzdüklerini, 28’i basketbol oynadıklarını,
26’sı koştuklarını, 25’i ip atladıklarını, 10’u hareketsiz kaldıklarını, 7’si sürekli tv izleyip bir şeyler
yediklerini, 5’i uyuduklarını, 4’ü sürekli bilgisayar oyunları oynadıklarını,

3’ü aşırı yemek

yediklerini belirtmişleridir. Buna göre, çocukların sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri genellikle bildikleri
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söylenebilir bunun nedeni olarak anne babalar ve öğretmenlerin çocukları konu ile ilgili
bilgilendirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Okul öncesi dönem çocuklarının şişman-zayıf kavram algılarını belirlemek amacıyla yapılan
bu çalışmada çocukların şişman zayıf kavram bilgisine sahip oldukları, kendilerini zayıf olarak
nitelendirdikleri, şişman ya da zayıf olma durumunu çok yemek yeme ya da az/hiç yemek yememe ve
göbeğin olup olmamasıyla ilişkilendirdikleri belirlenmiştir. Aile akraba ve yakın çevrelerinde
tanıdıkları şişman ya da zayıf birilerinin bulunduğu, az yemek yeme ve spor yapmakla zayıflamanın
mümkün olabileceği bilgisine sahip oldukları, sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerin neler olduğunun
farkında oldukları saptanmıştır.
Okul öncesi yaş döneminde çocukların bazı kavramları edindikleri görülmektedir. Kavram
ediniminde bireysel yaşantılar önemlidir. Çocukların kavramları nasıl kazandıkları ve bilişsel gelişim
düzeyleri ile ilgili araştırmalar yapan Piaget, gelişmekte olan beynin şemalar oluşturduğunu
belirtmiştir ve çocukların bu şemaları nasıl kullandıkları ve nasıl uyum sağladıklarını açıklamak için
çeşitli kavramlar önermiştir. Bunlar özümleme (assimilation) ve uymadır (accommodation).
Özümleme yeni bilgi ya da yaşantı ile karşılaşan çocuğun önceden var olan şemalarını kullanmasıdır.
Uyma ise çocukların yeni karşılaştıkları bilgi ya da yaşantı önceden var olan şemalarına uymuyorsa
yeni şemalar yaratması veya önceki şemaların kapsam ve niteliklerini değiştirmesidir (Şener Kılınç,
2013). Çocukların nesne ve olaylara ilişkin oluşturdukları şemalar kavram gelişiminin başlangıcını
oluşturur (Senemoğlu, 2001). Çocuklar kavram edinme aşamasında geliştirdikleri şema ve oluşturulan
kavramın niteliğine dayalı olarak gruplama yaparlar. Kavram oluşturma, çocukların uyaranların benzer
ve farklı yanlarını algılayarak genelleme yapmasına dayalıdır (Ülgen, 2001).
Okul öncesi dönem çocukları tek boyutlu ve algı temelli düşünme eğilimine sahiptir. Algı
temelli düşünme

özelliği çocukların nesnelerin sadece

çıkardıkları ses

ve

görünümlerine

aldanmalarıdır. Tek boyutlu düşünme özelliği ise bu dönem çocuklarının bir nesne ya da problemin
tek bir özelliğine odaklanmalarıdır (Saçkes, 2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların ilk önce basit
kavramları edinirler ve bu kavramlar nesnenin algılanan en belirgin özellikleri ile yakından ilişkilidir
(Aktaş Arnas, 2004). Bu düşünme özelliklerine sahip olan çocuğun şişman ya da zayıf olmayı göbeğin
olup olmamasıyla yani bireyin gözle görünen tek bir özelliği ile ilişkilendirilmesi beklenilebilir bir
durumdur.
Çevre ve çevreyle alakalı olan her tabaka çocuğun gelişimini ve algısını doğrudan ve dolaylı
yollarla önemli düzeyde etkileyen bağlamlardandır. Okul yaşamının başlaması ile birlikte artık
çocuklar ailelerinin yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşlarından etkilenirler. Çevrelerinde bulunan
öğretmenleri ve arkadaşlarını gözlemleyerek, model alarak yeni bilgiler ve alışkanlıklar edinirler. Bu
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nedenle çevrelerinde bulunan etmenler onların beslenme alışkanlıklarını, yemek yeme davranışlarını,
beden algılarını etkiler (Osmanoğlu, 2013).
Aile yapısı, ailenin sosyo ekonomik durumu, ebeveyn- çocuk arasındaki iletişim ve etkileşim
şekilleri, ebeveyn tutumları, ailenin beklentileri, kitle iletişim araçları kuralları değerleri ve ideolojileri
gibi birçok faktör bu bağlamları oluşturmaktadır (Sameroff ve Barbara 2009). Aile çocuğun ilk
deneyimlerini edindiği ortamdır. Anne-baba-çocuk ilişkisi temelde anne-baba tutumuna bağlıdır.
Tutumlar, başta ebeveynlerin demografik özellikleri olmak üzere, ebeveynlerin kişilik özellikleri, ruh
sağlığı, kültür, etnik köken, sosyo ekonomik statüden etkilenebilir (Aslan, 2014; Özyürek ve Şahin,
2005).
Okul öncesi dönemde çocuklarda yaşanan en büyük sorunlardan biri iştahsızlık, yemek seçme,
sevmediği yemeği yememe eğiliminde olmalarıdır (Osmanoğlu, 2013). Çocuğun bu durumları anne
babaları zorlayan faktörlerdendir. Bu süreçte anne baba tutumları ön plana çıkmaktadır. Anne baba
tutumlarına dayalı olarak çocuk ya bu sorunların üstesinden gelecek ya da bu durumlar daha da
şiddetlenerek hem çocuğu hem de aileyi zorlayacak bir faktör haline gelecektir.
Alkan ve arkadaşları (2013) obez ve spor yapan çocukların kalp hızı değişkenliğini
araştırdıkları çalışmalarında, spor yapan erkek çocuklarda kalp hızı değişkenliğinin anlamlı derecede
yüksek olmasını kardiyak risklerin daha az olabileceği ve düzenli sporun otonom sinir sistemi
fonksiyonları üzerine pozitif etkisi olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
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CHILDREN’S UNDERSTANDING ABOUT CHILDHOOD
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ÖZET
Çocukluk kavramı tarih boyunca her toplumun içinde yaşadığı kültürü yansıtmış ve geçmişten
günümüze birçok değişikliğe uğramıştır. Çocukluk üzerinde yazılan yazılar, çocukların bakış açısı
yerine, yetişkinlerin çocukluğu nasıl tanımladığını yansıtmaktadır. Dolayısıyla çocuklukla ilgili bütün
yazılar yetişkinlerin perspektifini yansıtmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, çocukluk kavramını
çocukların nasıl anlamlandırdıklarını keşfetmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma
desenlerinden fenomenolojik araştırma türünde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 17
çocuk oluşturmaktadır. Veriler çocuklarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Veri
toplama yöntemleri seçilirken çocuklara özgü yöntemler kullanılması amaçlanmıştır. Öncelikle
buzkırıcı bir oyun oynanmış ve sonrasında Çocukların, çocukluk dönemini nasıl algıladıklarını
anlamak için öncelikle çocuklardan, çocukluk ile ilgili Gülen Sakız Ağacı (Avcı-Çakman, 2015)
kitabındaki Sihirli Sözcükler öyküsünü okumaları istenmiştir. Bu hikayede Türkçe öğretmeni
sınıfındaki çocuklara “Çocukluk nedir?” konulu bir proje ödevi vermektedir ve çocuklar, çocukluğu
nasıl anlatacaklarını bilemezler. Hikaye okunduktan sonra çocuklara “Sen olsaydın çocukluğu sen
nasıl anlatırdın?” sorusu sorulmuş ve çocuklukla ilgili bir anısını anlatması istenerek, çocukluğu nasıl
gördükleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle
çözümlenmiştir. Çocukluğun güzel bir dönem olduğunu düşünen ve büyümek istemeyen çocukların
yanı sıra, bir an önce büyüyüp özgür olmak isteyen, çocukluğu hayatın kısıtlanmış bir dönemi olarak
gören, yetişkinlerin istediği her şeyi yapabildiğini kendilerinin ise yapamadığını belirten çocuklar da
bulunmaktadır. Çocukların, çocuklukla ilgili daha çok mutlu anılarını hatırladıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk kavramı, Çocukluğa bakış, Çocukluk dönemi
ABSTRACT
Concept of childhood reflects the culture in which every society lives throughout history, and
has undergone several changes from the past to present. Essays on childhood reflect the way how
adults define the childhood instead of children’s point of view. Therefore, all essays about childhood
reflect adults own perspective. For this reason, in this research, it is aimed to discover how children
give meanings to the concept of childhood. This research was carried out by using the
phenomenological research design. Research sample consisted of 17 children. The data were collected
from children by means of semi structured interviews. It was aimed to use child-specific methods
when selecting data collection methods. Firstly, an icebreaker game was played and then, in order to
understand how children perceive childhood, children were asked to read the Magic Words story from
the Gülen Sakız Ağacı (Avcı-Çakman, 2015) that is related to childhood. In this story, Turkish
language teacher gives project assignment to the children on the subject of “What is childhood?”, and
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children could not know how to explain childhood. After reading the story, children were asked to
answer “if you were a child in the story how would you explain the childhood?”, and also they were
asked to tell one of their childhood memory to understand how they see the childhood. Findings from
the interviews were analyzed by descriptive analysis method. Besides children who think that
childhood is good and do not want to grow up, there are children who want to grow up right away and
be free. Those children see the childhood as a restricted period of life and think that adults can do
whatever they want, but as children, they cannot. It has been seen that children remember mostly their
happy moments about childhood.
Key words: Consept of childhood, Childhood, Understanding about childhood,

GİRİŞ
Çocukluk, bir kişinin içinde bulunduğu durumu veya çocuk olduğu dönemi belirten soyut bir
kavramdır. Bu kavram, çocuğun ne olduğu ve ne zaman çocuk olduğuna dair bir anlayışı ifade eder ve
birey olarak çocuğa yüklenen anlamları taşır (Archard, 2004; Heywood, 2003; Postman, 1995). Ancak
çocukluk kavramının taşıdığı anlamlar; tarih boyunca her kültürde farklılık gösteren sosyal bir
kurgudur (Archard, 2004; Elkind, 1999; Heywood, 2003; Onur, 2005; Postman, 1995; Sorin, 2005).
Yetişkinler tarafından, içinde yaşanılan kültürün bir parçası olarak yaratılan çocukluk
kavramı; bir daha ele geçmeyeceği düşünülen, hayatın en güzel dönemi olarak anılır (Archard, 2004;
Holt, 2000). Yetişkinler çocukluk dönemini bildiklerini ve çocukları anladıklarını düşünseler de
aslında bu dönemi, çocukların bakış açısıyla göremezler (Punch, 2002). Rousseau (2011) bu konuyla
ilgili görüşlerini Emile’in önsözünde; “Çocukluk hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve hatalı
fikirlerimizle ne kadar ilerlersek o kadar yanlış yapıyoruz.” şeklinde belirtmiştir.
Rousseau (2011)’in savunduğu gibi çocukluk hakkında hiçbir şey bilinmese de, soyut olan
çocukluk kavramı hakkında yazılan birçok bilgi bulmak mümkündür (Elkind, 1999; Heywood, 2003;
Onur, 2005; Postman, 1995; Tan, 1989). Ancak çocukluk hakkındaki bu bilgilerin hepsi yetişkinlerin
bugünkü bakış açılarını yansıtmaktadır. Dolayısıyla mevcut kaynaklar; birey olarak çocuk olmanın ne
demek olduğunu tanımlamak yerine, teorik düzeyde çocuk olmanın ne demek olduğuna ilişkin bilgi
vermektedir (Heywood, 2003, s. 16). Teorik düzeyde çocuk olmaya ilişkin kaynaklar yetişkin algısına
dayandığı için, çocukların devam eden bir hayatları, ihtiyaçları ve arzuları olduğunu yeterince
yansıtamayabilir (Corsaro, 2011; Prout, 2000). Oysa çocuklar ve çocukluk kavramı hakkında bilgi
edinmenin en doğru yolu, birincil bilgi kaynağı olan çocuklarla görüşmektir. Bu nedenle çocuklar ve
çocukluk hakkında bilgi edinmek için, çocukların fikirlerine başvurulmalıdır. Bu araştırmada,
çocukların kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, çocukluğu nasıl anlamlandırdıkları keşfedilmeye
çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji türünde gerçekleştirilmiştir.
Fenomenojik araştırma, bir fenomenle ilgili katılımcıların deneyimlerini resmettiği, kaynağını felsefe
ve psikolojiden alan bir araştırma desenidir (Creswell, 2014).
Katılımcılar
Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden kartopu örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını 10-12 yaş aralığında bulunan 17 çocuk oluşturmaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri
Katılımcı

Yaş

Cinsiyet

1. Gözde
2. Nursena
3. Irmak
4. Merve
5. Selen
6. Senem
7. Ayşegül
8. Büşra
9. Ezgi
10. İrem
11. Ecrin
12. Alperen
13. Kemal
14. Yaman
15. Engin
16. Mutlu
17. Mustafa

10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
10
10
11
12
12
12

Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Kız
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

Sınıf
Düzeyi
5.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
6.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
7.Sınıf
7.Sınıf
7.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
5.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
7.Sınıf

Etik İlkeler
Araştırmada;

katılımcılar

gönüllülük

ilkesi

doğrultusunda

seçilmiştir.

Katılımcılardan

aydınlatılmış onam alınmıştır. Görüşmeler sırasında katılımcılardan cevaplarının ses kaydının
alınabilmesi için katılımcılar bilgilendirilerek izin alınmış, istemeyen katılımcılar için cevaplarının
görüşmeci tarafından yazılabileceği söylenmiştir. Ses kaydının alınmasını istemeyen iki çocuğun
cevapları ikinci yazar tarafından yazıya aktarılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların isimleri
değiştirilerek rumuzlar konulmuştur ve çalışmanın geri kalanında cevapları bu rumuzlarla iletilecektir.
Çalışmaya başlanmadan önce çocuklara özgü yöntemler kullanma yoluna gidilmiştir. Bu
nedenle çalışılan yaş grubundaki çocukların seveceği oyun türlerinden olan solo test oyunu
oynanmasına karar verilmiştir. Oyun oynandıktan sonra okunması planlanan, çocuklukla ilgili bir
hikâye arayışına gidilmiştir. Koray Avcı Çakman’ın Gülen Sakız Ağacı (2013) kitabında bulunan
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Sihirli Sözcükler isimli öykünün çocuklukla ilgili olduğu belirlenmiş ve yazarından kullanım izni
alınmıştır.
Verilerin Toplanması
Çalışmaya başlamadan önce çocukla tanışılmış, solo test oyuncağı gösterilmiş, çalışma
hakkında onamı ve gönüllüğü sağlandıktan sonra oyuna geçilmiştir. Solo test oynandıktan sonra
çocuklara, çocuklukla ilgili bir hikâye okunacağı ve bu hikâye ile ilgili sohbet edileceği açıklanmıştır.
Görüşmeci çocuklara; “Hikâyeyi sen mi okumak istersin yoksa benim mi sana okumamı istersin?”
diye sormuştur. Hikâye okunduktan sonra görüşme sorularına geçilmiştir.
Görüşme Soruları
Çocuklara yöneltilen görüşme soruları;
□Sen çocukluğu anlatacak olsan nasıl anlatırdın?
□Çocukluk döneminle ilgili bir anını anlatacak olsan hangi anını anlatırdın? şeklindedir.
BULGULAR
Çocuklarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerden “çocukluk araştırmaları, çocukluğa
bakış ve akılda kalan çocukluk” temaları oluşturulmuştur.
Şekil 1. Temalar

1.Tema: Çocukluk Araştırmaları
Çocukluk

araştırmaları

temasında

üç

kategori

“araştırmamızdan çıkarı ve farklı fikirler” şeklindedir.
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Şekil 2. Çocukluk araştırmaları teması

Araştırmamızdan çıkarım kategorisi
Buz kırıcı olarak okunan hikâyeden etkilenen çocuklar, yetişkinlerin çocuklukla ilgili
fikirlerini öğrenmek için “anılarını soracaklarını (2)” belirtmişlerdir. Örneğin Merve (11 yaş)
düşüncesini; “Bende anılarını sorardım.” şeklinde belirtmiştir.
Farklı fikirler kategorisi
Çocukların cevaplarından oluşan alt kategoriler; “kendi düşüncelerimi yazardım (1), çocukken
neleri sevdiğini sorardım (1)” şeklindedir. Örneğin Gözde (10 yaş); ise çocukluğu anlatmak için
izleyeceği yöntemi “İlk kendi düşüncemi yazardım bir kâğıda.” şeklinde ifade etmiştir.
Çocukluğu anlatmak için, kişilere çocukken neleri seveceğini soracağını ifade eden Senem (11
yaş) izleyeceği yöntemi; “Çocukken neleri daha çok severdin, neler yapmayı isterdin diye büyüklere
sorardım.” şeklinde ifade etmiştir.
2. Tema: Çocukluğa bakış
Çocukluk anlayışı teması altında “çocukluğun temel gereksinimleri, çocukluk görevleri,
özerklik ve duygusal istismar” kategorileri ele alınmıştır.
Şekil 3. Çocukluğa bakış teması
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Çocukluğun temel gereksinimleri kategorisi
Bu kategoride oluşturulan alt kategoriler; “eğlenceli dönem (6), ihtiyaçların başkaları
tarafından karşılanması (5), oyun (3), anlaşılma isteği (2) ve sevilmek (2)” şeklindedir.
Çocukluk dönemini eğlenceli bir dönem olarak ifade eden Mutlu (12 yaş); “Çocuk olmak her
zaman eğlence ister, olduğu yerde duramaz. Hiçbir şey yoksa parmaklarıyla oynar. Çocuklar her
zaman bir şeyler arar eğlence arar.”
Çocukluğu oyunla ilişkilendiren Sedef (11 yaş), düşüncelerini “Çocuk olmak sürekli oyun
oynadığın, eğlendiğin bir dönemdir…” şeklinde ifade etmiştir.
Nursena (10 yaş) ise, çocukluk dönemini “Çocukluk herkesin seni sevdiği bir hayattır
derdim.” şeklinde anlatacağını ifade etmiştir.
Ayşegül (12 yaş), dolaylı anlatım kullanarak çocukluğu “Ekmek elden su gölden gibi biraz.”
şeklinde ifade etmiştir.
Merve (11 yaş) ise düşüncelerini “Ben de anılarını sorardım. Belki o zaman çocuk olmayı
hatırlayıp bizi anlarlar.” şeklinde ifade etmiştir.
Çocukluk görevleri kategorisi
Çocukların cevaplarından oluşan alt kategoriler “ödev (5) ve dolaylı anlatım (2)” şeklindedir.
Örneğin çocukluğu ödevle ilişkilendiren Ezgi (12 yaş) düşüncelerini; “Sürekli ödev yapmak zorunda
bırakılan, çok fazla sıkılan, daraltılan çocuklar olduğumuzu söylerdim.” şeklinde ifade etmiştir.
Çocuk olmayı dolaylı anlatım kullanarak ifade eden Yaman (12 yaş); düşüncelerini; “Çocuk
olmak geleceğin için çalışmak, eğlenmek, pozitif düşünmektir.” şeklinde ifade etmiştir.
Özerklik kategorisi
Bu kategoride oluşan alt kategoriler; “ekonomik bağımsızlık (4), bağımsız karar alma (3)”
şeklindedir. Örneğin çocukluk döneminde ekonomik bağımsızlığın olmadığını vurgulayan Senem (11
yaş); düşüncelerini “Bazen çok istediğin bir şeyi alamıyorsun kendi paran olmadığı için.” şeklinde
ifade etmiştir.
Bağımsız karar alamadığını ifade eden Ecrin (12 yaş) ise; düşüncelerini aşağıdaki şekilde ifade
etmiştir;
“Çocukken çoğu şeye kendin karar veremezsin… Ailelerimizin isteklerine göre yaşıyoruz.”
Duygusal İstismar Kategorisi
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Çocukların cevaplarından oluşan alt kategoriler “güven vermeyen -tutarsız bakım (1) ve
bağırma-küçük düşürme (2)” şeklindedir. Örneğin Mutlu (12 yaş), patron olmak için büyümesi
gerektiği düşündüğünü; “Bazen annen başka bir şeye üzülür acısını senden çıkarır… Sana saygı
duymaları için büyümen gerekir. Büyüdüğün zaman patron sen olursun.” şeklinde ifade etmiştir.
Öğretmenlerin kötü davranışlarından rahatsız olan İrem (12 yaş) ise; düşüncelerini; “Bence
çocuklar bir an önce mesleklerini eline almak isterler; öğretmenlerin gazabından kurtulmak için. Bazı
öğretmenler aşırı derecede sinirliler ve çok sinir bozucu olabiliyorlar.” şeklinde ifade etmiştir.
3.Tema: Akılda Kalan Çocukluk
Akılda kalan çocukluk temasında, katılımcılara bir çocukluk anılarını anlatacak olsalar hangi
anıyı seçecekleri sorulmuştur. Katılımcıların cevaplarından oluşan kategoriler; “olumlu anı ve olumsuz
anı” şeklindedir. Yedi katılımcı çocuklukla ilgili bir anısını anlatmamayı tercih etmiştir.
Şekil 4. Akılda kalan çocukluk teması

Olumlu anı kategorisi
Çocukların cevaplarından oluşan alt kategoriler; “parka gitme (2), pikniğe gitme (1), evcil
hayvan alınması (1)” şeklindedir. Örneğin Kemal (12 yaş) çocukluğunu anlatacak olsa seçeceği anıyı;
“Akşam gençlik parkına gittik. Orda çok eğlendik.” şeklinde ifade etmiştir.

Olumsuz anı kategorisi
Bu kategoride oluşturulan alt kategoriler; “öğretmenler tarafından maruz kalınan istismar (3),
arı sokması (1), sınavdan düşük not olma (1)” şeklindedir. Örneğin Nursena (10 yaş); çocuklukla ilgili
anlatacağı olumsuz anısını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir;
“Anasınıfı hayatım olabilirdi. Öğretmenin bana ilk kızdığı gün. Etkinliği yapamamıştım.
Sinirlenip kitabı yırtmıştım. Öğretmende kitabı yırttığım için bana kızmıştı. Bir daha yaparsan
anneni çağırırım demişti. Ben de ağlamıştım.”

34

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çocukların

kendi yaşamlarının öznesi konumunda

olabilmeleri çocukluğun çocuklar

tarafından algılanışını bilinmesiyle bağlantılıdır. Geleneksel yaklaşıma bakıldığında yetişkinlerin
çocukların hayatı ile ilgili önemli durumların karar vericisi veya araştırmalar söz konusun olduğunda
anlatıcısı olduğu görülmektedir. Bu durum çocuğu pasif gören yaklaşımdır. Oysaki Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1995) ile çocukların kendi hayatlarının öznesi olduğu gerçeği ön plana
çıkmaya başlamıştır. Buna göre çocukların içinde yaşadıkları toplumun etkili sosyal aktörleri olduğu
gerçeğinin tanınması gerekmektedir. Bu doğrultuda çocukların hayatlarını etkileyen etmenlerin
anlaşılması ve iyileştirilmesi için çocukların görüşlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu sürecin
ilk adımı ise çocukların kendi çocukluklarını nasıl algıladığını öğrenmektir. Bu nedenle, çalışmada
çocukların çocuklukla ilgili düşüncelerini keşfetmek amaçlanmıştır. Çocukların cevaplarından elde
edilen veriler “çocukluk araştırmaları, çocukluğa bakış ve akılda kalan çocukluk” olarak üç temada
ele alınmıştır.
Çocukların “Çocukluk araştırmaları” temasındaki ifadelerine bakıldığında; bazı çocukların
araştırmada kullanılan hikâyeden esinlenerek çocukluk dönemiyle ilgili nasıl veri toplayabileceklerine
ilişkin yanıtlar verdikleri görülmüştür. Çocukluk araştırmaları temasında da, çocukların araştırma
sürecinde nasıl bir yol kullanacakları keşfedilmeye çalışılmıştır. Çocuklara özgü yollarla çocukları bu
sürece dahil eden çalışmalar son zamanlarda önem kazanmaya başlamıştır (….). Çocuklara özgü
yöntemlerden resim çizdirme, cümle tamamlama, günlük tutturma, fotoğraf çekme, oyun oynama
etkinlikleri kullanılan yöntemler arasındadır (Punch, 2002). Çocukların araştırma sürecine katılımının
derecesini yükseltmek için hangi yöntemleri kullanacağını öğrenmek de bu süreçler arasında
sayılabilir.
“Çocukluğa bakış” teması altında oluşturulan “çocukluğun temel gereksinimleri”
kategorisinde çocuklar genellikle çocukluğu oyun ile ilişkilendirmiş ve eğlenceli bir dönem olarak
gördüklerini belirtmişlerdir. Alan yazında da çocukluk dönemi oyun oynanan bir dönem olarak
görülmekte ve oyunun bu dönemde çok önemli olduğu vurgulanmaktadır (Belamy, 2005; Woodhead,
2004). Ancak Ersoy (2011)’in yaptığı çalışmada, çocukların oyun ve eğlence haklarının yeterince
önemsenmediği görülmüştür. Oysa 2013 yılında yayınlanan BM Genel Yorum No. 17’de de oyun ve
eğlence hakkının önemi vurgulanmış ve taraf devletler bu hakların yerine getirilmesinde sorumlu
tutulmuştur.
Çocuklukla ilgili pozitif bakış açısına sahip olan ve çocukluğun güzel bir dönem olduğunu
belirten çocukların bulunması sevindiricidir. Bunun yanında çocukluk dönemiyle ilgili olumsuz bakış
açısına sahip, özgür olmak isteyen, çocukluğu hayatın kısıtlanmış bir dönemi olarak gören,
yetişkinlerin istediği her şeyi yapabildiğini, kendilerinin ise yapamadığını belirten çocuklar da
bulunmaktadır. Heywood (2003)’e göre çocukluğun yaşanış biçimi büyük oranda yetişkin algısını
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yansıtmaktadır. Bu algı; çocukların zayıf ve muhtaç olduğu şeklindeyse, çocukluk dönemi hayatın
merhametsizliği karşısında korunması gereken bir dönem olarak yaşanılır (Holt, 2000, s.10).
Dolayısıyla kendi hayatlarının nesnesi konumunda yaşanılan bir çocukluk dönemi kaçınılmazdır. Holt
(2000, s.4) bu durumu “çocukluk dönemi baskısı” olarak tanımlar ve “çocuk” olmayı bağımlı ve
boyun eğen olarak tasvir eder. Çocukların bağımsız olma istekleri de Holt (2000)’in bu fikirlerini
destekler niteliktedir.
Çocukların; “saygı göremediklerini, çok daraltıldıklarını, patron olmak için büyümeleri
gerektiğini” belirtmeleri; yetişkinler tarafından şu andaki konumlarının eksik, yarım, yetersiz olduğu
şeklinde algılandığını düşündürmektedir. Bu bulgular yetişkinlerin çocukları, Sorin (2005)’in
“Eğitime Devam Eden Yetişkinler” kategorisinde gördüklerine işaret etmektedir. Bu kategorideki
çocuklar tamamen pasif bireyler olarak görülmektedir ve çocukluk dönemi, yetişkinlik için pratik
yapılan bir süreç olarak algılanmaktadır (Postman, 1995, s. 28; Woodrow, 1999, s.10). Heywood
(2003)’e göre bir çeşit “karantina (!)” evresi olarak geçen bu süreç sonucunda yetersiz ve
olgunlaşmamış olarak görülen çocuk, olgun, mantıklı, sosyal ve bağımsız bir yetişkine dönüşecektir.
Oysa çocukları, çocukluk dönemi boyunca pasif konumda tutarak yetişkinlik hayatlarında “bağımsız
ve mantıklı” bir birey olmasının önündeki en büyük engeldir.
Öğretmenler tarafından kötü muameleye maruz kaldığını belirten ve anılarında buna yer veren
çocukların olması dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalarda da,

ilköğretim kurumlarındaki

öğretmenlerin öğrenciye yönelik tutum ve davranışları çocuk istismarı ve ihmali açısından
değerlendirilmiş ve çocukların önemli bir bölümünün, öğretmenlerinin duygusal istismarına maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir (Bakış ve Çam, 2002). Uyan-Semerci vd. (2012, s.100) tarafından yapılan
araştırmada da, çocuklar öğretmenler tarafından duygusal istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.
Yurtdışında büyük örneklem gruplarıyla yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmektedir.
Örneğin, Benbenishty, Zeira ve Astor (2002) tarafından yapılan araştırmada 10410 çocukla
çalışılmıştır ve çocukların dörtte biri okul ortamında duygusal istismara maruz kaldıklarını
belirtmişlerdir. El-Bcheraoui, Kouriye ve Adib (2009) tarafından, 1177 çocukla yapılan çalışmada da,
çocukların %25’i okulda sık sık duygusal istismara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Oysa duygusal
istismarın çocuğun hem kişiliğini hem de başarısını olumsuz yönde etkilediği (Paavilaienen ve Tarkka,
2003) düşünüldüğünde bu sonuçlar dikkate değerdir.
Sonuç olarak çocukluk döneminin, yetişkinlerin düşüncelerinden farklı olarak kendi içinde
karmaşıklıklar içerdiği ve altın bir çağ olmadığı görüşü (Gopnik, 2015) araştırmamızda büyük ölçüde
doğrulanmıştır. Kendi içinde karmaşıklıklarıyla yaşanan çocukluğu, daha güzel bir dönem olarak
yaşayabilmek çocukların kendi yaşamlarının sosyal aktörleri olduğu gerçeğinin hep akılda
tutulmasıyla mümkün olabilecektir. Yani çocukluk dönemi; kendi hayatlarının pasif uygulayıcıları
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olarak değil de, söz haklarının olduğu bir dönem olarak geçmesi durumunda, hayatın güzel bir dönemi
olarak yaşanabilir.
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ÖZET
Yaşar Kemal, Türk edebiyatının dünya ölçeğinde tanınan en önemli kalemlerinden biridir.
Anadolu’nun zengin tarihî, mitolojik, kültürel, etnik, dinî ve coğrafî birikimini Batılı bir sanat olan
romanla yeniden üreten Yaşar Kemal, hem dikey hem de yatay anlamda genişleyen, yayılan, sınırları,
önyargıları ve gerilimleri yumuşatan vicdanî bir üsluba sahiptir. Özellikle romancılık kariyerinin son
döneminde kaleme aldığı ütopya romanlarıyla sadece Türkiye’nin güncel, politik ve sosyal
atmosferine değil, evrensel anlamda tüm insanlığa seslenerek bir bakıma kendi ideal dünya, insan,
toplum, kültür ve doğa anlayışını dile getirir. Nitekim Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi başlığını taşıyan
bu dörtlemede, yaşadığı savaşlar, acılar, trajediler, sürgünler ve ölümler sonucunda savrulan
imparatorluk bakiyesi bir toplumun çokkültürlü, çokkimlikli, renkli toplumsal dokusunu bir adada
tekrar buluşturur. Aralarında yapay bir biçimde oluşturulmuş gerilimleri, çatışmaları, önyargıları
birbirlerini tanıdıkça aşmaya başlayan, zamanla dostluk, empati ve dayanışma duyguları geliştiren ada
sakinleri, bir müddet sonra asıl güçlerinin ve özgünlüklerinin de bu farklılıklarından doğan sentez
olduğunun bilincine varırlar. Elbette demokrasi kültürü içerisinde, doğaya ve çevreye saygılı yeni bir
yaşama adım atarlarken geçmiş travmalardan da kin ve nefret değil, bir bellek ve vicdan üretmeyi
başarırlar. Bu bağlamda Yaşar Kemal’in ütopya romanları; edebiyat, kültür, sanat, politika ve
sosyoloji açısından olduğu kadar pedagoji bakımından da önemli doneler içerir. Hem ütopya
romanlarının genel karakteristiğinin eğitim öğretim süreçlerinde kullanılmaya uygun olması hem
Türkiye’nin gerek bölgesel gerek küresel anlamda içinde bulunduğu konjonktür göz önünde
bulundurulduğunda, Yaşar Kemal’in ütopya romanlarının demokrasi kültürü, insan hakları, çevre
bilinci, empati kültürü açısından önemli katkılar sunacağı aşikardır. Yine modern sonrası dünyada
oluşan yabancılaşmanın, internet dünyasının ve simülasyonun eğitim sürecindeki bireyleri toplumdan,
doğadan ve sosyal ilişkilerden koparması da insanı toplum, doğa ve çevre ilişkisi içerisinde algılayan
Yaşar Kemal’in ütopya romanlarını eğitim-öğretim süreçlerinde işlemeyi gerektirmektedir. Ek olarak
Yaşar Kemal’in dil ve anlatım konusundaki titizliği, zengin sözcük dağarcığı, bireyi günlük yaşamın
monotonluğundan uzaklaştıran üslubu da Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinin pedagojik önemi
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, Ütopya Romanları, Demokrasi Kültürü, Empati, Edebiyat
Öğretimi.
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ABSTRACT
Yaşar Kemal is the leading socialist realist writer known across the world in Turkish literature.
Reproducing the rich historical, mythological, cultural, ethnic, religious and geographical
accumulation of Anatolia with novel which is a western art, Yaşar Kemal has a conscientious tone
which softens the borders, prejudices and tensions and which makes you feel like travelling in time.
Especially with the utopia novels he grounded out in the last period of his novelist career, he utters his
understanding of ideal world, humanity, society, culture and nature, not only calling out to the
contemporary, political and social atmosphere of Turkey but also to the all mankind in universal
manner. Thusly; in his tetralogy entitled Bir Ada Hikayesi, Yaşar Kemal brings together the
multicultural, multi-identical and colourful social fabric of a society, the remainder of an empire,
which was dispersed in the consequence of wars, tragedies, pains, exiles and deaths. Island residents
who starts to overcome the artificial tensions, conflicts and prejudices among themselves after they get
to know each other and who in time develops friendship, empathy and solidarity sentiments soon after
comprehend that their major power and originality is the syntheses stemming from their diversities.
For sure; while starting a new life that is respectful to nature and environment, they achieve to produce
not grudge and hatred but a memory and conscience from the past traumas. In this respect, as well as
including significant data in terms of literature, culture, art, politics and sociology, utopia novels of
Yaşar Kemal includes significant data in terms of pedagogy, as well.
Keywords: Yaşar Kemal, Utopia Novels, Culture of Democracy, Empathy, Literature
Teaching.
GİRİŞ
Genel anlamda tüm dünyanın özelde ise ülkemizin gerek bölgesel gerek küresel anlamda
içinde bulunduğu konjonktür göz önünde bulundurulduğunda, demokrasi ve empati kültürünün çok
acil bir ihtiyaç olduğu aşikardır. Savaşların, çatışmaların, politik gerilimlerin büyük trajedilere yol
açtığı bugünkü kaotik atmosfer; her türlü etnik, dini, mezhepsel, kültürel, sınıfsal ve ideolojik farklılığı
bir nefret ögesine kolaylıkla dönüştürebilmektedir. Maalesef birçok insan, sırf farklı birtakım
aidiyetlere sahip diye insanlar hakkında önyargılı davranabilmekte, nefret söylemi üretebilmekte hatta
saldırıya geçebilmektedir. Bu ötekileştirici söylemin ve eylemlerin neticesinde terör eylemleri,
saldırılar, ölümler meydana gelmekte ve zamanla toplumsal bellekte bir kin ve nefret duygusunun
tortulaşmasına yol açmaktadır. Böylece farklı toplumsal kesimler arasında onarılması zor gerilimler
oluşmakta, herhangi bir sıradan olay bile toplumsal anlamda bir çatışmaya dönüşebilmektedir. Elbette
tüm bu gerilimler bireysel ilişkilere de yansımaktadır. Şiddet, öfke, iletişimsizlik, önyargılar günlük
ilişkileri de etkilenmekte ve toplumsal birlik, demokratik işleyiş ve sağlıklı insan ilişkileri sekteye
uğramaktadır.
Toplumsal anlamdaki ötekileştirmelerin, gerilimlerin ve çatışmaların panzehri hiç kuşkusuz
demokrasi, insan hakları ve empati kültürünü geliştirmektir. Farklılığı bir tehdit değil; zenginlik olarak
gören, farklı yaşama biçimlerine, aidiyetlere saygılı bir toplum oluşturmak gerekir. Bunun yolu da
demokrasi ve empati kültürünü daha çocukluk yıllarından itibaren bireylere kavratmaktan geçer.
Bunun için demokrasi ve insan hakları eğitimine önem vermek, başta eğitim öğretim süreçleri olmak
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üzere politik yaşam, medya, kültürel ve sanatsal üretimler, spor camiası, kamu kurumları, sivil toplum
örgütleri bir bütün olarak bu anlayış doğrultusunda yeniden reforma tabi tutulmalıdır. Hatta hemen
herkes kendi söylemini, davranışlarını bir özeleştiri süzgecinden geçirmeli, bu bağlamda kamuoyunu
bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanmalı, dildeki ötekileştirici söylemlerin kullanılmaması için
telkinlerde

bulunulmalıdır.

Neticede

genç

nesillerin,

bilimsel yeni müfredat doğrultusunda

edinecekleri demokrasi ve empati kültürünü yaşatabilmeleri için uygun bir politik, kültürel, sosyal ve
güncel iklimin de aynı kararlılıkla kurulmasının gerekliliği unutulmamalıdır.
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Demokrasi, köklü bir tarihî geçmişe sahip olmakla birlikte günümüzde insanoğlunun
uygulayabildiği en geçerli, en ideal yönetim biçimidir. Başka bir ifadeyle “günümüzde, insan onuruna
yaraşan en iyi devlet modelidir.” (Merey, 2016, s.302) Elbette ideal bir demokrasiden söz etmek
mümkün olmasa da belirli kriterleri sağlayan gerçek bir demokrasinin diğer rejimlere göre insanlara
daha fazla özgürlük, refah, ekonomi ve mutluluk ürettiği söylenebilir. Bu bağlamda yönetilenlerin
yöneticileri seçimle belirlemesi, yöneticilerin halka karşı sorumlu olması ve hesap verebilmesi, halkın
yönetime büyük oranda katılması, farklı düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebilmesi, temel hakların ve
özgürlüklerin güvence altına alınması, çoğunluğun aldığı karara toplumca uyulması, bununla birlikte
azınlıkların haklarının da korunması gerçek bir demokrasinin olmazsa olmaz koşullarıdır. Yaklaşık
2500 yıllık tarihi boyunca sürekli bir gelişim gösteren, “bugün kişiyi özgürleştirdiği düşünülen
demokrasi, bireyin her açıdan daha verimli ve dengeli olmasını sağlamıştır.” (Alav, 2016, s.178)
Demokrasi, aynı zamanda insanın kendisiyle, toplumla, doğayla kısacası dış gerçeklikle daha barışık
bir yaşam sürmesini gözetmiştir.
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan savaşlar, etnik, dini, mezhepsel, ideolojik ve ekonomik
çatışmalar geride büyük trajediler bırakmakla birlikte demokrasinin, insan haklarının ve empati
kültürünün önemini ve vazgeçilmezliğini her defasında daha güçlü bir biçimde göstermiştir. İnsanlık
maruz kaldığı her büyük felaketten sonra yaşanan acılardan ders çıkarmak, bir kin ve nefret değil;
bellek ve empati geliştirmek için demokratik değerlere, insan haklarına ve vicdani bir bakış açısına
yönelmiştir. Son tahlilde geçmişlerindeki travmalara özeleştirisel yaklaşan, ders çıkaran, demokrasi ve
empati kültürü geliştiren ulusların, büyük bir aşama kaydettiğini de göstermiştir. Başta eğitim sistemi
olmak üzere, politika, medya, sanat, spor ve kamu yaşamını demokratik değerler üzerine inşa eden
toplumlar, ortak hafızalarında kırılma yaratan etnik, dini, sınıfsal, ideolojik, cinsel, ekolojik
problemleri önemli ölçüde çözümlemeyi başarmıştır. Kuşkusuz bu başarının temelinde ciddi,
programlı, yaşam boyu sürdürülen ve diğer alanlarla desteklenen güçlü bir demokrasi ve insan hakları
eğitimi vardır.
Demokrasi ve insan hakları eğitimi, temelde bireyleri demokrasi ve insan hakları konusunda
duyarlı hale getirmeyi, her türlü farklılığa karşı saygılı olmayı, adalet, eşitlik, hak ve hukuk konusunda
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bilgilenmeyi ve yaşamı empatiye dayalı bir bakışla değerlendirmeyi hedefler. Aslında gerçek bir
eğitim özü gereği demokratik olmak zorundadır. Çünkü herkesin eşit şekilde eşit haklarla eğitimden
yararlanması demokratik toplumların ya da sistemlerin olmazsa olmazıdır. Ancak “herkes hakkı olan
eğitimi eşit şekilde alırsa ve bu haklarını da uygun şekilde kullanırsa demokratik bir eğitim ortamı
meydana gelir.” (Çiftçi, 2016, s.404) Öte yandan toplumdaki demokrasi kültürünün gelişmesi de
eğitimin demokratikleştirilmesi ya da öğretim kurumlarının demokrasi kültürünü benimsemeleri
sayesinde olur. Bu nedenle okullardaki demokrasi ve insan hakları eğitiminin bazı teorik bilgilerin
ezberlenmesinden öteye geçmesi, pratikte uygulanan ilkelere dönüşmesi elzemdir. Nitekim öğrenciler,
içinde yaşadıkları, bir bakıma somut olarak soludukları demokratik, insan haklarına saygılı empatiye
dayalı bir atmosferi yaşam biçimi haline getirebilir ve bunu kendi günlük yaşamlarında ve ilişkilerinde
gösterebilir.
Demokrasi ve insan hakları eğitimi, sadece bu başlıkla müfredata konulacak bir dersle
sağlanamaz. Genel anlamda tüm eğitim-öğretim sürecinin temeline oturtulması gerekir. Ancak
demokrasi ve insan hakları perspektifinden oluşturulacak uzun vadeli, tutarlı, sürdürülebilir ve öğretim
sürecinin tüm paydaşları tarafından sindirilmiş bir modelle gerçek anlamda bir başarı yakalanabilir. Bu
bağlamda özellikle Türk Dili ve Edebiyatı dersi; demokrasi, insan hakları, empati kültürü gibi
hedeflerin kazandırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Çünkü okutulacak edebiyat eserlerinin içeriğinin
demokrasi, insan hakları, empati, farklılığa saygı, hümanizm gibi kavramları içermesi, öğrencilerin
dimağında kalıcı tesirler bırakır. Yine okuma zevkinin ve kültürünün bu anlayış çerçevesinde
kazandırılması ömür boyu devam edecek bir yaşam alışkanlığının önünü açar. Ötekileştici, kaba,
nefret ve kin içeren bir dil ve üslup yerine; kucaklayıcı, estetik ve her türlü farklılığa saygıya dayanan
bir dil ve üslup kazanmak toplumsal yaşamın da demokratikleşmesini sağlar. Nitekim tarih boyunca
gerek toplumsal gerekse bireysel anlamda yaşanan çatışmaların, anlaşmazlıkların, gerilimlerin
sağaltımında, edebiyat önemli bir misyon üstlenmiştir. Örneğin bugün bile değerini arttırarak sürdüren
Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Victor Hugo’yu, Tolstoy’u ve diğer pek çok edebiyatçıyı büyük yapan
temel nokta yüzyılları aşan bir insanlık sevgisi ve duygusu taşımaları ve bu duyguyu eserlerinin
odağına yerleştirmeleridir. Eserleri; demokrasi, insan hakları, farklılığa, doğaya ve tarihe saygı ile dolu
yazarlardan biri de Türk edebiyatının evrensel sesi Yaşar Kemal’dir. Yaşar Kemal, yaklaşık kırk dile
çevrilen eserlerinde demokrasi ve empati kültürünü temel alır. Kültürel, etnik, dini, mezhepsel,
ideolojik, sınıfsal ve yaşama tarzı farklılıklarını bir zenginlik olarak değerlendirir. Özellikle romancılık
kariyerinin son döneminde kaleme aldığı ütopya romanlarıyla sadece Türkiye’nin güncel, politik ve
sosyal atmosferine değil, evrensel anlamda tüm insanlığa seslenerek bir bakıma kendi ideal dünya,
insan, toplum, kültür ve doğa anlayışını dile getirir. Böylece demokrasi ve insan hakları eğitimi ile
toplumdaki empati kültürünün gelişmesi konusunda oldukça faydalı olabilecek eserler üretir.
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Yaşar Kemal’in Romancılığı
Yaşar Kemal, Türk edebiyatının dünya ölçeğinde tanınan en önemli kalemlerinden biridir.
Anadolu’nun zengin tarihî, mitolojik, kültürel, etnik, dinî ve coğrafî birikimini Batılı bir sanat olan
romanla yeniden üreten Yaşar Kemal, hem dikey hem de yatay anlamda genişleyen, yayılan, sınırları,
önyargıları ve gerilimleri yumuşatan vicdanî bir üsluba sahiptir. Özellikle romancılık kariyerinin son
döneminde kaleme aldığı ütopya romanlarıyla sadece Türkiye’nin güncel, politik ve sosyal
atmosferine değil, evrensel anlamda tüm insanlığa seslenerek bir bakıma kendi ideal dünya, insan,
toplum, kültür ve doğa anlayışını dile getirir. Öte yandan sanatın toplumsal hayatla olan ilişkisini de
önemseyen Yaşar Kemal, Anadolu coğrafyasının zengin ve renkli kültürel birikimi üzerine kurduğu
romanlarında, “İnsani ve toplumsal değişim, gelişim ve dönüşüm sürecinde karşılaşılan temel
sorunları sorgulamak” (Şahin, Topdaş, 2016, s.465) ister. Elbette sanatın toplumu değiştirme,
dönüştürme işlevine inanan yazar, tüm bunları yaparken dil ve anlatım konusundaki titizliği, zengin
sözcük dağarcığı, bireyi günlük yaşamın monotonluğundan uzaklaştıran üslubu, bireyi tarihî, kültürel,
mitolojik çağrışımlarla derinleştiren anlatı düzeniyle okura başka bir dünyanın kapılarını aralar. Bu
nedenle onun eserleri hem içerik hem de dil ve üslup özellikleri bakımından pedagojik süreçlerde
kullanılmaya oldukça müsait metinlerdir.
Yaşar Kemal, edebiyat dünyasına folklor araştırmaları ve şiirle adım atar. Çeşitli gazetelerde;
denemeler, gezi yazıları, makaleler ve fıkralar yazar. Nihayetinde romanda karar kılan Kemal’in
Anadolu coğrafyasını iyi bilmesinin, halk kültürüyle yetişmesinin avantajlarını ustaca kullanır. Doğulu
ve geleneksel değerleri Batılı bir sanat olan romanın kalıpları içerisinde ifade etmeyi başarır. Bu
bağlamda hem dikey anlamda zamansal, tarihi, mitolojik ve geleneksel anlatı dünyasına; hem de genel
insanlık gerçeğini kavraması bakımından yatay düzlemde yayılan yani gelenekselleşip yerelleştikçe
aynı zamanda evrenselleşen anlatılar kotarmayı başarır. Yaşar Kemal, Çukurova başta olmak üzere
Anadolu’nun değişik coğrafyalarında cereyan eden, toplumsal çatışmalar içerisinde sürekli bir yaşam
mücadelesi veren insanların dünyasını onların kültürel, sosyal ve tarihî arka planlarını da işin içine
katarak anlatır. Yazarın romanları arasında en dikkat çekeni aynı zamanda birçok dile de tercüme
edilen İnce Memed serisidir. Dört ciltten oluşan bu eserde, “soylu eşkıyalık” kavramını işler. Nitekim
İnce Memed, “dünya edebiyatlarında ve bizim edebiyatımızda pek çok örneği görülen bir eşkıya
olmaktan çıkar, ‘çağdaş bir Köroğlu’ olarak niteleyebileceğimiz eylemleriyle zalimlerden öç alan,
toprak ve adalet dağıtan ‘reformcu bir kahraman kimliğine bürünür.” (Moran, 1991, s.78) Yaşar
Kemal’in romanlarında dikkat çeken bir diğer eğilim de Anadolu destansı/folklorik anlatıları
romanlaştırmasıdır. Bir bakıma Anadolu efsanelerini, roman formatında yeniden dönüştürür. Üç
Anadolu Efsanesi, Ağrıdağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe bu romanlardan bazılarıdır.
Öte yandan Akçasaz’ın Ağaları genel başlığı altında yazdığı Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufcuk
Yusuf romanlarında ise feodalizmin tasfiye sürecini anlatır. Yaşar Kemal, bolluk-kıtlık mitosu
bağlamında kaleme aldığı Dağın Öte Yüzü üçlemesinde ise Çukurova insanının çaresizliğini, açlıkla,
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yoksullukla mücadele etmesini yine onu tarihe, mitolojiye, geleneğe ve doğaya yabancılaştırmadan
betimler. Bunların dışında farklı tarzlarda eserler de üreten Yaşar Kemal’in genel olarak “pastoral şiiri
anımsatan romanlarında folklorik öğelerden, masallardan, destanlardan ve doğa betimlemelerinden
büyük ölçüde yaralanması” (Gündüz, 2011, s.471) anlatımını canlı ve renkli kılar. Yaşar Kemal’in
hem içerik hem de üslup açısından pedagojik anlamda değerlendirilmeye en müsait eserleri ise
ömrünün son döneminde kaleme aldığı ütopya romanlarıdır.
Yaşar Kemal’in Ütopya Romanları
İçinde varolunan dünyadan niteliksel anlamda farklı bir düzlemi imleyen ütopya imgesi,
insanlığın

başlangıcından

beri filozofların, edebiyatçıların, sanatçıların, politikacıların üzerine

düşündüğü, bu bağlamda eserler ürettiği en kadim konulardan biridir. Mevcut sistemin aksayan
yönlerini eleştiren ve ideal hayat tarzını anlatan ütopyalar (Canbaz Yumuşak, 2012, s.48) varolanı
inatla yadsıdığı gibi “başka bir dünyanın, hayatın ve ilişkilerin mümkün olduğu” fikrini sürekli canlı
tutar ve genel anlamda toplumu bu ideale inandırmaya çalışır. (Booker, 2012, s.36) Bu türün ilk örneği
Platon’un Devlet adlı eseridir. Aynı zamanda ütopya kavramını eserine ad olarak seçen Thomas More
ise “ütopya anlatılar” türünün doğmasını sağlar. Etimolojik olarak “var olmayan iyi yer” anlamına
gelen ütopya, felsefe, politika, din, sosyoloji gibi alanlarda üretilmekle birlikte özellikle Aydınlanma
Dönemi ile daha çok edebi metinler bağlamında hayat bulur. Zira Aydınlanma Çağı’nın yükselen
eğilimleri olan pozitivizm, bilimsellik, olaylar ve olgular arasında bulunması önemsenen determinist
bağ, bir yönüyle fantastiğe, kurmacaya, fütirizme, bilim kurguya yaslanan ütopya anlatıların edebiyat
içerisinde gelişmesine zemin hazırlar. Nitekim edebi anlamda ütopya da “(m)odernite’nin ve insan
aklına güvenin ürünü olan; seküler bir dünya görüşü üzerine bina edilen; ‘şimdi ve burada’dan farklı
bir zamanda ve/veya yerde geçen; mevcut düzene açık ya da örtük eleştirel bir bakış içeren; ana teması
bu düzene alternatif bir ideal toplumu zihinde canlandırmaya yetecek kadar ayrıntılandırılmış kurmaca
anlatı” (Kılıç, 2004, s.73) biçiminde tanımlanır.
Kimi tarihçiler tarafından komünizmin ilk nüvelerini içeren metin olarak değerlendirilen,
Hümanistlere göre ise “Hristiyan Rönesansının Programı” biçiminde nitelenen Thomas More’un
Ütopya’sının açtığı kapıdan, ütopya imgesine yaslanan edebi anlatılar gelmeye başlar. (Canbaz
Yumuşak, 2012, s.50) Önceleri Orta Çağ’ın skolastik düşüncesine bir tepki olarak doğan ütopyalar,
insanı önceleyen bir anlayışı, hayatı ve düzeni öne çıkarır. Pozitivizm, aydınlanma, teknoloji, bilim
gibi ilkeleri düstür edinen ütopik anlatılar; ekonomiden mimariye, sosyal eşitlikten teknolojinin yetkin
kullanımına, eğitimden kadın-erkek ilişkilerine kadar birçok alan hakkında radikal ve ideal
yaklaşımlar içerir. Örneğin Tomasso Campanella’nın Güneş Ülkesi, Francis Bacon’ın Yeni Atlantis’i
bu bağlamda değerlendirilebilir.
19. yüzyıla kadar aydınlanmanın, modernleşmenin, bilimsel ve teknolojik gelişimin yarattığı
sinerji bağlamında varlığını sürdüren ütopya anlatıları, bu dönemden sonra Batı dünyasının içine
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girdiği modernleşme kriziyle birlikte karşıt bir hüviyet kazanır. (Booker, 2012, s.37) Bilimin katı
kurallı bir öğreti haline dönüştürülmesi, teknolojik gelişmelerin insanları mutlu etmek yerine,
yabancılaşmış, varoluşsal sıkıntılar çeken kalabalıklar oluşturması, distopya anlatılarının önünü açar.
Yunanca “zor” anlamına gelen “dus” ile yer anlamına gelen “topos” sözcüklerinden türetilen distopya,
terim olarak “olmayan yer”

kavramını karşılar. (Canbaz Yumuşak, 2012, s.50) Nitekim insanlığı

bilimin ve aklın ışığıyla mutlu yarınlara götüreceğini iddia eden aydınlanma, modernleşme, teknolojik
kalkınma projesine olan inancın sarsılması, savaşlar, ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlar, otoriterleşen
devlet yönetimleri, baskıcı yönetimlerin halk üzerinde kurduğu tahakküm, gün geçtikçe tükenen,
kirlenen kaynaklar, toplumsal değerlerin süreç içerisinde yozlaşması

gibi etkenler insanlığın

geleceğinin de karanlık olduğu imajını besler. Bu atmosferden etkilenen edebiyatçılar; psikanaliz,
nihilizm, görecelilik, dadaizm, fütürizm ve postmodernizm gibi akımların da etkisiyle distopyalar
kaleme alır. Özellikle 20. yüzyıl bir distopyalar dönemi olarak nitelenir. Artık, söz konusu olan adil
bir toplumu yani dünyevi bir cenneti hedefleyen ütopyaların yerini, adaletsiz bir toplumu ve geleceği
konu edinen ve “dünyada vücüt bulmuş cehennem diktatörlüğünü” (Gottlieb, 2012, s.25) anlatan
distopyalar almıştır. Asıl hedefleri, toplumları gelecekte bekleyen tehlikelere, makineleşmeye,
otoriterleşmeye, insani değerlerdeki yozlaşmaya, yabancılaşmaya dikkat çekmek olan distopyalar,
tıpkı ütopyalar gibi gelecekten çok içinde yazıldıkları döneme ilişkin eleştiriler içerir. Distopya
edebiyatı bağlamında değerlendirilebilecek yapıtlar arasında ise Yevgeni Zamyatin’in Biz adlı romanı
ile George Orwell’ın türün kült anlatılarından kabul edilen Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ü sayılabilir.
20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren roman dünyasındaki ağırlığını daha da hissettiren distopya
anlatılarının başlıcaları; Anthony Burgess’in Otomatik Portakal’ı, Ursula K. Le Guin’in Rüyanın Öte
Yakası, Doris Lessing’in Hayatta Kalma Güncesi, Marge Piercy’nin Zamanın Ucundaki Kadın’ı,
Margaret Atwood’un The Handmaid’s Tale’i ve Vladimir Voynoviç’in Moscow 2042’sidir.
Batı’nın aksine Doğu dünyasında ve özellikle de İslam medeniyetinde Batılı anlamda
ütopyalara pek rastlanmaz. Dünyayı geçici bir imtihan dünyası olarak algılayan Müslüman
edebiyatçılar ve düşünürler, geçici bir süre kalacakları “fani” bir yer hakkında kalıcı, derin ve daimi
projeler üretmeyi amaçlamazlar. (Özgül, 1998, s.136) Yine tanrının tamamlanmış, ideal bir dünyayı
insanlara sunduğu ve bu ideal dünyayı koruma ve yönetme görevini de yeryüzündeki gölgesi
“zıllullâh” olarak nitelenen hükümdara bıraktığı fikri, dünyaya dair radikal dönüştürücü ve gelecekçi
planlar yerine aslına ve geçmişe döndürmeyi önceleyen projelerin gelişmesine zemin hazırlar. Bu
nedenle Doğu düşüncesinde ütopyadan çok, “moralist ve regressive (geriye yönsemeci)” (Özgül, 1998,
s.136) düşüncelerden söz edilebilir. Başka bir ifadeyle “Müslüman toplumlarda Dünya’nın bu hali ile
tamamlanmış olduğu düşüncesi, metin geleneğini Dünya’yı değiştirmeye, dönüştürmeye ya da
ütopyacı amaçlar doğrultusunda ‘düzeltmeye’ değil de var olanı süslemeye yöneltmiştir.” (Canbaz
Yumuşak, 2012, s.52)

Bu genel atmosfer içerisinde Batılıların poztivizm, bilimsellik, maddi

gerçekçilik, fütirizm bağlamında kotardıkları ütopyaların aksine “rüya” atmosferi içerisinde kotarılmış
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Doğulu ütopyalardan söz edilebilir. Örneğin Farabi’nin Medînetü’l Fâzıla’sı ile İbn-i Tufeyl’in Hayy
Bin Yakzan’ı İslam dünyasındaki önemli ütopya anlatılardandır. Öte taraftan günümüzde birçok edebi
esere de ilham veren Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde kurmaya çalıştığı “yalancı bir cennet”
atmosferi de Doğu dünyasındaki önemli ütopya girişimlerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Türk edebiyatındaki ütopya anlatıların tarihçesi, Doğu medeniyeti ile paralellik göstermekle
birlikte; Batılılaşma, modernleşme girişimlerinin yoğunlaştığı 19. yüzyıla dayanır. Osmanlı Devletini
bulunduğu durumdan kurtarmak için sadece siyasi, ekonomik ve askeri raporlara değil, edebi
ütopyalara da ihtiyaç duyulur. Hatta romantik bir hüviyete sahip üst sınıf Osmanlı aydınlarının
kaleminde çoğu zaman edebi ütopyalar, devleti dönüştürmenin, yeni bir toplumsal doku oluşturmanın
yegâne aracı haline gelir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ifadesiyle bir medeniyet buhranına tekabül eden
19. yüzyıldaki Batılılaşma çabalarından toplumsal yapıyı kökten bir dönüşüme uğratan 12 Eylül 1980
darbesine kadarki yaklaşık 150 yıllık süreç boyunca edebiyat, çoğu zaman; ideal insan tipinin, ideal
toplumsal düzenin ya da ülkede tesis edilmek istenen yaşam anlayışının geniş kitlelere benimsetilmesi
için kullanılır. Bu ideal düzen; edebiyatçıların politik görüşlerine, psikolojik, kültürel, ekonomik,
eğitsel formasyonlarına göre farklılık gösterse de edebiyata yüklenen misyon açısından her zaman bir
paralellik taşır. Bu bağlamda Türkiye’deki modern edebiyatın ana eksenini,1980’li yıllara kadar, çoğu
zaman açık ya da örtük bir biçimde ütopik bir söyleme yaslanan “toplumcu olma, mesaj verme,
toplumu yönlendirme çabası” oluşturur.
Edebiyat; medyanın, internetin, kitlesel iletişim araçlarının toplum hayatında henüz etkili bir
biçimde olmadığı dönemlerde topluma seslenmenin en önemli enstrümanlarından biridir. Özellikle
Batılılaşmanın yoğun bir biçimde yaşandığı dönemlerde bu işlevle kullanılır. Aynı zamanda birçoğu
politikacı, bürokrat, devlet adamı kimliği taşıyan Tanzimat edebiyatçıları, bir taraftan Batılı, modern
bir edebiyat kurmaya çalışırken; öte taraftan kurmaya çalıştıkları bu “yeni edebiyat” aracılığıyla
toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, modernleştirmeye çalışırlar. Hemen hepsinin bir öğretmen
misyonu üstlendiği Tanzimat sanatçıları, sadece güncel duruma ilişkin kısa vadeli çözümler
üretmezler, aynı zamanda uzun vadeli toplumsal dönüşüm projelerini içeren ütopik anlatılar da kaleme
alırlar. Nitekim Batı edebiyatından yapılan ilk çeviri roman olan Fenelon’un Tercüme-i Telemak’ı ilk
Avrupaî ütopyalardan biridir. (Canbaz Yumuşak, 2012, s.55) Yine Türk edebiyatında bilim kurgu
anlatılarının avangart metinleri arasında yer alan Ahmet Mithat Efendi’nin Fenni Bir Roman Yahut
Amerikan Doktorları, Tanzimat Fermanı ile başlayan Batılılaşma serüveninin İstibdat’la inkıtaya
uğraması neticesinde, oluşan kriz ortamına reaksiyonun bir ürünüdür. İsmail Gaspıralı’nın Darürrahat
Müslümanları’ndaki Darürrahat ise Türkçe edebiyatın ilk ütopik ülkesidir. (Canbaz Yumuşak, 2012,
s.56) Mizancı Murat da Turfanda mı Turfa mı? adlı romanında, Osmanlı toplumunun eğitim, aile,
ekonomi, sağlık, kültür ve bilim alanında ulaşması gereken hedefleri iyimser bir ütopya atmosferi
içerisinde anlatılır. Tanzimat edebiyatçılarının iyimser, umutlu ve romantik bir perspektifle kaleme
aldıkları ütopyalar, Osmanlının yıkılma sürecine girmesi ve İstibdat’ın toplum üzerindeki baskısını
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arttırmasıyla başka bir boyuta evrilir ve toplumu güncel, somut, nispeten gerçekçi hedeflere
yöneltmeye çalışan ütopik anlatıların yerini daha uzak ve belirsiz bir dönemi işaret eden ve yer yer
fantastiğe ve sürrealizme yaslanan anlatılar alır. Özellikle Servet-i Fününcuların “Yeşil Yurt” ideali
bağlamında önce topluca Yeni Zellanda’ya göç etmek istemeleri, ardından bu ütopyalarını Manisa’da
bir çiftlik gerçekleştirmeyi tasarlamaları Türkiye’deki en önemli ütopya pratiklerinden biridir. Nitekim
Tevfik Fikret’in Ömr-i Muhayyel şiiri bu girişime dair önemli ipuçları içerir.
Batılılaşma ve modernleşme girişimlerinin sekteye uğradığı dönemlerde, siyasi, ekonomik ve
sosyal kriz anlarında beliren ütopik anlatılar, kuşkusuz içinde bulunulan duruma reaksiyonun bir
ürünüdür. (Uyanık, 2013, s.11) Nitekim pozitivist Batı düşüncesinin etkisiyle yükselen bir eğilim
haline gelen fennî anlamda ilerleme fikri ile Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu kriz atmosferinden
kurmaca düzlemde de olsa kurtulma fikri, bilim kurgu bağlamında değerlendirilecek ütopik metinlerin
ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Örneğin Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile I. Dünya Savaşı
döneminde ütopya imgesine yaslanan bilim kurgu romanlarına sıkça rastlanır. Molla Davutzade
Mustafa Nazım’ın Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyye-i Rü’yet’i, Celal Nuri İleri’nin Tarihİstikbâl’i, Yahya Kemal’in Çamlar Altında Musahabe’si, Hasan Ruşenî Bakır’ın Ruşenî’nin RüyasıMüslümanların ‘Megali İdeası’ Gaye-i Hayâliyesi bu dönemde kaleme alınan bilim kurgu bağlamında
değerlendirilecek ütopya anlatılarıdır. Yine Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet’in kurumsallaşma
döneminde yaşanan dönüşüm sürecinin yarattığı sıkıntılar da ütopya anlatılara yansır. Refik Halid
Karay, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ters düşmesinin de etkisiyle belirli yönleriyle distopya
havası taşıyan Hülya Bu Ya adlı anlatısını 1921 yılında kaleme alır. Türkiye toplumunun geleneklerini
koruyarak çağdaş uygarlık seviyesini aşmasını, bulutların üzerinde yükselen bir medeniyet inşaa
etmesini tasavvur eden Abdülhak Hamit Tarhan’ın 1925 yılında yayımlanan Arzîler adlı romanıyla,
makineleşmenin siyasi ve ekonomik anlamda toplumun kurtuluşunu sağlayacak yegane amaç
olduğunun altını çizen Behlül Dânâ’nın Makineli Kafa’sı, sadece ilgili yazarların değil; Batılılaşmayı,
pozitivizmi, makineleşmeyi resmi politika haline getiren Cumhuriyet kadrolarının da ortak ütopyasını
imler.
Türkiye’nin tarihsel politik koşullarıyla büyük bir paralellik gösteren ütopya anlatılar, çoğu
zaman “siyasi projenin ‘protezi’ gibi” (Kılıç 2004: 86) oluşturulur. Nitekim ütopya anlatıların
yoğunlaştığı dönemlerle Türkiye’nin moderneleşme tarihindeki kırılma noktaları çoğu zaman çakışır.
Yukarıda da belirtildiği gibi gerek Tanzimat, gerek I. Meşrutiyet, gerek II. Meşrutiyet ve gerekse
Cumhuriyet dönemleri aynı zamanda ütopik çalışmaların yoğunlaştığı zaman dilimleridir. (Kılıç,
2004, s.86) Bu bağlamda Türkiye’nin modernleşme tarihinde önemli bir döneme tekabül eden 1960’lı
yıllar da ütopya anlatıları için oldukça verimli bir dönemdir. Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki
coşkunun yerini iktidar kavgalarının aldığı, köyden kente göçün yoğunlaştığı, muhalif gençlik
hareketlerinin uç verdiği, Türkiye’nin Batılı kapitalist sisteme entegre olmaya başladığı, askeri
darbelerin ve çatışmaların yaşandığı bu dönemde, ütopya anlatılar da daha çok “ideolojik bir kurtuluş
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reçetesi” biçiminde sunulur. Özellikle Köy Enstitülü yazarlar, Cumhuriyet’in getirdiği ulusal kurtuluş
havasını toplumsal ve sınıfsal bir kurtuluşla perçinlemek için köylü sorunlarından yola çıkarak yeni bir
ideolojik hat oluştururlar. Bu bağlamda Mahmut Makal’ın 1950’de yayımlanan Bizim Köy adlı kitabı,
Köy Enstitülü yazar kuşağına öncülük eder. (Kaplan, 1997, s.134-135) Fakir Baykurt, Orhan Kemal,
Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, İlhan Tarsus ve Talip Apaydın gibi yazarlar da köylü
sorunları, ağa-köylü çatışması, kırsal kalkınma, anti-emperyalizm, yerli sanayi, eğitim, eşitlik, tarımda
sanayileşme gibi izlekleri işledikleri eserlerinde ütopya içeren bir anlatı atmosferi kurarlar.
Yaşar Kemal’in Ütopya Romanlarında Demokrasi ve Empati Kültürü
Toplumcu gerçekçi yazarlar arasında ütopya anlatılar kaleme alan yazarların başında,
çalışmamızın da mevzuunu oluşturan, Yaşar Kemal gelir. Aynı zamanda köy kökenli bir yazar olan
Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesi başlığını taşıyan bu dörtlemede, yaşadığı savaşlar, acılar, trajediler,
sürgünler ve ölümler sonucunda savrulan imparatorluk bakiyesi bir toplumun çokkültürlü, çokkimlikli,
renkli toplumsal dokusunu bir adada tekrar buluşturur. Aralarında yapay bir biçimde oluşturulmuş
gerilimleri, çatışmaları, önyargıları birbirlerini tanıdıkça aşmaya başlayan, zamanla dostluk, empati ve
dayanışma duyguları geliştiren ada sakinleri, bir müddet sonra asıl güçlerinin ve özgünlüklerinin de bu
farklılıklarından doğan sentez olduğunun bilincine varırlar. Demokrasi kültürü içerisinde, doğaya ve
çevreye saygılı yeni bir yaşama adım atarlarken geçmiş travmalardan da kin ve nefret değil, bir bellek
ve vicdan üretmeyi başarırlar.
Bir Ada Hikâyesi serisinin ilk romanı, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana’dır. Romanda,
Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki en trajik konulardan biri olan Mübadele Meselesi işlenir. Nitekim
mübadele hükümleri gereğince göç ettirilen Rumların, boşaltılan toprakları, mülkleri ve beraberinde
götüremedikleri eşyaları; yine benzer biçimde Yunanistan’dan göç ettirilen Türklere verilir. Aslında
kendi yurtlarından edilen insanların belleklerinde oluşan travma, yersizlik ve yurtsuzluk duygusu ve
ötekileştirmenin yarattığı acılar bir müddet sonra insanları birbirlerine yaklaştırır. Demokrasi, vicdan
ve empati kültürü üzerine inşa edilen romanda, birbirlerine karşı ve düşman gibi konumlandırılan
insanların aslında ortak acıların kurbanı oldukları vurgulanır. Daha genel bir ifadeyle “romanın asıl
amacı mübadele sonrasının kıpırtısızlığında bu topraklarda yaşanan savaşlara, çoktan unutulmuş olan,
kimsenin sözünü bile etmediği, etmek istemediği savaşlara dair bir şeyler anlatmaktır.
Roman, mübadele öncesi dönemde Rumların yaşadığı Karınca Adasında geçer. Mübadele
kararının alınmasıyla adada önceleri alınan bu karara inanmayan adalılar, daha sonra bunu
kabullenirler ve adayı boşaltırlar. Ancak Vasili adlı Sarıkamış gazisi bir genç adayı terk etmez. Adada
kaçak bir hayat süren Vasili, mübadeleyle Yunanistan’a giden komşularının kısa sürede döneceklerine
inandığından adaya ilk gelecek kişiyi öldürmek için yemin eder. Aslında ada sakinlerinin “üç bin yıl
boyunca yaşadıkları” (Kemal, 1998, s.50) topraklarında sürülmeleri, anılarını, tarihlerini ve kendilerini
var eden tüm değerlerini geride bırakarak gitmeleri oldukça insani bir duyarlılıkla anlatılır. Nitekim
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hem sürgüne gönderilen Rumlar hem de onların Türk komşuları ve dostları bu durumdan rahatsızıdır.
Buna rağmen mübadele süreci kimseyi ötekileştirmeden, herhangi bir kin ve nefret söylemi
üretilmeden yapılır.
“Üç bin yıl sonra bu iş burada bitti. Ne günah işledik ki bitti. Ne kadar zaman sonra sürgün
olacağız; dedim, sordum. Daha Ankara’dan haber gelmedi, dedi. Ben de inşallah hiç gelmeyecek,
dedim. Yüzü sapsarı oldu, dudakları titredi. Ben sizleri çok severim, dedi. Size yapılan büyük
haksızlık. Buna insan yüreği razı gelmez. Üç bin yıl sonra adanızı bırakıp da nereye gideceksiniz?
İnşallah o tebligat hiç gelmez.” ” (Kemal, 1998, s.50)
Rumların mübadeleyle gönderilmesinden sonra adaya Fransız ve Ruslarla savaşmış bir gazi
olan Poyraz Musa gelir. Poyraz Musa, savaştan sonra döndüğü memleketinde kimseyi bulamaz ve
Ege’de Kaz Dağlarını gören Karınca Adasında bir ev ve değirmen alarak buraya yerleşir. Poyraz Musa
aynı zamanda savaşta Bedevi şeyhinin kardeşini öldürdüğü için şeyhin adamlarından da kaçmaktadır.
Burada Vasili ile aralarında önceleri nefret, kin, öldürme duygusu etrafında sürdürülen gerilim
zamanla dostluğa ve arkadaşlığa dönüşür. Öyle ki Vasili yeminini yerine getirmek istese de her
seferinde erteler. Poyraz Musa ise adada kendinden başka birilerinin olduğunu bilir ama o da bu ıssız
adada bir dost bulma umudu ve beklentisi ile Vasiliyi öldürmez. “Aslında her ikisi de aynı düşmana
karşı savaşmış, gözlerinin önünde can veren insanların manzarasını gören askerlerdir. Her ikisi de göç
edilmeye zorlanmış ve yurtlarından, kimliklerinden olmuştur. Vasili mübadele kararına karşı çıkmış
bir kaçaktır. Poyraz ise Bedevi şeyhinin kardeşini öldürüp can korkusu ve kan davasından kaçan
birisidir.” (Ay, 2011, s.34) Nitekim bir müddet sonra sürgünden kaçarak adaya dönen Lena adlı yaşlı
bir kadın Poyraz Musa ile Vasili’nin yakınlaşması hızlandırır.

Lena da “dört oğlunu Çanakkale

Savaşına, Mustafa Kemal Paşanın yanına göndermiş” (Kemal, 1998, s.221) bir kadındır ve belki bir
gün geri dönerler diye oğullarını beklemektedir. Yine bir empati ve vicdan duygusunun altını çizen
Yaşar Kemal, hem Yunanistan’dan Türkiye’ye sürülenlerin hem de Türkiye’den Yunanistan’a
gönderilen Rumların benzer biçimde ötekileştirildiklerini, dışlandıklarını insani duyarlılığı öne
çıkararak şöyle anlatır:
“Atina’ya nasıl gittiklerini, üst üste balıkçı teknelerine nasıl bindiklerini, (…) Yunanlıların
onlara, Türk diye nasıl sövdüklerini, susuz, aç, bıraktıklarını, o dağın dibinde aha bu deniz kadar insan
olduğunu, her gün çocukların hepsinin öldüğünü, kendisinin nasıl kaçtığını bir İngiliz gemisine
bindiğini, geminin tayfalarının çoğunun Türk olduğunu, ona saygıda kusur etmediklerini (…)”(Kemal,
1998, s.222)
Lena’nın adaya gelişi, Poyraz Musa ile Vasili’nin yakınlaşmasını hızlandırır. Nitekim bir gece
bir gece Poyraz Musa’nın denizde alabora olması Poyraz ve Vasili’nin onu kurtarması aralarında sıkı
bir dostluğun hatta kardeşliğin gelişmesine vesile olur. Farklı din ve ırktan olan bu insanlar yeni bir
hayat kurma çabası içinde birbirlerine samimi, sevgi dolu, sadık, hoşgörülü gerçek bir aile gibi
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davranmaya başlarlar. Dayanışma, dostluk, empati ve farklılığa saygı zamanla adayı ideal bir yaşamın
sürdürüldüğü bir ithakiye dönüştürür. Öyle ki Vasili, bir zamanlar her fırsatta öldürmeyi düşündüğü
Poyraz Musa’yı korumaya yemin eder. Önceleri Poyraz Musa, Vasili ve Lena etrafında kurulan
adadaki ideal yaşam, süreç içerisinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen farklı kültürlere, etnik
kökenlere ve yaşam anlayışlarına sahip insanlarla daha da renkli, demokratik, eşitlikçi, doğaya saygılı
bir boyut kazanır.
Bir Ada Hikâyesi’nin ikinci romanı Karıncanın Su İçtiği adlı eserdir. Adını bir Karadeniz
deyiminde alan eserde, Rum ahalisinin Yunanistan’a gitmesiyle boş kalan Karınca Adası’nın bu kez
Yunanistan mübadilleriyle ve Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen insanlarla yeniden canlanması
anlatılır. Aslında ilk romandan itibaren Birinci Dünya Savaşından başlayarak Kurtuluş Savaşını ve
Cumhuriyet’in ilk kurumsallaşma dönemine kadar uzanan bir süreci anlatan Yaşar Kemal, bu alt üst
oluşun eşiğindeki toplumsal yapıyı kendi dünya görüşü ve idealleri bağlamında bir ada ütopyası
etrafında yeniden oluşturur. Bu nedenle Karınca Adası adında kurmaca bir mekân yaratır,
Anadolu’nun tüm kültürel, etnik ve dini renklerini içine alır ve “neredeyse bütün Anadolu
coğrafyasının belli bir dönemdeki kültürünü ve tarihini de kurgulamış olur.” (Cebe, 2015, s.6) Bu
bağlamda daha uzlaşmacı bir tavır içerisinde olan yazar; ütopyasını, Cumhuriyet’in aydınlanma
projesiyle doğrudan bir tartışmaya girmeden insan ve doğa merkezli, eşitlikçi, paylaşımcı, tarihî ve
kültürel anlamda derinleşen, kendi kökleri üzerinden varoluşunu sağlayan, biraz modernleşme ve
yabancılaşma karşıtı bir bağlamda kurar.
Karıncanın Su İçtiği’nde, ilk romandan tanıdığımız Poyraz Musa, Vasili ve Lena arasında
temelleri atılan adadaki ideal yaşam, diğer insanların gelmesiyle daha da genişler ve zenginleşir. Bu
bağlamda Hüsmen adlı bir Türk, Yunanistan’dan mübadil olarak Türkiye’ye gelir. Altı çocuğu ve eşi
ile Anadolu’nun birçok topraklarını gezer. Önceleri adada kalmak istemese de hem adadakilerin
dostluğu ve yardımseverliği hem de İda (Kaz) Dağının doğduğu yerleri hatırlatması üzerine adada
kalır. Daha sonra ise mübadillerin toplu halde gelişi, yol boyunca yaşadıkları sıkıntılar ve acılar
anlatılır. Yine Poyraz Musa, Kadri Kaptan, Vasili, Lena Nişancı Veli, Hayri Bey, Melek Hatun ve
Sabiha öncülüğünde bir seferberlik ruhuyla adaya gelen Yunanistan mübadillerinin ve diğer
göçmenlerin barınma, yiyecek, giyecek ve iş sorunları hep bir imece ve dayanışma kültürü içerisinde
giderilir. Öyle ki “ceza yerine anlayış gören ve adanın insan topluluğunun bir parçası olarak
diğerleriyle eşit düzeyde kabul edildiklerini anlayan göçmenler, ötekileştirilmedikleri için öç alma
nedenlerinin ortadan kalkmasıyla, Ada cemaatiyle bütünleşirler.” (Cebe, 2015, s.16)
Yaşar Kemal’in romancılığındaki en büyük başarı elbette roman kişilerini klasik köy gerçekçi
romanın ötesine geçerek tarihî, kültürel ve sosyolojik derinlikleri bağlamında ele almasıdır. Bir
bakıma roman kişilerinin bilinçaltına Jungvari bir yolculuk yapar. Özellikle şiirsel dili ve
betimlemeleriyle okuru, sadece geleceğe doğru bir ütopyaya çıkarmaz; onun tarihî ve geleneksel
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referanslarını da üretmeyi başarır. Bu bağlamda Karıncanın Su İçtiği, bir taraftan adaya gelen hemen
hepsi travmalı bir geçmişe sahip kişilere yeni bir ütopya kurarken onlara bir nevi psikanalizim uygular
ve onları sürekli konuşturur. Böylece sadece bireylerin değil; Anadolu’nun savaşlarla, acılarla,
sürgünlerle ve dramlarla dolu bilinçaltı da ifşa edilir. Nitekim Hüsmen’in ve Nişancı Veli’nin mübadil
olma hikâyeleri, yaşadıkları acılar anlatıldıktan sonra romanın dördüncü bölümünden itibaren ise
ömrünün büyük bölümünü cephede geçirmiş Vanlı Baytar Cemil’in gözünden Anadolu’nun hali
pürmelali gözler önüne serilir. Örneğin Baytar Cemil Sarıkamış Harbinden yaralı olarak kurtulmayı
başarır. Memleketi Van’a dönerken yol boyunca savaşların ve çatışmaların geride bıraktığı trajik
insanlık durumlarıyla karşılaşır. Baytar memleketi Van’a vardığında ise şehrin Ermeni olayları
nedeniyle yakılıp yıkıldığını, şehri terk etmeyen biri Müslüman diğer Ermeni iki din adamının
anlatımlarından öğrenir. Sofi ve Kirkor arasındaki konuşmalarda ise şehrin tarihini, bir arada kardeşçe
yaşamanın güzelliğini öne çıkarılırken kin, nefret ve ötekileştirici bir tutumdan uzak durulur.
Karıncanın Su İçtiği’nde, yazarın ütopya imgesini sağlayan ana etmen ise Anadolu’nun,
Mezopotamya’nın ve Balkanların etnik ve kültürel renkliliğinin Karınca Adasında tekrar bir araya
gelip ideal bir yaşam kurmasıdır. Nitekim roman ilerledikçe hemen hepsi Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılmasından olumsuz bir biçimde etkilenen kişiler, ülkenin değişik bölgelerinden Karınca Adasına
gelir. Elbette aralarında birtakım sorunlar da yaşarlar; fakat tüm bu sorunlar çok büyümeden çözülür.
Örneğin Hacı Remzi Kavaklı Zade adlı reis adayı, adadaki mektep, kilise ve muallim okulunu alıp,
kereste ve malzemesi için yıkmak ister. Poyraz Musa buna itiraz etse de kilisenin yıkılmasını
önleyemez. Mektep ve muallimlik okulunu Hacı Remzi Kavaklı Zade’den satın alarak kurtarır. Bu
bağlamda dini azınlıkların artık, geri dönülmeyecek bir biçimde sayılarının azaldığına dikkat çeken
Yaşar Kemal, okulları kurtararak yeni bir yaşamın doğmaya başladığını imler. Elbette örtük bir
biçimde de olsa Kemalist aydınlanmayı önemseyen Yaşar Kemal, ancak bu dönüşümün insana,
kültüre, geleneğe ve çevreye saygıyla perçinlenmesi gerektiğini vurgular. Çünkü etnik ve dini
farklılıkları, tarihî mirası ve doğanın sunduğu zenginlikleri göz ardı etmenin mutlu bir toplum
yaratmayacağını ileri sürer. Bir bakıma Yaşar Kemal, “akıl-merkezci uygarlık modeli yerine, insanın
ve doğanın zenginliğinin farkına varılıp çeşitliliğinin korunduğu bir uygarlık modeli önerir.” (Cebe,
2015, s.18)
Yaşar Kemal, Bir Ada Hikâyesinin üçüncü eseri Tanyeri Horozları’dır. Tanyeri Horozları’nda
ise Karınca Adasına farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve geleneklerden gelen insanların Karınca
Adası metaforu bağlamında kaynaşması, bir topluma dönüşmesi, kurumsal ve altyapısal bir sistem
oluşturması anlatılır. Öyle ki Karıncanın Su İçtiği’nde kendi belleklerindeki travmaları ifşa eden, bir
bakıma birbirilerinin acılarına karşı empati ve vicdan geliştirmeyi öğrenen ada sakinleri arasında aşk,
sevgi, dostluk, dayanışma gibi düşünceler etrafında yeni ilişkiler gelişir. Önce ilk iki romandan
bildiğimiz üzere Poyraz Musa’yı öldürmek isteyen Şeyh’in adamlarında Süleyman, Karınca Adasına
gelir. Amacı Poyraz Musa’yı öldürmektir. Fakat Poyraz Musa’yı, adanın diğer sakinlerini ve adada
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kurulmaya başlayan yeni medeniyeti tanıyınca bu fikrinden vazgeçer. Aslında bu vazgeçiş, Karınca
Adası bağlamında kurulan yeni medeniyet için de dönüm noktasıdır. Çünkü ada sakinleri artık,
geçmişteki travmalardan, dertlerden kurtulup yüzlerini geleceğe dönmeye başlar. Özellikle
göçmenlerinin geri dönmek için son bir umut olarak başvurdukları Ankara ve Atina hükümetlerinden
olumlu bir karşılık alamamaları da artık, göçmenlik duygusunu ve sıla özlemini bastırmalarına neden
olur. Bu bağlamda Tanyeri Horozları’nın ortalarından başlayıp serinin son romanı Çıplak Deniz
Çıplak Ada’da iyice belirginleşecek biçimde güncele ve geleceğe dair tasarıların anlatıldığı yeni bir
atmosfer kurulur. Bir bakıma serinin ilk iki romanında roman kişilerine adeta toplumsal bir psikanaliz
yaparak travmalarını, acılarını, dertlerini aktaran Yaşar Kemal, son iki romanda ise bu renkli
toplumsal dokunun yerleşik düzene geçmesini ve ideal bir uygarlık kurmasını anlatır. “Çok-etnili
ailelerin kurduğu bu uygarlıkta, insanların kolektif biçimde, kişisel çıkarlar yerine topluluğun çıkarları
için çalıştığı imece modeli övülür.” (Cebe, 2015, s.17) Özellikle serinin son romanında düşsellik
imgesini de öne çıkaran Yaşar Kemal, idelindeki toplumsal düzeni şöyle betimler:
“İnsanlık gittikçe çok şey öğrenmek zorunda. Çocuklarımız seni anlamaya çalışıyorlar. Onlar
mekteplerinde imeceyi bilmiyorlar. Mübadeleyi de bilmiyorlar. Biz nasıl öğrendikse onlar da senden
bizden öğrenecekler, onlar da kendilerinden sonra gelenlere öğretecekler. Onlar senin öğrettiklerini
kimseye öğretmeyecekler.. Yaşayanlar imecenin içinde olacaklar. Onlar yeni bir dünyaya doğdular,
yeni bir dünya yaratacaklar.
Herkes birbirine yardım ediyor, askere gidenlerin evleri kadınları, çocukları yokluk,
sevgisizlik görmüyor. Onlara herkesten daha sevgi gösteriyoruz. Kutsal olan sevgidir, her iyilik, her
güzellik bununla birlikte gelir. Çalışarak, yaratarak, mutluluk bunlardan sonra gelir. “ (Kemal, 2012,
s.224)
SONUÇ
Bu çalışmada irdelendiği üzere Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi başlığı altında yayımlanan
ütopya romanları, pedagojik açıdan oldukça değerli metinlerdir. Öyle ki bu romanlar, demokrasi ve
empati kültürünün genç kuşaklara yerleştirilmesi, sevgi, empati, farklılığa saygı gibi insani ve vicdani
erdemlerin kazandırılması bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca Yaşar Kemal’in dil ve
anlatım konusundaki titizliği, zengin sözcük dağarcığı, bireyi günlük yaşamın monotonluğundan
uzaklaştıran üslubu da Bir Ada Hikâyesi dörtlemesinin pedagojik önemi göstermektedir. Öte yandan
Anadolu’nun, Balkanlar’ın, Mezopotamya’nın, Kafkaslar’ın ve Ortadoğu’nun zengin tarihî, mitolojik,
kültürel, etnik, dinî ve coğrafî birikiminin Batılı bir sanat olan romanla yeniden üretildiği bu
anlatılarda, hem dikey hem de yatay anlamda genişleyen, yayılan, sınırları, önyargıları ve gerilimleri
yumuşatan vicdanî bir üslup kullanılmıştır. Nitekim savaşlar, acılar, trajediler, sürgünler ve ölümler
sonucunda savrulan imparatorluk bakiyesi bir toplumun çokkültürlü, çokkimlikli, renkli toplumsal
dokusu bir adada tekrar buluşturulur. Aralarında yapay bir biçimde oluşturulmuş gerilimleri,
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çatışmaları, önyargıları birbirlerini tanıdıkça aşmaya başlayan, zamanla dostluk, empati ve dayanışma
duyguları geliştiren ada sakinleri, bir müddet sonra asıl güçlerinin ve özgünlüklerinin de bu
farklılıklarından doğan sentez olduğunun bilincine varırlar. Elbette demokrasi kültürü içerisinde,
doğaya ve çevreye saygılı yeni bir yaşama adım atarlarken geçmiş travmalardan da kin ve nefret değil,
bir bellek ve vicdan üretmeyi başarırlar. Neticede hem ütopya romanlarının genel karakteristiğinin
eğitim öğretim süreçlerinde kullanılmaya uygun olması hem Türkiye’nin gerek bölgesel gerek küresel
anlamda içinde bulunduğu konjonktür göz önünde bulundurulduğunda, Yaşar Kemal’in ütopya
romanlarının demokrasi kültürü, insan hakları, çevre bilinci, empati kültürü açısından önemli katkılar
sunacağı aşikardır.
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ÖZET
Sosyal medya tüm dünyada demokrasi kavramının güçlenmesine katkı sağlayan bir iletişim
alanı olarak görülmektedir. Çağımızda üretilen yeni iletişim araçlarıyla birlikte oluşan etkileşimli
medya ortamlarının günden güne artış göstermesi, sanal alanda katılımcı demokrasinin oluşumuna
imkan sağlamaktadır. Bu yeni medya dünyasının içerisinde bulunan bireyler arasındaki iletişim
oldukça kuvvetli ve süratlidir. Etkileşimli medya alanlarının nimetlerinden bazıları şeffaflık, özgürlük
ve demokrasidir. Bu bağlamda yeni medya oluşumunun hizmet ettiği önemli amaçlardan biri de
katılımcı demokrasi ve aktif vatandaşlıktır.
Bu araştırmanın amacı sanal dünyada oluşan yeni toplumun her geçen gün biraz daha
özümsediği katılımcı ve özgürlükçü kültürün ülkemizde de son yıllarda etkili olmasından okulların ve
sınıfların demokrasi atmosferlerinin nasıl etkilediğini tespit etmektir.
Bu araştırma tanımsal bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale ili
oluşturmaktadır. Örneklem olarak, şans (random) yoluyla belirlenen, Lapseki ilçesindeki devlet
ilkokulları, ortaokulları ve liseleri alınacaktır. Araştırma; Çanakkale ilinde devlet ilkokul, ortaokul ve
lise eğitim öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplamak
amacıyla anket formu ve beşli likert ölçeği kullanılacaktır. Belirlenen örneklem grubuna anket
uygulanacak, elde edilecek veriler SPSS (Statistic Program For Social Scientis) programı kullanılarak
istatistiksel işleme tabi tutulacaktır. İstatistiksel işlem olarak frekans, yüzde, t testi anova, kovaryans
gibi teknikler kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, etkileşimli medya, iletişim, demokrasi, aktif vatandaşlık,
katılımcı demokrasi, demokratik tutum
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GİRİŞ
Türkiye’de cep telefonunun ilk kullanımı 23 Şubat 1994 tarihinde Tansu Çiller ve Süleyman
Demirel arasında gerçekleşmiştir. 1994 yılında Türkiye’de cep telefonuna sahip olan 81.276 kişi
mevcuttur. 2017 yılı itibariyle, 75.724.413 cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır (TUİK, 2017). Son
yıllarda her alanda yaşanan bilimsel gelişmeler, teknoloji üretimini ve kullanımını da arttırmaktadır.
Üretilen modern teknolojiler, yeni fikirlerin ve ihtiyaçların oluşmasına sebep olurken özellikle
elektronik alanında yaşanan gelişmeler günümüzde bilgisayar ve internet kullanımını zorunluluk
haline getirmiştir. 2017 Mart ayı sonu itibarıyla ülkemizde 64 milyondan fazla internet abonesi
bulunmaktadır (TUİK, 2017). Günlük hayatın her anında bilgisayar ile karşı karşıya kalan bireyler
ister istemez bu konuda kendilerini geliştirmek durumunda kalmışlardır. Bu durum bilgisayar ve
internet kullanımında büyük bir artışa sebep olmuştur.
Gün içerisinde, bilgisayara ve internete devamlı ihtiyaç duyulması sebebiyle modern teknoloji,
akıllı telefonları ve tablet bilgisayarları insanlığın hizmetine sunmuştur. Neredeyse her bireyin akıllı
telefona ve sürekli internet bağlantısına sahip olması yeni uygulamalara yol açmıştır. İnsanlar, günlük
hayattaki temel ihtiyaçlarını bile internet üzerinden karşılar vaziyete gelmiştir. Etkileşimli internet
ortamı bu sayede meydana çıkmıştır. Etkileşimli internet ortamlarının, temel ihtiyaçların dışındaki
durumlara da cevap verir vaziyete gelmesiyle birlikte, sosyal medya uygulamaları da insanların sosyal
iletişim becerilerini sergilemelerine imkan sağlamıştır. Sosyal ağ, internet ortamında, kullanıcıların
kendilerini tanımlayarak her kültürden farklı kullanıcı ile iletişime geçtiği, bunun yanında normal
sosyal yaşamda kullanılan jest ve mimik hareketlerini simgeleyen sembollerle duygu ve düşüncelerini
sanal olarak ifade ettiği, bu şekilde sosyal iletişim kurduğu ortamlar olarak tanımlanmaktadır (Koç ve
Karabatak, 2011).
Yaşanan çağ içerisinde, sosyal medya kendini hızla geliştiren büyük bir güç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fark edilmemesi mümkün olmayan bu gelişimin temel sebepleri arasında internet ve
Web araçlarının kullanımındaki artış bulunmaktadır.
Mayfield, (2010)’e göre, sosyal medya; paylaşımların en yüksek derecede gerçekleştiği,
sınırsız fırsatların olduğu, çevrimiçi medyanın en yeni türü ve en yeni fikirlerden biridir. Yapılan
araştırmalar gösteriyor ki insanların en çok kullandıkları uygulamalar sosyal medya uygulamalarıdır.
Bunun nedeni insanların sosyal medya sayesinde zaman ve mekân sınırlaması olmadan dilediği gibi
paylaşım yapabilmeleri ve adeta ikinci bir hayata sahip olduklarını hissetmeleridir. Weinberg,
(Weinberg, 2009’dan akt. Sarı, t.y., 11)’e göre, sosyal medya “bilginin, farklı düşüncelerin ve
deneyimlerin kamu oluşumlu web sitelerince paylaşımına olanak tanıyan ve internet dünyasını hızla
hayatımıza yerleştiren bir uygulama alanıdır.” Sosyal medya sayesinde Dünya’nın herhangi bir
noktasında yaşananlar hakkında daha kısa sürede bilgi sahibi olan insanlar, bu yaşananlar hakkındaki
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fikirlerini de özgürce ifade eder hale gelmişlerdir. Üstelik bu ifadeleri daha çok kişiye daha kısa
zamanda ulaştırma imkanına da sahip olmuşlardır.
Sosyal medyanın bir diğer önemli rolü de çeşitli kararlara tepki vermek için insanların bir
araya gelmesini kolaylaştırmasıdır (Çildan vd, 2012). Bu imkân insanların demokratik tutumlarına da
katkı sağlamıştır. Günümüzde sosyal ağlar, temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçişte
birincil role sahiptir ve her geçen gün katılımcı demokrasiye yeni yollar açmaktadırlar (Çildan vd,
2012).
Demokrasi sadece bir yönetim şekli değildir. Demokratik tutum, hayatın her alanında ihtiyaç
duyulan bir durumdur. Okulda ve sınıfta da demokrasi kültürüne uygun hareket edilmesi, toplumların
bu kültürü her geçen gün biraz daha özümsemesine sebep olacaktır. Demokratik yaşam kültürünü ve
demokratik değerleri kazandırma görevi, okulun ve eğitim programlarının temel görevleri arasında
sayılmaktadır (Davis, 2003; Blair, 2003). Sınıf içerisinde demokrasi kültürünün geliştirilmesi;
kazanılan demokratik alışkanlıkların okulda, okulda oluşan demokratik tutum ise toplumda olumlu
yansımalara sebep olacaktır.
Rogan (2006)’a göre, “demokratik ideallerin topluma yerleşmesi ve gelişmesi, sınıf
ortamlarında demokrasi ile karşılaşma, onunla etkileşim geçirme ve deneyim süreci geçirme ile
doğrudan ilişkilidir”. Sınıf içerisindeki demokratik tutum ve davranışlar tüm öğrencilere eşit haklara
sahip olduğunu hissettirecektir. Bu hislere sahip olan öğrenciler ilerleyen yıllarda katılımcı demokrasi
ve etkin vatandaşlık kavramlarına katkı sağlayan bireyler olarak demokratik toplumun gelişmesine
imkan sunacaklardır.
Demokrasilerin eğitime olan ihtiyacı, yaşamı organize etmeyi hedefleyen diğer sistemlerden
farklı değildir. Her sistem gibi demokrasi de varlığını sürdürebilmek için kendi değerlerini
benimsemiş insanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamanın en sağlıklı ve güvenilir yolunun
ise eğitim olduğu söylenebilir (Yeşil, 2010).
Demokratik değerlerin benimsendiği ve uygulandığı bir eğitim sisteminin tesis edilmesi
demokrasinin eğitimle olan bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır. Aly (2005), yapmış olduğu
araştırma sonunda, demokratik bir eğitimin tesis edilmesi için iki ayrı öneri sunmaktadır. Bunlardan
biri, öğretmen ve öğrenciler arasında demokratik değerlerin bütününün yaşama geçtiği ilişkiler ağının
tesis edilmesidir. Diğer öneri ise, hem öğretmen hem de öğrencilerin tutum ve davranışlarında bu
değerlerin her zaman ve her yerde yaşatılmasıdır. Okul içerisinde öğretmen ve öğrenciler tarafından
etkin olarak uygulamaya geçirilmeyen katılımcı demokrasiyi benimsemeye yönelik kazanımlar; uzun
süreli, istendik davranış değişikliklerine sebep olmayacaklardır. Bu tarz uygulama hataları, demokratik
tutum becerilerinin bireyde kalıcı olarak yerleşmesine engel teşkil edeceklerdir.
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Demokrasinin varlığını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için yetişkin bireylerin sahip
olmaları istenen katılımcı demokrasi kültürüne ve etkin vatandaşlığa negatif yönde tesir eden
davranışlardan henüz sınıf içerisinde uygulamalarda görev alan bir öğrenciyken kaçınılmalıdır. Yaşam
tarzını ve olaylara bakış açısını değiştirememe, sosyal aktivitelerde ve ilişkilerde problemler
(Ansbacher, Ansbacher, 1956), sosyal destek yetersizliği (Bocknek, 1991), yüksek kaygı (Sharf,
2000), kronik korku ve hayal kırıklığı (Perls, Hefferline, Goodman, 1951), çocukluktan beri süregelen
güvensizlik ve düşmanlık (Geçtan, 1989) gibi belirtilerin, bu bireylerde diğer değişkenlerle birlikte
demokratik tutumu olumsuz yönde etkilediği ileri sürülebilir. Dobozy (2007) bu durumu; “demokratik
sivil yaşamı destekleyen vatandaşlık eğitimi, sınıflarda yalnızca öğrenciler insan hakları, demokrasi
gibi kavramlar üzerinde düşünmeye yöneltilerek gerçekleşmez. Birbirinden kopuk karar alımı ve
düzenlemeler yerine bütüncül demokratik uygulamalarla demokratik tutum ve davranışlar daha etkili
öğrenilebilir. Bu durum, demokrasinin bir bütün olarak okul ve sınıf kültürü ve yapısına hakim olması
anlamına gelmektedir.” şeklinde ifade etmektedir.
Ulaşılması hedeflenen sonuç yolunda fark edilen önemli detay şudur ki; demokratik tutumu
olumsuz yönde etkilediği ileri sürülen tüm bu faktörlere rağmen hem görevi hem de toplumdaki yeri
bakımından öğretmen; demokratik yönetimin ve demokratik yaşama biçiminin temelini oluşturan,
anlayış, tutum ve idealleri geliştirmede olumlu hizmetler yapmaya, durumu en uygun kişidir. Onun
böyle bir hizmette bulunabilmesi için hiç şüphesiz demokrasinin temel değerlerinden haberdar olması,
bu değerlerin kendi hayatı üzerinde davranışa dönüştürülmesi gerekmektedir (Büyükkaragöz ve Üre,
1994).
Bu araştırmanın temel amacı, gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte sanal dünyada oluşan
yeni toplumun her geçen gün biraz daha özümsediği katılımcı ve özgürlükçü kültürün getirilerinin
ülkemizde de son yıllarda etkili olmasından okulların ve sınıfların demokrasi atmosferlerinin nasıl
etkilediğini tespit etmektir.
YÖNTEM
Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini Çanakkale ili oluşturmaktadır. Örneklem olarak şans (random)
yoluyla belirlenen Lapseki ilçesindeki devlet ilkokul, ortaokul ve liseleri alınmıştır. Çanakkale ili
Lapseki ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 100 öğretmene ölçekler uygulanmıştır.
Yanlış ya da eksik cevapların bulunduğu ölçeklerin çıkarılmasıyla geride kalan 93 öğretmen
örnekleme alınmıştır.
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Tablo 1: Öğretmenlerin Cinsiyet, Branş, Görev Yaptığı Okul Düzey ve Meslekteki Kıdem Yılı
Dağılımları.
Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımları
Frekans
Kadın
64
Erkek
29
Toplam
93

Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımı
Frekans
Sınıf Öğretmeni
50
Türkçe Öğretmeni
3
Matematik Öğretmeni
4
Rehberlik Öğretmeni
4
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
1
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 1
Din Kül. ve Ah. Bil. Öğretmeni 1
Fen Teknoloji Öğretmeni
4
Beden Eğitimi Öğretmeni
1
Yabancı Dil Öğretmeni
4
Okul Öncesi Öğretmeni
8
Görsel Sanatlar Öğretmeni
2
Diğer
10
Toplam
93

Yüzde
68,8
31,2
100,0

Öğretmenlerin Görev Yaptığı Okul Düzeyi
Frekans
Yüzde
İlkokul
69
74,2
Ortaokul
18
19,4
Lise
6
6,5
Toplam
93
100,0
Öğretmenlerin Meslekteki Kıdem Yılı
Frekans
Yüzde
1-5 yıl
6
6,5
6-10 yıl
14
15,1
11-15 yıl
16
17,2
16-20 yıl
17
18,3
21 üzeri yıl
40
43,0
Toplam

93

Yüzde
53,8
3,2
4,3
4,3
1,1
1,1
1,1
4,3
1,1
4,3
8,6
2,2
10,8
100,0

100,0

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri toplanırken 8 maddeden oluşan Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları İle Demokratik Tutum Sergileme Durumları Arasındaki İlişkiyi Belirleme Ölçeği Ön
Formu, 24 maddeden oluşan Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları ve Alışkanlıkları
Ölçeği ve de 34 maddeden oluşan Öğretmenlerin Demokratik Tutum Sergileme Durumları Ölçeği
uygulanmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından belirlenen ölçekler kullanılarak toplanmıştır.
Ölçekler başlangıçta 100 öğretmene uygulanmış, yanlış ve eksik girilen ölçekler analiz aşamasına
dâhil edilmemiş ve geri kalan 93 ölçek üzerinden veriler kayıt altına alınmıştır.

Verilerin Analizi
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Ölçekler yoluyla toplanan veriler, bilgisayarda SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bu analizlerde;
1- Öğretmenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile demokratik tutum sergileme
durumlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermedikleri ortalamalar arasındaki farkın test
edilmesinde kullanılan “t testi” ile analiz edilmiştir.
2- Öğretmenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile demokratik tutum sergileme
durumlarının; öğrenim düzeyine, meslekteki kıdem yılına, branşlara göre dağılımında farklılık gösterip
göstermediğini anlayabilmek için tek boyutlu varyans analizi (anova) kullanılmış, farklılığın hangi
gruplarda olduğunu ortaya koymak amacıyla da “Tukey” testi uygulanmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Çalışmanın bu aşamasında alt amaçlar doğrultusunda istatistikî analizlerin sonuçları
sunulmakta ve yorumlanmaktadır.
Öğretmenlerin demokrasi konulu hizmetiçi eğitim programlarına katılımları ile cinsiyetleri
arasındaki farklılığın incelenmesi.
Analiz sonuçlarına bakıldığı zaman öğretmenlerin demokrasi konulu hizmetiçi eğitim
programlarına katılımları ile cinsiyetleri arasında bir farklılık olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Demokrasi Konulu Hizmetiçi Eğitim Programlarına Katılımları İle
Cinsiyetleri Arasındaki Farklılığa Yönelik Bulgular.

Konulu Öğretmenlerin Demokrasi
F
Sig. t
df
Hizmetiçi Eğitim Programlarına
8,355 ,005 1,324 91
Katılımları İle Cinsiyetleri
Arasındaki Fark
1,525 77,092

Sig. (2- Mean
tailed) Difference
,189
,103
,131
,103

Std. Error
Difference Lower Upper
,078
-,051 ,257
,067
-,031 ,237

Öğretmenlerin Demokrasi Konulu Hizmetiçi Eğitim Programlarına Katılımları
Cinsiyet
Sayı
Evet
Hayır
(Evet) Yüzde
Kadın
64
53
11
82.81
Erkek
29
27
2
93.10

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin demokrasi konulu hizmetiçi eğitim programlarına
katılımları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (Sig.=0.005, p<0.05). Yapılan TTest sonucuna göre bu farklılığın erkek öğretmenlerin lehinde olduğu anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Branşları Arasındaki
Farklılıkların İncelenmesi.
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Yapılan karşılaştırmalar öğretmenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile branşları
arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Değişik branşlardan öğretmenlerin sosyal
medya kullanım alışkanlıkları karşılaştırıldığı zaman Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve
Matematik öğretmenleri yönünde olumlu bir fark oluşurken Sosyal Bilgiler ve Rehberlik öğretmenleri
yönünde ise olumsuz yönde bir hareket görülmektedir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Branşları Arasındaki
Farklılıklara Yönelik Bulgular.

Sınıf Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Rehberlik Öğretmeni
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Din Kül. ve Ah. Bil. Öğretmeni
Fen Teknoloji Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Yabancı Dil Öğretmeni
Okul Öncesi Öğretmeni
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Diğer
Toplam

Std.
Sapma

Std. Hata Alt sınır Üst sınır

Min.

Max.

73,0800 8,42939

1,19210

70,6844 75,4756

43,00

88,00

80,6667
86,2500
68,2500
66,0000
88,0000
82,0000
81,2500
95,0000
76,0000
78,0000
75,5000
74,3000
75,1828

15,77269
2,17466
,47871
.
.
.
7,35272
.
4,24264
2,49285
2,50000
2,11896
1,00058

12,8023
79,3292
66,7265
.
.
.
57,8504
.
62,4980
72,1054
43,7345
69,5066
73,1956

58,00
80,00
67,00
66,00
88,00
82,00
71,00
95,00
70,00
69,00
73,00
60,00
43,00

111,00
90,00
69,00
66,00
88,00
82,00
103,00
95,00
88,00
88,00
78,00
84,00
111,00

N

Mean

50
3
4
4
1
1
1
4
1
4
8
2
10
93

27,31910
4,34933
,95743
.
.
.
14,70544
.
8,48528
7,05084
3,53553
6,70075
9,64922

148,5311
93,1708
69,7735
.
.
.
104,6496
.
89,5020
83,8946
107,2655
79,0934
77,1700

Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyleri ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları
arasındaki ilişki incelendiği zaman; liselerde görev yapan öğretmenlerin, ilkokullarda ve ortaokullarda
görev yapan öğretmenlere göre, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına daha fazla sahip olduğu
görülmektedir.
Tablo 4: Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okul Düzeyleri İle Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular.
(I) Görev Yapılan
Okul Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise

(J) Görev Yapılan
Okul Düzeyi
Ortaokul
Lise
İlkokul
Lise
İlkokul
Ortaokul

Ort. Fark
-3,91304
5,08696
3,91304
9,00000
-5,08696
-9,00000

Std. Hata
2,51892
4,05084
2,51892
4,48651
4,05084
4,48651

Sig.
,271
,424
,271
,117
,424
,117

Alt Sınır
-9,9159
-4,5666
-2,0898
-1,6918
-14,7405
-19,6918

Üst Sınır
2,0898
14,7405
9,9159
19,6918
4,5666
1,6918

“Sosyal medya özgür bir ortam mıdır?” sorusuna öğretmenler tarafından aşağıdaki
tabloda görüldüğü üzere cevap verilmiştir.
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Tablo 5:
Hiçbir Zaman
Çok Az
Ara Sıra
Çoğu Zaman
Her Zaman
Toplam

Frequency
8
35
3
38
9
93

Percent
8,6
37,6
3,2
40,9
9,7
100,0

Valid Percent
8,6
37,6
3,2
40,9
9,7
100,0

Cumulative Percent
8,6
46,2
49,5
90,3
100,0

Tablo 5’e göre çalışmaya katılan öğretmenlerin %40.9 u sosyal medyayı çoğu zaman özgür bir
ortam olarak nitelendirmektedirler.
Öğretmenlerin Meslekte Geçirdikleri Kıdem Yılları İle Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Öğretmenlerin meslekte geçirdikleri kıdem yılları ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları
arasındaki ilişki incelendiği zaman 6-10 yıl arası kıdeme sahip, öğretmenlerin sosyal medya kullanımı
konusunda pozitif yönde; 16-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin ise negatif yönde fark meydana
getirdikleri görülmüştür.
Tablo 6: Öğretmenlerin Meslekte Geçirdikleri Kıdem Yılları İle Sosyal Medya Kullanım
Alışkanlıkları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular.
(I) Mesleki Kıdem
1-5 yıl

(J) Mesleki Kıdem
6-10

Ort. Fark (I-J)

Std. Hata

Sig.

Alt Sınır

Üst Sınır

,30952

4,73377

1,000

-12,8747

13,4938

-3,02083
-4,36275
-4,05833

4,64416
4,60676
4,24722

,966
,878
,874

-15,9555
-17,1932
-15,8875

9,9138
8,4677
7,7708

6-10

11-15
16-20
21 üzeri
1-5 yıl

-,30952

4,73377

1,000

-13,4938

12,8747

-3,33036
-4,67227
-4,36786

3,55032
3,50126
3,01255

,881
,671
,597

-13,2185
-14,4238
-12,7582

6,5578
5,0792
4,0225

11-15

11-15
16-20
21 üzeri
1-5 yıl

4,64416
3,55032
3,37912
2,86969

,966
,881
,995
,996

-9,9138
-6,5578
-10,7533
-9,0300

15,9555
13,2185
8,0694
6,9550

16-20

6-10
16-20
21 üzeri
1-5 yıl

3,02083
3,33036
-1,34191
-1,03750
4,36275

4,60676

,878

-8,4677

17,1932

4,67227
1,34191
,30441

3,50126
3,37912
2,80876

,671
,995
1,000

-5,0792
-8,0694
-7,5184

14,4238
10,7533
8,1272

21 üzeri

6-10
11-15
21 üzeri
1-5 yıl

4,05833

4,24722

,874

-7,7708

15,8875

6-10
11-15
16-20

4,36786
1,03750
-,30441

3,01255
2,86969
2,80876

,597
,996
1,000

-4,0225
-6,9550
-8,1272

12,7582
9,0300
7,5184
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Öğretmenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile sosyal medyayı özgür bir ortam
olarak görüp görmedikleri hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi.
Öğretmenlerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile sosyal medyayı özgür bir ortam olarak
görüp görmedikleri hakkındaki düşüncelerini karşılaştırdığımız zaman “hiçbir zaman” cevabının
lehinde bir fark oluştuğunu görmekteyiz.
Tablo 7: Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları İle Sosyal Medyayı Özgür Bir
Ortam Olarak Görüp Görmediklerine Yönelik Bulgular.
(I) Sosyal Medyayı
Özgür Bir Ortam
Hiçbir Zaman

Çok Az

Ara Sıra

Çoğu Zaman

Her Zaman

(J) Sosyal Medyayı
Özgür Bir Ortam
Çok Az
Ara Sıra
Çoğu Zaman
Her Zaman
Hiçbir Zaman
Ara Sıra
Çoğu Zaman
Her Zaman
Hiçbir Zaman
Çok Az
Çoğu Zaman
Her Zaman
Hiçbir Zaman
Çok Az
Ara Sıra
Her Zaman
Hiçbir Zaman
Çok Az
Ara Sıra
Çoğu Zaman

Ort. Fark
(I-J)
-6,47857
-3,25000
-5,59211
-16,58333*
6,47857
3,22857
,88647
-10,10476*
3,25000
-3,22857
-2,34211
-13,33333
5,59211
-,88647
2,34211
-10,99123*
16,58333*
10,10476*
13,33333
10,99123*

Std. Hata
3,55705
6,14505
3,53083
4,41055
3,55705
5,46049
2,12652
3,39239
6,14505
5,46049
5,44345
6,05122
3,53083
2,12652
5,44345
3,36489
4,41055
3,39239
6,05122
3,36489

Sig.
,368
,984
,512
,003
,368
,976
,994
,030
,984
,976
,993
,188
,512
,994
,993
,013
,003
,030
,188
,013

Alt Sınır
-16,3855
-20,3648
-15,4260
-28,8674
-3,4283
-11,9797
-5,0362
-19,5531
-13,8648
-18,4368
-17,5029
-30,1869
-4,2418
-6,8091
-12,8187
-20,3629
4,2993
,6565
-3,5202
1,6195

Üst Sınır
3,4283
13,8648
4,2418
-4,2993
16,3855
18,4368
6,8091
-,6565
20,3648
11,9797
12,8187
3,5202
15,4260
5,0362
17,5029
-1,6195
28,8674
19,5531
30,1869
20,3629

“Sınıf içinde demokratik tutum sergiliyor musunuz?” sorusuna öğretmenler tarafından
aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere cevap verilmiştir.
Tablo8: Sınıf İçinde Demokratik Tutum Sergiliyor Musunuz?
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

F
77
2
14

Yüzde
82,8
2,2
15,1

93

100,0

Tablo 8’ye göre öğretmenlerin %82.8’i sınıf içerisinde demokratik tutum sergilediklerini ifade
etmektedirler.
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Öğretmenlerin sosyal medya hesabına sahip olup olmamaları ile demokratik tutum
ortalamalarının arasındaki ilişkinin incelenmesi.
Tablo9: Öğretmenlerin
sosyal medya hesabına F
Sig.
sahip olup olmamaları ile ,954 ,331
demokratik tutum
ortalamalarının arasındaki
ilişki

t
,830

df
91

1,144 3,568

Sig. (2- Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference Lower
,409
1,61798
1,95032
-2,25609

Upper
5,49205

,323

5,73885

1,61798

1,41411

-2,50289

Tablo 9’a göre öğretmenlerin sosyal medya hesabına sahip olup olmamaları ile demokratik
tutum

ortalamalarının

arasında

anlamlı

bir

farklılık

görülmemektedir

(Sig.=0.331, p>0.05).
“Sosyal medya demokratik bir ortam mıdır?” sorusuna öğretmenler tarafından
aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere cevap verilmiştir.
Tablo 10:
Hiçbir Zaman
Çok Az
Ara Sıra
Çoğu Zaman
Her Zaman
Toplam

Frequency
15
36
11
25
6
93

Percent
16,1
38,7
11,8
26,9
6,5
100,0

Valid Percent
16,1
38,7
11,8
26,9
6,5
100,0

Cumulative Percent
16,1
54,8
66,7
93,5
100,0

Tablo 10’a göre çalışmaya katılan öğretmenlerin %38,7’si sosyal medyayı çok az demokratik
bir ortam olarak nitelendirmektedirler.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Öğretmenlerin demokrasi konulu hizmetiçi eğitim programlarına katılımları ile cinsiyetleri
arasındaki ilişki incelendiğinde erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre hizmetiçi eğitimlere
daha yüksek oranda katılım sağladıkları görülmektedir. Demokrasi konulu hizmetiçi eğitim alan
öğretmenler ile almayan öğretmenler hakkında okuldaki demokratik tutumlarını inceleyen bir
araştırma yapılabilir.
Öğretmenlerin görev yaptıkları okul düzeyleri ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları
arasındaki ilişki incelendiği zaman; liselerde görev yapan öğretmenlerin, ilkokullarda ve ortaokullarda
görev yapan öğretmenlere göre, sosyal medya kullanım alışkanlıklarına daha fazla sahip olduğu
görülmektedir. Bu durumu konu alan bir çalışma düzenlenerek sebepleri incelenebilir.
Öğretmenlerin meslekte geçirdikleri kıdem yılları ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları
arasındaki ilişki incelendiği zaman 6-10 yıl arası kıdeme sahip, öğretmenlerin sosyal medya kullanımı
konusunda pozitif yönde; 16-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin ise negatif yönde fark meydana
getirdikleri görülmüştür. Bu farklılıktan yola çıkarak öğretmenlerin yaşları ile sosyal medya kullanım
alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi inceleyecek bir araştırmaya oluşturulabilir. Ayrıca öğretmenlere etkin
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sosyal medya kullanımı ve sosyal medyanın eğitim öğretim faaliyetlerine etkileri ile ilgili hizmetiçi
eğitimler de verilebilir.
Öğretmenlerin sosyal medya hesabına sahip olup olmamaları ile demokratik tutum
ortalamalarının arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Benzer bir araştırma devlet okulları ile
özel okullarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştırılması şeklinde de yapılabilir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin %82.8’i sınıf içerisinde demokratik tutum sergilediklerini
ifade etmektedirler.

Öğretmenlerin, %40.9’u sosyal medyayı çoğu zaman özgür bir ortam olarak

nitelendirirken; aynı grubun %38,7’si sosyal medyanın çok az demokratik bir ortam olduğunu
düşünmektedir.
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan en dikkat çekici olanı; öğretmenler, sosyal medyanın
özgür bir ortam olduğunu düşündükleri halde, demokratik bir ortam olmadığı düşünmektedir. Bu
anlamlı farklılık ile ilgili detaylı çalışmalar yapılabilir.
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DEĞERLER EĞİTİMİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ
Tuğba Emirhan
Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Salıpazarı Gökçeli Ortaokulu Salıpazarı/Samsun
tubaemirhan@hotmail.com

ÖZET
Milletler, millet olma vasıflarını koruyabildikleri ve geliştirebildikleri sürece var olurlar.
Farklı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara bakış tarzının millî ve sosyal değerleri ölçüsünde
farklılık göstermesi doğaldır. Fakat yeni nesiller; yaşanan teknolojik gelişmeler, yoğun iş hayatı, aile
birliğinin zedelenmesi gibi nedenlerle millî ve insanî değerleri unutmaya ve bunlardan uzak bir yaşam
sürmeye başlamıştır. Bu nedenle toplumsal yaşamda birtakım sorunların ortaya çıktığına yönelik
şikâyetler veya tespitler, değişik vesilelerle gündeme gelmektedir. Son yıllarda değerler eğitimi
alanında yürütülen çalışmalar hız kazanmıştır. Bu doğrultuda edebî metinlerden de yararlanılmaya
başlanmıştır. Zira edebiyat, yıllardır eğitimin temel bir parçası olarak Türk millî eğitim sisteminde
kendine yer edinmiştir.
Bu çalışmada 2016/2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen
Türkçe ders kitaplarında (5-6-7-8. Sınıf) yer alan değerler tespit edilerek metinlerin değerler eğitimi
bakımından önemine dikkat çekilmiştir. Değerler eğitimi kapsamında referans noktamız ne
olmalıdır?”, “Hangi değerler?”, “Kime göre değerler?” gibi sorular çerçevesinde metinler nitel
araştırma yaklaşımlarından tarama modeli esas alınarak incelenmiştir. Dört adet ders kitabı, baştan
sona defaatle okunmuş, millî ve evrensel değerlerden hareketle belirlenen değerler, metinler taranarak
fişlenmiştir. Sözü edilen kitaplardaki değerler sınıflandırılmış, iletiler çıkarılmış ve bunlara bağlı
değerlendirmeler yapılmıştır.
Araştırma sonunda; sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, cesaret,
hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, tutumlu olma, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır, empati olmak üzere
15 değere ait bulgu ve yorumlara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen metinlerin çocuklara
değer aktarımı konusunda zengin örnekler içerdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple değerler eğitiminde
söz konusu metinlerden yararlanılmasının isabetli olacağı düşünülmektedir
Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitapları, değerler eğitimi, edebî metinler
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1. GİRİŞ
1.1.Problem Durumu
Farklı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara bakış tarzının dinî ve sosyal değerleri
ölçüsünde farklılık göstermesi doğaldır. Söz gelimi bir millet yardımseverlik ve merhamet değerlerini
öne çıkarırken başka bir millet adalet ve güven duygusunu ön plânda tutabilir. Türk kültüründe
çalışkanlık, sevgi, saygı, misafirperverlik, iffet (namus), kalp kırmama, sadakat, dua, şükür vb.
değerler önemsenmiş; yeni nesillere bunların aktarılması için gayret gösterilmiştir. Ancak yaşanan
teknolojik gelişmeler, yoğun iş hayatı, aile birliğinin zedelenmesi; bizi öz değerlerimizden
uzaklaştırmıştır. Bunun sonucunda da zaman zaman tembel, riyakâr, gösteriş peşinde koşan, isyankâr,
anlayışsız insanlarla karşılaşmaktayız. Bu gibi durumların önüne geçmek için değerler eğitimine
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kendi karakterini bulma ve birey olma yolunda arayışa giren çocuk,
arkadaş gruplarına dâhil olmaya çalışırken, arkadaşlarından etkilenerek okuma yelpazesini genişletir.
Dolayısıyla çocuğun karşısına çıkacak olan edebiyat ürünleri onun hayatında, karakterinde,
düşüncelerinde ve psikolojisinde önemli rol oynayacaktır. Bu sebepler ile söz konusu çalışmada
2016/2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen Türkçe ders kitaplarında (56-7-8. Sınıf) yer alan değerler tespit edilerek metinlerin değerler eğitimi bakımından önemine dikkat
çekilmeye çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada 2016/2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca güncellenen
Türkçe ders kitaplarında (5-6-7-8. Sınıf) yer alan değerler tespit edilerek metinlerin değerler eğitimi
bakımından önemine dikkat çekilmiştir. Değerler eğitimi kapsamında referans noktamız ne
olmalıdır?”, “Hangi değerler?”, “Kime göre değerler?” gibi sorular çerçevesinde metinler nitel
araştırma yaklaşımlarından tarama modeli esas alınarak incelenmiştir. Nitel araştırmayı Yıldırım ve
Şimşek (2011, 39) “Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma.” olarak tanımlamışlardır.
Nitel araştırma yaklaşımı esas alınarak yapılan bu çalışmada, tarama modeli kullanılacaktır.
Tarama modeli, Karasar (2010: 77), tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Tarama modeli geçmişte ya da
hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Bu
modelde araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez.”
Dört adet ders kitabı, baştan sona defaatle okunmuş, millî ve evrensel değerlerden hareketle
belirlenen değerler, metinler taranarak fişlenmiştir. Sözü edilen kitaplardaki değerler sınıflandırılmış,
iletiler çıkarılmış ve bunlara bağlı değerlendirmeler yapılmıştır.
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3. BULGULAR
3.1. Sevgi
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) sevgi, “İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı
yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.” anlamıyla açıklanır. Comte Sponville (2004: 302)
ise sevgiyi şöyle izah eder: “Sevgi her erdemin başı ve sonudur. Önce anne ve evladı. Önce bedenlerin
ve kalplerin sıcaklığı. Önce açlık ve süt. Önce arzu, önce haz. Önce yatıştıran ya da teskin eden
okşama, önce koruma ya da besleme davranışı, önce sakinleştiren ses, önce bildik gerçek: Süt emziren
bir anne ve sonra şu sürpriz: Uyuyan çocuğa göz kulak olan, şiddetten uzak bir erkek.” Çalışma
kapsamında incelenen metinlerde sevgi değerinin çok yönlülüğüne (aile, arkadaş, doğa, vatan,
memleket) değinildiği görülmüştür. Söz konusu değere ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir:
Hülya gibi sessizce kurulmuş,
Masal sofraları ve bir çocuk,
Öylesine sevilmiş doyurulmuş,
Ki bahçeler kuşlar ve kahkaha.
(Ayvazoğlu Beşir, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Bakardım Güneş Avuçlarımda)
Ömür boyu dost bildiğim kitap,
Seni cüz adıyla tanıdım önce
İlk çocukluğumda masum çağımda,
Bir bez çantayla omzumda, elimde…
(Ertepınar Coşkun, 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Kütüphane)
3.2. Sorumluluk
Hökelekli (2013: 57), sorumluluk değerini “Sorumluluk, kişinin kendisine ve başkalarına özen
ve bakım göstermesini, yükümlülüklerini yerine getirmesini, toplumsal sürece katılmasını, acılarını
dindirmeye çalışmasını ve daha iyi bir dünya için çaba harcamasını içeren bir erdemdir.” anlamıyla
açıklamaktadır. Bu bağlamda sorumluluk sahibi kişilerin kendine güvenen, çevresindekilere yardımcı,
fikir üreten, görevlerini iyi bilen kimseler oldukları söylenebilir. Söz konusu değere ilişkin örnek
aşağıda belirtilmiştir:
Bir sabah alacakaranlıkla yola düştük. Ben Bursa’da büyümüştüm ve yaylayla ilk defa
tanışacaktım. Neler olacağını kavrayamıyor, yürüyordum. Etraftan yeni kafileler bize katılıyordu.
Göçü yönetenlerin sert bağrışları arasında, ineklerimiz yanımızda tırmanıyorduk. Benimde yürütmek
zorunda olduğum bir inek vardı. Çok sonra anladım ama o inekle birlikte bana da bir sorumluluk
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verilmişti. Yoruluyordum ama bir şey diyemiyordum. Kimse yorulduğunu söylemiyordu çünkü o gün
o yaylaya varılacaktı.”
(Somuncu Servet, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Odcu Haftası Şenlikleri)
3.3. Saygı
TDK Güncel Türkçe Sözlükte (TDK, 2015) saygı, “1.Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yaralılığı,
kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi
duygusu, hürmet, ihtiram. 2.Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.” anlamlarıyla
açıklanmıştır. Janki (2005: 82) ise gerçek saygının ne olduğunu “Gerçek saygı ne yaptığımızdan değil,
onun kadar nasıl ve ne kadar iyi yaptığımızdan kaynaklanır. Bu ise davranışlarımızda açığa çıkan
erdemlerimiz ve özelliklerimize göre saygı görmemiz demektir.” cümleleriyle ifade etmiştir. Söz
konusu değere ilişkin örnek aşağıda belirtilmiştir:
“Atatürk ne bir mimar ne de sanatın herhangi bir dalında uzmanlık sahibi bir kişiydi. Fakat o,
sanatçının ve sanatkârın bir ülkenin gelişmesindeki gücünü çok iyi bilen, sanata ve sanatçıya saygılı
bir aydındı.”
(Saydam Songül, 8.sınıf Türkçe Ders Kitabı, Anı)
3.4. Adalet
Adalet; hak ve hukuka uygun davranmak, hakkı sahibine vermektir. Araştırmacıların bir
kısmına göre de bütün erdemlerin başı ve en önemlisidir. Comte-Sponville (2012: 89), Büyük
Erdemler Risalesi adlı eserinde adaleti diğer değerlerle karşılaştırır ve şu sonuca varır: “Hangi erdemi
ele alırsak alalım adaletten vazgeçemeyiz. İçlerinden biri ya da birçoğu hakkında haksız sözler etmek
onlara ihanet etmek olur ve belki de bu nedenle, adalet hiçbirinin yerini tutmadan, tüm erdemleri
içerir.” Çalışma kapsamında incelenen kitaplarda adaletli olma değerine ilişkin örnek aşağıda ifade
edilmiştir:
Sağ yanında Bozoklar, sol yanında Üçok,
Oturup eğlendiler, kırk gün kırk geceden çok,
Yediler hem içtiler, erip muradlarına,
Oğuz böldü yurdunu, verdi evlatlarına.
(7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Oğuz Destanı)
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3.5. Yardımseverlik
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) yardımseverlik, “hayırseverlik” şeklinde karşılık
bulur. Yardımseverliği birçok değerin merkezine yerleştirmek mümkündür. Çalışma kapsamında
incelenen kitaplarda adaletli olma değerine ilişkin örnek aşağıda ifade edilmiştir:
“İşte o anda pır pır diye yelkovan kuşları dağıldı dört bir yana, başladılar denizin üstünde döne
döne aramaya. Duyanlar duymayanlara duyurdu. İşi olan da olmayan da mektubu aramaya koyuldu.
Kimi daldı aradı, kimi baktı aradı. “
(Çakman Avcı Koray, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Yelkovan Kuşlarının Efsanesi)
3.6. Dürüstlük
Dürüstlük, TDK Güncel Sözlük’te (TDK, 2015) “Doğru ve dürüst olma durumu, doğru
olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet.” anlamlarıyla açıklanmaktadır. Dürüst olan kimse yalan
söylemez, hile yapmaz, sözünde durur, adaletli olur. Görüldüğü üzere dürüstlük, birçok değeri içinde
barındırmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen kitaplarda adaletli olma değerine ilişkin örnek
aşağıda ifade edilmiştir:
Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim…
İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.
Şudur cihanda benim beğendiğim meslek;
Sözüm odun gibi olsun; hakikat olsun tek!
(Kalyon Abuzer, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Mehmet Akif Ersoy)
3.7. Cesaret
Cesaret; yiğitlik, yüreklilik ve kendine güvenmek olarak tanımlanabilir. Janki (2005: 48),
“bugünün yapay dünyasında kişinin, kendine karşı doğru kalabilmesi için cesarete ihtiyacı olduğunu”
ifade eder. . İncelenen eserlerde konuya dair tespitler aşağıda örneklendirilmiştir:
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz
Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!
(Erozan Sahir Celal, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, O Geliyor)

70

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

3.8. Hoşgörü
Hökelekli (2013: 316), hoşgörüyü “Hoşgörü, temelde başkasının yani farklı olanın kendileri
gibi olma hakkına saygı göstermek ve ötekine verilen zarar anlamına geleceği için zarar vermekten
kaçınmaktır.” şeklinde değerlendirir. Bu anlamda hoşgörü, toplumsal huzur ve barışın sağlanmasında
önemli rol oynar. Çalışma kapsamında incelenen kitaplarda hoşgörü değerine ilişkin örnek aşağıda
verilmiştir:
Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize…
(Önder Mehmet, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Yunus Emre)
3.9. Misafirperverlik
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) misafirperverlik konukseverlik şeklinde
tanımlanır. Özellikle Türk milleti, evine gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamaya çalışır. Alkan (1991:
742) misafire nasıl davranılması gerektiğini şöyle anlatır: “Misafirin karşısına temiz bir kıyafetle
çıkılır, hâli hatırı sorulur, büyükse eli öpülür, ikramlarda bulunulur, konuşma esnasında ona öncelik
verilir, gideceği zaman biraz daha kalması için ısrar edilir, belli bir yere kadar misafire refakat edilir
ve yeniden gelmesi temenni edilir.” Çalışma kapsamında incelenen kitaplarda Türk milletinin bu
geleneksel değerine ait örneklere rastlanmaktadır. Söz konusu değere ilişkin örnek aşağıda
belirtilmiştir:
“Şekerin hemen hiç bulunmadığı yıllarda bir öğretmen, bir köye konuk olur. Akşam yemekten
sonra evde bir telaştır başlar. Ev sahibi sandığının anahtarını bir türlü bulamaz. Evin her köşesi aranır,
taranır, anahtar yok. Sonunda sandığı kırmaya karar verirler, öğretmen işin farkına o zaman varır. Ev
sahibi kırdığı sandıktan küçük bir çıkın çıkarır, içerisinde üç şeker vardır. Evet konuğuna şekerli bir
kahve ikram etmek için sakladığı üç şeker.”
(Önder Mehmet, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Anadolu’da Konukseverlik Gelenekseldir)
3.10. Tutumlu Olma
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) tutumlu sözcüğü şöyle tanımlanır: “Aşırı
harcamalardan kaçınan, idareli, muktesit.” Dolayısıyla tutumlu olmak, cimriliğe kaçmadan itinalı
harcamalar yapmaktır. Söz konusu değere ilişkin örnek aşağıda belirtilmiştir:
“Şöyle düşünmez miyiz? Farz edelim ki hiç orman kalmadı ya da hiç orman yoktu
yurdumuzda. Ne yakacaktık o zaman? Belki daha çabuk yem bitkilerine, yoncaya, korungaya
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sarılırdık; belki de zengin linyit, taş kömürü ocaklarımız şimdi harıl harıl çalışıyor olacaktı. Biz işin
kolayına gidiyoruz. Yarını, çocuklarımızı düşünmüyoruz ormanları tüketmekle.”
(Şenocak Cemalettin, 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Orman Küstü, Bize)
3.11. Özgürlük
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) özgürlük, “1.Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya
bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. 2. Her
türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu,
hürriyet.” anlamlarıyla açıklanmıştır. Söz konusu değere ilişkin örnek aşağıda belirtilmiştir:
Gelir milletin gücü dili konuşmaktan,
Yeter ki iyi öğren; kurtulursun şaşmaktan.
Önem göstermeyenler düşmana boyun eğer,
Perişan bir şekilde ne yurt kalır ne de yer.
Bağımsız olmalıdır, dilimiz millet gibi,
Değer verirsek daim, biz oluruz galibi.
(Sancak Hasan, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Atatürk ve Türk Dili)
3.12. Sabır
Hökelekli, (2013: 117) sabrı şöyle tanımlar: “Sabır, karşımızdaki herhangi bir olumsuz durum
veya olumsuzluk oluşturacak tüm olaylara karşı insanın dayanma gücüdür. Sabır, bir kimsenin
alışageldiği tabiatına uygun hallere aykırı, dengesini sarsan, acı ve sıkıntı veren durumlar karşısında
direnç göstermesi, katlaması demektir.” Söz konusu değere ilişkin örnek şöyle verilmiştir:
“Biliyormuş ki, demir tavında dövülür. Körük kavranmadan, bilek zorlanmadan, ateş
harmanlanmadan, demir tavlanmadan, ha dur da çekiç salla… Sen bir çekiç vursan, örs de sana
vururmuş. Çırak şaşırır, demir şaşırırmış bu işe.
Şaşıp kalmak, ümitsizliğe dalmak olmazmış. Usta öğretmeli, çırak öğrenmeli, demir eğilmeyi
bilmeliymiş sabır önünde. Körük çalışıyor, ateş harlanıyor, usta çekiç sallıyormuş.”
(Yazgan Bestami, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Sabır Sularında)
3.13. Kanaatkârlık
Kanaatkâr kişi, elindekinin değerini bilir, başkalarının sahip olduklarına göz dikmez. Nitekim
Seyyar (2003: 253) da kanaatkârlığı “Elinde bulunan ile yetinme verilen nimetlerden razı olma, az çok
rızkı mübarek sayma, israftan ve ihtirastan kaçınma.” olarak tanımlar. İncelenen romanlarda yer alan
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örnekler, “Mal mülk hırsına kapılıp açgözlü davranmayın. Elinizdekilerin kıymetini bilin.” vurgusu
yapacak şekilde yapılandırılmıştır. Söz konusu değere ilişkin tespit aşağıda verilmiştir:
“Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebzecilik etti. Pek fakir, pek acı, pek yoksul bir hayat
geçirdi. Ama yine ne kimseye boyun eğdi ne de bütün servetini bir anda yere atmakla gösterdiği
fedakârlığa dair gevezelikler yaparak boşu boşuna kendini pohpohladı.”
(Ömer Seyfettin, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Pembe İncili Kaftan)
3.14. Çalışkanlık
TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015) çalışkan kelimesi “Gayretli, çalışmayı seven,
faal” anlamlarıyla açıklanmaktadır. Bu noktada özveriyle, çaba harcanarak elde edilen başarıların
daha kıymetli olduğu söylenebilir. Söz konusu değere ilişkin örnek aşağıda verilmiştir:
“Şehzade Mehmed bunlardan aldığı eğitim sayesinde, daha 21 yaşında toplar döküp hisarlar
inşa edecek kadar askerlik, mühendislik ve mimarlık bilgisine sahip oldu. Tarihteki büyük liderlerin ve
komutanların hayatlarını okumuş, onlardan derslerden çıkarmıştı. Yüksek bir tarih bilgisi ve bilincine
erişmişti. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça öğrendi.”
(Çolak İsmail, 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, İstanbul’un Fethinden Viyana Kapılarına)
3.15. Empati
Bayram (2014: 387) empatiyi “Olayları kendini başkalarının yerine veya başkalarını kendi
yerine koyarak değerlendirebilmek, başkalarının gözüyle de bakabilmek, başkalarının da haklı
olabileceğini hesaba katmak…” şeklinde açıklamaktadır. TDK Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2015)
ise empati, duygudaşlık şeklinde karşılık bulur. Dolayısıyla empati kurmak, kişilerin birbirini daha iyi
anlamasını sağlayarak insan ilişkilerini düzenler. Söz konusu değere ilişkin örnek aşağıda verilmiştir:
“Bir empati muhasebesi yaparsak; öğretmen kendini öğrencinin yerine koysa, doktor kendisini
hastasının yerine koysa, patron kendisini işçisinin yerine koysa, anne ya da baba kendini evladının
yerine koysa, erkek kendini kadının yerine, kadın kendini erkeğin yerine koysa, özgür olan kendini
hükümlünün yerine koysa, para kazanabilen biri kendini işsiz arkadaşının yerine koysa keşke…”
(Bilen İdris, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Empati İle Yaşamak)
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonunda; sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, cesaret,
hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, tutumlu olma, kanaatkarlık, çalışkanlık, sabır, empati olmak üzere
15 değere ait bulgu ve yorumlara ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan inceleme neticesinde şu
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önerilerde bulunulabileceği düşünülmektedir: İncelenen metinlerin dil, anlatım, konu, tema vs.
açısından 9-14 yaş aralığı için uygun olduğu söylenebilir. Söz konusu metinler bu yaş grubu için
tavsiye edilebilir. Çalışma kapsamında incelenen metinlerin bir kısmı gerçek hayatta yaşanabilecek
olaylarken bir kısmı da fantastik unsurlar -konu, şahıs kadrosu, mekân vb. itibariyle- barındırmaktadır.
Bu bağlamda söz konusu metinlerin çocuğun farklı insanlar, mekânlar tanıma, değişik tecrübeler
edinme taleplerine cevap verdiği söylenebilir. Metinler sıklıkla millî değerlere yönelik mesajlar
vermektedir. Dolayısıyla bu eserler, vatan ve millet sevgisini aşılamak için önerilebilir. İncelenen
metinler değer çeşitliliğiyle de dikkat çekmektedir. Değerler eğitiminde önemli rol oynayan bu
metinlerden değerler eğitiminde faydalanılabilir.
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ÖZET
Yirminci yüzyıldan itibaren tüm dünyada gelişen teknolojiyle birlikte toplumlar da hızlı bir
değişime maruz kalmışlardır. Bu değişim neticesinde toplumlar bir değer erozyonuyla karşı karşıya
gelmişlerdir. Var olan değişimler kimi zaman bir değerin değişimine kimi zamansa bir değerin yok
olmasına neden olmuştur. Değişimler durağan olmamakla birlikte toplum içerisinde varlığını ve
eksikliğini sürekli hissettirmiştir. Toplumda değer
kavramlarının algılanması ve hayata
geçirilebilmesi var olan değişim süreçlerine uyum sağlayabilmeleri açısından önem taşımaktadır.
Toplumda birlik beraberliğin sağlanması açısından öden taşıyan bir değer de "sorumluluk" değeridir.
Sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde: "kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyeti" olarak tanımlanmaktadır.
Sorumluluk; bireyin, ne kadar kontrol ve disiplin sahibi olduğunu gösteren kişilik özelliğidir. Bu
boyutun yüksek ucunda yer alan kişiler düzenli, plan doğrultusunda hareket eden, kararalı kişilerdir.
Düşük ucunda yer alanlar ise dikkatsiz, dikkati kolay dağılan ve güvenilmez kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sorumluluk, bireyin önce kendisine daha sonra da topluma karşı olan
görevlerini yerine getirmesi ve bunun sonucu olarak toplumda bir statüye ulaşması şeklinde
değerlendirilebilir.
Bu araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Zihin
Engelliler Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bireysel ve sosyal
sorumluluk düzeylerini belirlemek, bu branşlardaki öğrencilerin sınıf düzeylerinin, cinsiyetlerinin,
maddi düzeylerinin ve branşlarının bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyindeki farklılaşmalarına
etkisini ortaya koymaktır. Nedensel karşılaştırma modeli ile yapılan araştırma, Sakarya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği
bölümlerindeki 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Amaçlı örneklem seçme
yönteminin kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile gönüllük esası dikkate alınarak uygulanan
araştırmadan 473 veri elde edilmiştir. Veriler bireysel ve sosyal sorumluluk ölçeği ile toplanmış ve
SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Sorumluluk, sosyal sorumluluk, bireysel sorumluluk
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GİRİŞ
Yirminci yüzyıldan itibaren hızla gelişen teknoloji ve beraberinde hızla değişen düzene ayak
uydurmakta zorlanan insanlar karmaşık süreçler yaşamaktadırlar. Hızla büyümekte olan sosyal
problemler, artan şiddet olayları, cinayet, hırsızlık, hoşgörüsüzlük, sorumsuzluk gibi toplumsal
sorunlar artarak kendini göstermektedir. Tüm bu sorunların temeline indiğimizde bir değer
erozyonuyla karşı karşıya geliriz.
Günümüz toplumları ciddi bir değer erozyonuyla karşı karşıyadır. Var olan hızlı değişim var
olan bazı değerlerin değişmesine neden olurken bazı değerlerin ise yok olmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle değerlerimizin korunması ve nesilden nesle doğru aktarımının sağlanabilmesi için öncelikle
bu kavramın iyi bilinmesi daha sonra ise nasıl aktarılacağı konusunda ailenin ve öğretmenlerin
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü değer ilk olarak ailede tanışılan bir kavramdır. Aileden sonra
ise çocuğun değer kavramıyla tanışıklığına devam etme süreci okuldan geçer.
“Değer” tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir kavramdır. Değerleri kararlarımızı
verirken kullandığımız sınırlar ve bu sınırların standartları olarak açıklayabiliriz. Ve bu sınırlar
insanlara karşı tutumlarımızı ve onlarla olan ilişkilerimizi belirler ve yönlendirir. Halstead ve Taylor
(2000: 169) değeri “genel olarak davranışlara rehberlik eden ilkeler ve temel inançlar, eylemlerin iyi
ya da istenilen olarak yargılandığı standartlar” olarak tanımlamışlardır. Türk Dil Kurumu
(http://tdkterim.gov.tr/bts/, 2010) sözlüğünde değer “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut
ölçü, bir şeyin değdiği karşılık” olarak tanımlanmaktadır. Doğanay (2006: 258) değeri “yaşamımızı
etkileyen, yaşamda önem verdiğimiz düşünceler” biçiminde tanımlamaktadır. Bu bağlamda değerler
yaşamda davranışlara yön veren; iyi, doğru, güzel gibi istenen nitelikleri simgeleyen ilke, standart ve
düşünceler olarak tanımlanabilir.
Değerler kısaca, yaşamımızı etkileyen, yaşamda önem verdiğimiz düşüncelerdir (Doğanay,
2006). Değerler, toplumun sosyokültürel öğelerine anlam veren temel ölçütlerdir. Mevcut toplumsal
yapı analizlerinde, bir olgunun içinde yer aldığı kültürel çerçeve ve bu çerçevedeki inançlar, değerler,
normlar

ve

tutumların

anlaşılmasının

önemi

tartışmasızdır.

Bu

anlamda,

bir

toplumun

anlaşılabilmesinde, o toplumun sahip olduğu değerlerin yeri büyüktür (Özensel, 2003). Toplumdaki
bireylerin birlikteliklerini ve toplumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan kültürün merkezinde
değerler yer almaktadır. Bir toplumdaki kültürün güçlü olması, toplumda geçerli olan değerlerin
bireyler tarafından paylaşılmasına bağlı olduğu söylenebilir.
Sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu sözlüğünde: "kişinin kendi davranışlarını veya kendi
yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyeti" olarak tanımlanmaktadır.
Sorumluluk; bireyin, ne kadar kontrol ve disiplin sahibi olduğunu gösteren kişilik özelliğidir. Bu
boyutun yüksek ucunda yer alan kişiler düzenli, plan doğrultusunda hareket eden, kararalı kişilerdir.
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Düşük ucunda yer alanlar ise dikkatsiz, dikkati kolay dağılan ve güvenilmez kişiler olarak
tanımlanmaktadır (Arthur ve Graziano, 1996).
Sorumluluk insanın içinde yaşadığı toplum tarafından kabul görmesini ve toplumda saygınlık
kazanmasını kolaylaştırır. Başarılı bir kimlik ve statü oluşturmada önemli rol oynayan sorumluluk
duygusu farklı tanımlarla ifade edilebilmektedir. Sorumluluk, erken çocukluk dönemlerinden
başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesi
şeklinde tanımlanabilir. Başaran'a göre (1971) sorumluluk duygusu, ödev olarak üzerine alınan ya da
verilen bir işi her ne pahasına olursa olsun sonuna kadar yapma ve gerektiğinde bunun hesabını
verme ile ilgili bir duygudur. Glasser (Glasser, 1990, s.13; Nelson-Jones, 1982, s.40) sorumluluğu,
"başkalarının kendi gereksinimlerini karşılamalarına engel olmayacak şekilde bireyin kendi
gereksinimlerini karşılama yeteneği" olarak tanımlamaktadır.
Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiş bireyler, başkalarının sorumluluk alması onlara
daha kolay ve risksiz geldiği için, karar almak ve vermekten kaçınmaktadırlar. Bireylerin sorumluluk
almaktan kaçınmalarının nedenlerinden biri bu bireylerin bir işi başarabileceklerine ilişkin yetkinlik
inançlarının düşük olması ileri sürülebilmektedir (Hayta Önal, 2005). Diğer bir neden olarak ise
bireylerin sorumluluk almayı bir yük olarak görmesi ve bu yükün giderek artacağına ilişkin kaygıları
olarak ifade edilmektedir (Emmet, 2003).
Sorumluluk, kişinin her çeşit etik ilişkide, insanın değerinin korunmasını, zarar görmemesini
amaç edinir. Çünkü insanlarla birlikte yaşanan bir hayat, onu yaşayanlara hak ve sorumluluklar
verir. Sorumluluk, beklenen davranış ile onu yapıp yapmamak arasında gösterilen tercihtir. Toplumun
bireyden hangi davranışları bekleyeceğini bireyin özellikleri yanında içinde bulunduğu toplumsal
koşullar da belirlemektedir. Bu yönüyle her insandan aynı tavır beklenemeyeceğinden (içinde
bulunduğu iç ve dış koşullar itibariyle), aynı şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca insanları
sorumlu tutan şey, sorumlu olarak kabul edilmelerini sağlayan bilince erişmeleriyle ilgilidir.
AMAÇ
Araştırmanın temel amacı öğrencilerde sınıf kademelerine göre sosyal sorumluluk
düzeylerindeki farklılaşmayı belirlemektir. Bu kapsamda şu sorulara cevap aranmıştır.
1. Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumlulukları cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermekte midir?
2. Özel Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi öğretmen adaylarının bireysel ve
sosyal sorumlulukları okudukları bölüme göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
3. Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumlulukları okudukları sınıf düzeyine göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
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4. Anne ve baba eğitim durumlarının öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarına
etkisi var mıdır?
5. Gelir durumlarının öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarına etkisi var mıdır?
Sınırlılıklar
Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Zihin
Engelliler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1., 2., 3. ve 4.
sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından toplanan verilerle sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma modeli,
insan grupları arasındaki farklılığın nedenlerini ve sonuçlarını koşullar ve katılımcılar üzerinde
herhangi bir müdahale olmaksızın belirlemeyi amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, Çakmak,
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, s.15). Bu çalışmada da sınıf düzeyleri, gelir düzeyleri, bölümleri
ve anne-baba eğitim durumları farklı öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarındaki
farklılığın neye göre değişkenlik gösterdiği saptanmak istenmiştir. Çalışma kapsamında bu sorulara
cevap aranmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı güz döneminde Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde
öğrenim gören tüm öğretmen adayları oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yönteminin kolay ulaşılabilir
durum örneklemesi ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Özel Eğitim
Öğretmenliği öğrencilerinin 1., 2., 3. ve 4. kademe öğrencilerinden 473 öğrenci araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Bölümler tercih edilirken bir sözel ağırlıklı, bir eşit ağırlık ve bir sayısal
ağırlıklı bölüm seçilmesine dikkat edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada Eraslan (2011) tarafından düzenlenen "Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği"
araştırmanın amacına göre düzenlenerek kullanılmıştır. Ankette 35 soru bulunmaktadır. İlk yedi soru
öğrencilerin cinsiyetini, sınıfını, yaşını, bölümünü, anne-baba eğitim durumlarını ve gelir düzeylerini
belirlemeye yöneliktir. Diğer 28 soru da öğrencilerin bireysel ve sosyal sorumluluklarını belirlemeye
yöneliktir.
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Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği
Araştırmada öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerini ölçmek için
Eraslan (2011) tarafından geliştirilen "Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek;
Ankara, Gazi, Başkent, Hacettepe ve Kırıkkale Üniversitelerinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim
gören 187'si kız, 75'i erkek olmak üzere 262 katılımcı ile yapılan çalışmalar sonucunda
oluşturulmuştur. Ölçeğe ilişkin geçerlik çalışmaları sonucunda veriler üzerinde KMO ve Bartlett testi
değerleri KMO değeri, 797; Bartlett Testi değeri p>0,001 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach
alpha güvenirlik katsayısı, 86 ve iki yarı güvenirliği, 73 (birinci yarı) ve 77 (ikinci yarı) olarak
belirlenmiştir. Ayrıca Spearman Brown güvenirlik katsayısı, 85; Guttman iç tutarlık katsayısı, 85
çıkmıştır. Bu sonuçlar bu ölçeğin kullanılabilirlik açısından uygun olduğunu göstermektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma için düzenlenmiş olan anket Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği
ve Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencilerinin 1, 2, 3 ve 4. sınıf kademelerine gönüllülük esası göz
önünde bulundurularak uygulanmıştır. Bu süreçte aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir.
1. Ölçeğin uygulanması için her bölümün her kademesinin en kalabalık olunduğu dersler
tercih edilerek o dersin öğretmeninden gerekli izin alınmıştır.
2. Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği, belirlenen bölüm ve bu bölümlerin tüm
kademelerine araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.
Elde edilen veriler bilgisayara aktarılmış ve analizinde SPSS 20 paket programı kullanılarak
sonuçlara ulaşılmıştır.
BULGULAR
Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Özel Eğitim
Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal
sorumluluk düzeyleri cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim durumları ve gelir düzeyleri
değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu bölümde amaca uygun elde edilen bulgulara yer
verilmiştir.
Cinsiyete İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının cinsiyete göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin t testi sonuçları Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. Bireysel ve Sosyal Sorumluluk puanlarının cinsiyete göre t testi sonuçları
Cinsiyet

N
313
159

Kız
Erkek

94,99
93,40

SS
7,52
8,52

Sd
470

t
2,08

p
0,03

Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyleri cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir (t(470)=2,08, p<0,05). Kızların sorumluluk düzeyleri (X ̅=94,99)
erkeklere (X ̅= 93,40) göre daha fazladır.
Bölüme İlişkin Bulgular
Bireysel ve sosyal sorumluluklara ait veriler üç farklı bölümde okuyan öğretmen adaylarından
toplanmıştır. Bu bölümler Özel Eğitim, Fen Bilgisi Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimidir. Öğretmen
adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının okudukları bölüme göre anlamlı farklılık gösterip
göstermediğine ilişkin bulgular ANOVAile test edilmiştir. Tablo 2’de öğretmen adaylarının bölüm
değişkenine ait betimsel istatistikleri yer almaktadır.
Tablo 2. Bölüm değişkenine ait betimsel istatistikler
Bölüm

N
200
144
128

Özel Eğitim
Fen Bilgisi Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi

SS
8,86
6,29
7,67

95,65
93,04
94,19

Tablo 2’de yer alan bilgilere göre 200 kişi Özel Eğitim, 144 kişi Fen Bilgisi Eğitimi, 128 kişi
ise Sosyal Bilgiler Eğitimi programlarında eğitim görmektedir. Bu kişilerin bireysel ve sosyal
sorumluluk puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın Özel Eğitim bölümüne ait olduğu,
en düşük ortalamanın ise Fen bilgisi bölümünde okuyan öğretmen adaylarına ait olduğu
görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir.
Tablo 3’te öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının okudukları bölüme göre farklılık
gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır.
Tablo3. Bölüm değişkenine ait ANOVA sonuçları
Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
581,868
28795,367
29377,235

Sd
2
469
471

Kareler
ortalaması
290,934
61,397

F

p

Anlamlı fark

4,739

,009

Özel Eğitim- Fen
Bilgisi Eğitimi

Tablo 3’te yer alan bilgilere göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan
ortalamalarının bölüme göre istatistiksel olarak farklılaştığı görülmektedir (F(2,469)=4,739 p<0,01).
Sosyal sorumluluğun bölüme göre farklılaşmasının hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için
Scheffe testi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Özel Eğitim bölümünde okuyan öğretmen
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adayları ile Fen bilgisi Bölümünde okuyan öğretmen adayları arasında sosyal sorumluluk açısından
fark vardır ve Özel Eğitim bölümünde okuyanlar daha sorumluluk sahibidir.
Sınıf Düzeylerine İlişkin Bulgular
Bireysel ve sosyal sorumluluklara ait veriler dört farklı sınıf düzeyinde okuyan öğretmen
adaylarından toplanmıştır. Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının okudukları sınıf
düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgular ANOVA ile test edilmiştir.
Tablo 4’te öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişkenine ait betimsel istatistikleri yer almaktadır.
Tablo 4. Sınıf düzeyi değişkenine ait betimsel istatistikler
Bölüm

N
101
127
125
119

1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf

SS
7,22
7,92
8,13
8,09

93,60
93,96
94,50
95,73

Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan ortalamaları sınıf
düzeyine göre farklıdır. Sınıf düzeyi artıkça ortalamalarında arttığı gözlenmiştir. Bu farklılığın
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 5’te öğretmen adaylarının
bireysel ve sosyal sorumluluklarının sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin
ANOVA sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5. Sınıf düzeyine ait ANOVA sonuçları
Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

303,472
29073,763
29377,235

3
468
471

Kareler
ortalaması
101,157
62,123

F

p

1,628

,182

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan
ortalamaları sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(3,468)=1,628 p>0,01).
Anne ve Baba Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular
Çalışmada anne ve baba eğitim durumlarının öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal
sorumluluklarına etkisi incelenmiştir. Anne ve baba eğitim durumu için kategori sayısı ikiden fazla
olduğu için analizler tek yönlü ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 6’da anne ve baba eğitim
durumlarına göre betimsel istatistikler yer almaktadır.
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Tablo 6. Anne ve baba eğitim durumlarına göre betimsel istatistikler
Anne Eğitim Durumu

N
59
23
306
66
18
0
N
10
27
226
134
73
2

(1) Okur-Yazar Değil
(2) Okur-Yazar(Mezun Değil)
(3) İlköğretim ve Dengi
(4) Lise ve Dengi
(5) Yüksekokul / Fakülte
(6) Y.Lisans / Doktora
Baba Eğitim Durumu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Okur-Yazar Değil
Okur-Yazar(Mezun Değil)
İlköğretim ve Dengi
Lise ve Dengi
Yüksekokul / Fakülte
Y.Lisans / Doktora

SS
8,58
8,39
7,64
8,41
8,01
SS
11,90
9,19
7,07
8,46
8,15
9,89

94,98
94,61
94,38
94,37
94,22
95,50
96,66
93,95
94,62
94,83
92,00

Tablo 6 incelendiğinde anne ve baba eğitim durumlarının altı ayrı kategoriye ayrıldığı
görülmektedir. Bu kategoriler incelendiğinde kişilerin anne ve babalarının daha çok ilköğretim
mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca anne ve baba eğitim durumlarına göre kişilerin sosyal
sorumluluk ortalamalarına bakıldığında anne eğitim seviyesi arttıkça bireysel ve sosyal sorumluluk
ortalamalarının azaldığı görülmektedir. Bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı
ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 7’de öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının anne
eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır.
Tablo7. Anne eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları
Varyansın kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler toplamı

Sd

20,106
29357,129
29377,235

4
467
471

Kareler
ortalaması
5,027
62,863

F

p

,080

,988

Tablo 7’de yer alan bilgilere göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan
ortalamaları anne eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(4,467)=0,080
p>0,01).
Tablo 8’de Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarının baba eğitim durumuna
göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA sonuçları yer almaktadır
Tablo 8. Baba eğitim durumlarına ait ANOVA sonuçları
Varyansın kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler toplamı

Sd

226,900
29150,335
29377,235

5
466
471

Kareler
ortalaması
45,380
62,554

82
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p

,725
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Tablo 8’e göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan ortalamaları baba
eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(5,466)=0,725 p>0,01).
Gelir Değişkenine Ait Bulgular
Çalışmada gelir durumlarının öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluklarına etkisi
incelenmiştir. Gelir durumu için kategori sayısı dört olarak belirlenmiştirve analizler tek yönlü
ANOVA kullanılarak yapılmıştır. Tablo 9’da gelir durumlarına göre betimsel istatistikler yer
almaktadır.
Tablo 9. Gelir değişkenine ait betimsel istatistikler
Gelir

N
20
125
128
199

800 TL’den az
800–1500 TL
1501 – 2000 TL
2000 TL’den fazla

SS
10,47
7,52
8,04
7,75

95,85
94,37
95,12
93,94

Tablo 9’a göre gelir düzeyine göre öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan
ortalamaları incelendiğinde en yüksek ortalamanın gelir düzeyi düşük olan kişilere, en düşük
ortalamanın ise gelir düzeyi en yüksek olan kişilere ait olduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığı ANOVA ile incelenmiştir. Tablo 10’da öğretmen adaylarının bireysel ve
sosyal sorumluluklarının gelir düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin ANOVA
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 10. Gelir düzeyi değişkenine ait ANOVA sonuçları
Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

148,965
29228,270
29377,235

3
468
471

Kareler
ortalaması
49,655
62,454

F

p

,795

,497

Tablo 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk puan ortalamaları
gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (F(3,468)=0,795 p>0,01).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinin farklılaşma
nedenlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. İnceleme noktasında çeşitli değişkenler ele alınmıştır. Bu
değişkenler cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim durumları ve aile gelir düzeyleri olarak
belirlenmiştir. 313 kız 169 erkek olmak üzere 472 öğretmen adayına uygulanan çalışmada varılan
sonuçlara göre öneriler aşağıda yer almaktadır.
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1. Cinsiyet değişkeninde kızların erkeklere oranla bireysel ve sosyal sorumluluk
düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu farklılığın kız öğretmen adaylarının daha
anaç bir tutum sergilemesiyle ilgili olduğu söylenebilir. Çalışmaya bunu belirleyebilmek
açısından yeni bir boyut eklenebilir.
2. Çalışmada 200 Özel Eğitim, 144 Fen Bilgisi ve 128 Sosyal Bilgiler Öğretmen
adayının verileri yer almıştır. Bu veriler Özel Eğitim Öğretmen adaylarının bireysel ve sosyal
sorumluluk düzeylerinin en yüksek orana sahip olduğunu, Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının en
düşük orana sahip olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Özel eğitim öğrencilerinde bireysel
ve sosyal sorumluluk bilinci diğerlerine göre fazladır ve buna branşın diğer branşlara göre daha
özel sorumluluklar alıyor olmasının neden olduğu söylenebilir.
3. Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinin bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinin en
düşük olması onların sorumsuz olduğunu göstermez ancak vakit ayıramadıkları yönünde bir
tespite yönelinebilir. Bunun tespiti için Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileriyle farklı bir
çalışma yapılarak bireysel ve sosyal sorumluluk düzeylerinin düşük olmasının altındaki
nedenler ortaya konulabilir. Bunun için nitel yöntemlerden yararlanılabilir.
4. Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinde bireysel ve sosyal sorumluluk düzeyi düşük
olmasından dolayı

bu öğretmen adaylarının

sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları

sağlanabilir.
5. Sorumluluk doğuştan değil sonradan kazanılan bir değerdir. Anne - baba eğitim
durumlarına göre öğrencilerin sorumluluk düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmüştür. Bu anlamda yapılacak çalışmaların aileleri değil daha çok kişilerin kendilerini
kapsamaları gerektiği söylenebilir.
6. Bu çalışma farklı branşlarda da yapılarak örneklem genişletilebilir.
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ALTERNATİF OKULLARDA DİN EĞİTİMİNDE ÖRTÜK ÖĞRENME VE İNGİLTERE
GÖZLEMLERİ
IMPLICIT LEARNING AND ENGLAND OBSERVATIONS ABOUT RELIGIOUS
EDUCATION IN ALTERNATIVE SCHOOLS
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şanver
Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, BURSA
mehmetsanver@hotmail.com

ÖZET
Ana akım olarak adlandırılan eğitimin uygulandığı okullarda bilgi aktarımına önem
verilmekte, yerel şartlar ve ihtiyaçlar yeterince dikkate alınmamakta, bireyin hazırbulunuşluk
düzeyiyle örtüşmemektedir. Öğrencilerin o anki hayatına ve gelecek yaşamına katkı geri planda
kalabilmektedir. Alternatif eğitim yaklaşımlarını tercih eden okullar, din ve ahlak dersi olsun ya da
olmasın, okulda öğrencilerin olumlu davranışlar kazanmalarına önem vermektedirler. Bir proje
kapsamında ziyaret edilen ve incelenen İngiltere’deki bazı alternatif eğitim yaklaşımlarını uygulayan
okullarda “Religious Studies” adlı derslerin olduğu, beraberinde örtük öğrenme ile öğrencilerin olumlu
davranış kazanması için çabalar olduğu, her öğrencinin her yönüyle sağlıklı gelişimi için çaba sarf
edildiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Eğitim, Din Eğitimi, Örtük Öğrenme, İngiltere.
ABSTRACT
At schools that education called as mainstream is applied, information transfer is given
importance, local conditions and needs are not taken in consideration enough, and it (information
transfer) doesn’t match up with individuals’ preparedness level. The contribution to the students’
current and future lives may remain in the background. The schools which prefer alternative education
approaches give importance to the acquisition of positive behaviors by students at school even there
may be Religious Studies or may not be. As part of a study, at the schools in England which apply
alternative education approaches, it was observed that there were subjects called ‘Religious Studies’,
besides them there were implicit learning and efforts for students’ acquiring positive behaviors and
exertion for every student’s healthy development at all points.
Keywords: Alternative Education, Religious Education, Implicit Learning, England.
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GİRİŞ
Eğitim hayatboyu süren bir eylem olmakla birlikte okul dönemi insan hayatında önemli bir yer
tutmaktadır. Eğitimin bireye ve topluma yansımaları bulunmaktadır. Okul hayatında bilişsel,
psikomotor ve duyuşsal becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ancak uygulamada daha çok bilgi
aktarımının ön planda olduğu söylenebilir. Eğitimle ilgili taraflar eğitimin çıktılarını tartışmaktadır
(Erakkuş, 2014). Mevcut kitle eğitimi anlayışında öğrencilerin; ezberci yetiştikleri, günlük
problemlerle karşı karşıya geldiklerinde nasıl davranacaklarını bilemediklerinden dolayı sorunlardan
kaçtıkları ve herhangi bir sorunun çözümü üzerine özgün fikir oluşturmada zorlandıkları tartışmalar
içerisinde belirtilmektedir (Memduhoğlu - Mazlum ve Alav, 2015). Bu ve benzeri sorunlar karşısında
literatürde alternatif eğitim adı verilen yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Gerçekte, tarafsız bir eğitim
bilimi, ideal olan tek bir öğretim modeli yoktur (Miller, 2010). Hesapçıoğlu ve Dündar’a göre tek tip
eğitim sisteminin toplumun bütün beklentilerini karşılayacağı anlayışı bir yanılgı ve sınırlamadır
(Hesapçıoğlu - Dündar, 2013). Çok çeşitli alternatif eğitim yaklaşımları bulunmaktadır. Eğitimdeki
alternatifler, insanları tek bir biçimde düşünmeye ve davranmaya zorlayan yapılandırılmış
sistemlerden ziyade, insanlar arasındaki özgün ilişkilere dayanan özgün öğrenmeyi desteklemek için
vardır (Miller, 2010).
Eğitimde önemli olan bir başka konu ise din eğitimidir. Okullarda din eğitimi uygulamaları
esnasında örtük öğrenmeden de istifade edilmesi verimi arttırabilir. Örtük program, öğrencilerin
okulda edindikleri ancak yazılı programda yer almayan davranışları kapsayan programdır. Örtük
program açıkça ifade edilmemektedir. Öğrencilerin okulun fiziksel ortamından etkilenmeleri,
arkadaşları ve öğretmenleri ile olan etkileşimi, okulda gün içerisinde yaşadıkları örtük program
dâhilindedir. Okullarda uygulanan resmi program tüm okullarda aynı veya benzer iken, öğrencilerin
kazandığı davranışlar farklılık gösterebilmektedir (Yıldırım, 2013 : 1). Bu farklılıkta örtük programın
da etkisi bulunmaktadır. Alternatif okul adı verilen kurumlar, din eğitiminde örtük öğrenmeden
yararlanmaktadırlar.
YÖNTEM
Bu çalışmada gözlem yöntemi kullanılmıştır. Gözlem, bireylerin, nesnelerin ve olayların
sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesidir. Araştırılmak istenen davranış doğal ortamında
incelenmektedir (Balaban Salı, 2015: 150-151).

28 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihlerinde

İngiltere’de bulunan bazı alternatif eğitim uygulamalarına sahip okullar ziyaret edilmiştir. Bu sırada
okul personelince bilgilendirme yapılmış ve okul ortamı ve uygulamaları gözlemlenmiştir. İngiltere’de
yapılan okul incelemeleri, KUAP(D)2015/66 No.lu “Türk Kültüründeki Eğitim Anlayışlarıyla Farklı
Eğitim Anlayışlarında Din ve Ahlâk Eğitiminin Karşılaştırılması” isimli BAP Küçük Ölçekli
Uygulamalı Araştırma Projesi kapsamında yapılmıştır.
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İNGİLTERE ALTERNATİF OKUL ZİYARETLERİ VE DİN EĞİTİMİ
İngiltere’de ilk ve ortaöğretimde “Religious Studies” dersi zorunlu derslerden biridir.
İngiltere’deki okullarda din dersleri yaygın din olan Hristiyanlıkla sınırlı olmayıp, diğer inanç
sistemlerini de kapsamaktadır. Burada yürütülen din eğitimi, kültürlerarası din eğitimi olarak kabul
edilebilir (Alakuş - Bahçekapılı, 2009: 259-260).
İngiltere’de ziyaret edilen okullardan biri, Essex bölgesinde Brentwood kasabsında bulunan
Özel Brentwood Okulu’dur. Okulda IB (International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya))
yaklaşımı uygulanmaktadır.

Okul 1557 yılında kurulmuştur. Okulun sloganı 'Erdem, Öğrenme ve

Edep'tir. Öğrencilerin hayat boyu öğrenme sevgisi kazanmaları arzu edilmektedir. Sınıf içinde,
öğrencilerin sağlanan birçok öğrenme imkânını değerlendirmeleri teşvik edilmektedir. Sınıf dışında,
öğrencilerin güven içinde büyümelerini, takım halinde etkili bir şekilde çalışabilmelerini, liderlik
becerilerini geliştirmelerini ve başkalarına hizmet etme anlayışı kazanmalarını sağlayan pek çok
etkinlikle eğitim zenginleştirilmiştir. Din de, bireyin beşikten mezara kadar öğrenmesini teşvik
etmekte, sosyal hayatta kuralları düzenlemekte ve yardımlaşmayı önermektedir. Okulda sınıf içi ve
dışı bütün olarak görülmektedir.
Okul vaizi ve şapel, tüm Brentwood Okulu topluluğuna (öğrencilere, öğretim elemanlarına,
yardımcı personele ve ailelerine) katkıda bulunmaktadır.

Okul bir Hıristiyan okulu olsa da, diğer

inançlardan öğrenciler ve personel bulunmaktadır. Her hafta düzenli olarak düzenlenen şapel
faaliyetleri tefekküre imkân sağlamakta ve bu sırada birlikte insan olmanın ne anlam taşıdığına dair
anlayışı derinleştirmeye ve hayatın ruhsal boyutunu tanımak için ortam sağlanmaktadır.
Dinlerin inanç, ibadet ve ahlâk esasları bulunmaktadır. Okul ortamı, öğrencilerin olumlu
davranışlar kazanmasına uygundur. Okulun geniş fiziki imkânları bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin
öğrencilerle bir araya geleceği, hedeflenen davranışla ilgili tartışmalar yapabileceği açık hava ve
kapalı mekânlar bulunmaktadır. Bazen toplu, bazen gruplar halinde yapılan toplantılara çok önem
verilmektedir. Okul kütüphanesinde inanç sistemleri ve kültürlerine ait, ahlâk konularıyla ilgili
kitaplar bulunmaktadır. Religious Studies dersinin özel dersliği bulunmaktadır. Dersliğin duvarlarında
çeşitli dinlere ait posterler bulunmaktadır. Okulda çeşitli inançlara sahip öğrenciler olması,
öğrencilerin birbirlerini tanımasına ve etkileşim içinde olmalarına imkan sağlamaktadır. Farklı kültür
ve inançlara saygı, öğretim programı içinde de mevcuttur. Kültürlerin birbiri ile etkileşimi ve
anlayışını içeren, saygı aracılığıyla oluşturulmuş yaşanası bir dünyayı oluşturacak, sorgulama
yapabilen, bilgi ve empati sahibi gençler yetiştirmek International Baccalaureate Organization (IBO)
okullarının eğitim felsefesi içinde yer alır (Akdoğan, 2014: 28). IB Diploma Programı kapsamında din
ve ahlâk konularının da tartışıldığı bir diğer ders de “Bilgi Kuramı”dır. Bilgi Kuramı (Theory of
Knowledge) dersinde öğrencilerin mevcut bakış açılarını tanımaları ve kendi bakış açılarını
oluşturmaları hedeflenir.

88

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Okuldaki pek çok öğrenci Combined Cadet Force (Birleşik Öğrenci Gücü (Öğrenci Birliği))
üyesidir. Burada öğrencilerin takım ruhu kazanmaları hedeflenir.

CCF, okulda "öğrencilerin

sorumluluk, kendine güven, beceriklilik, dayanıklılık ve azimlilik özelliklerinin eğitimle geliştirilmesi
yoluyla liderlik güçlerini geliştirebileceği disiplinli bir organizasyondur.

Usta-çırak ilişkisi şeklinde

üst sınıflar alt sınıflardan sorumlu olmaktadır. Türk kültüründe de ahilik, yarenlik, seymenlik gibi
organizasyonlar ve modern dönemlerde ise izcilik faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir.
Toplum Hizmeti Birimi, okuldaki önemli kişilik gelişimine katkı sağlayan bir oluşumdur.
Yaşlıları ziyaret, doğal çevrenin korunması, hayır kurumlarıyla işbirliği yapma, engelliler yararına
faaliyetler yapma, yardım dâhil olmak üzere yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeye yardımcı olur.
Bütün dinler ve özellikle İslam, Hristiyanlık ve Musevîlik gibi ilâhi kökenli dinler,
yardımlaşmaya büyük önem verniştir. Yardımlaşma, kişinin sahip olduğu imkânları başkalarının
yararına sunması ve insanlara sıkıntılarını gidermede destek olmasıdır. Yardımlaşma, bağış, cömertlik,
dayanışma, hayırseverlik, fedakârlık, iyilik gibi diğer bazı olumlu kavramlarla ilişkilidir. Yardımın
özünde fedakârlık ve başkalarını düşünme vardır. Çünkü yardımlaşma denildiğinde, maldan sevgiye
kadar her şeyin başkaları ile paylaşılması söz konusudur.1 Yardımlaşmayla beraberlik ve dayanışma
duyguları gelişir, kardeşlik anlayışı yaygınlaşır, insanlar arasında türlü nedenlerle oluşabilecek kin,
nefret, kıskançlık ve düşmanlık gibi olumsuz duygu ve düşünceler önlenmiş olur. Sevgi ile iş bölümü
yapılarak toplumsal yardımlaşma sağlanmış olur. Yardımlaşmanın kapsamlı olduğu toplumlarda
dostluk duyguları güçlü olur.
Okulun genel toplum hizmeti uygulaması yanında “Creavity, Action, Service (CAS)”
uygulaması, Uluslararası Bakalorya Diploma Programının bir parçasıdır.
Ziyarette okulun pek çok bölümleri gezilmiş, bu esnada öğrencilerin davranışlarının olumlu
yönde olduğu açıkça görülmüştür.
Bir diğer incelenen okul ise, Brighton & Hove Montessori Anaokulu ve İlkokuludur. Okul,
adından da anlaşılacağı gibi Montessori yaklaşımını tercih etmiştir. Bu yaklaşım, her şey çocuğun
aktif olması ile ilgilidir. Öğretmen, sunulanlardan ihtiyaç duydukları şeyi bulmaları konusunda
çocuklara rehberlik edilebilmesi için, yani doğru şartları sağlamak için farklı bir rol üstlenir.
Çocuklar, daha sonra aktif öğreniciler haline gelir ve kendi potansiyellerine ulaşabilirler, çünkü o

1 M eselâ İslam, yakından başlayarak bütün insanların birbirleri ile yardımlaşması yönünde mesajlar verir ve öğütlerde
bulunur. Kur’an’da Allah’a ibadetten hemen sonra, anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak
komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, beraberinizde çalışanlara ve çevrenizde ihtiyaç duyanlara iyilik edilmesi
emredilmektedir (Nisa, 4/36). Nitekim Kur'an-ı Kerim’de "bir saldırıya uğradıklarında yardımlaşanlar" (Şûra, 42/39) için
mükâfat vadedilmektedir. Böylece Kur’an, toplumun yardımlaşması konusunda inananları uyarmaktadır. Bu husus,
toplumun huzur ve sükununu temin açısından önemlidir. Hz. Peygamber de; “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle
ikramda (iyilikte) bulunursa, Allah, karşılığında ona ikram (iyilik) edecek kimseleri mutlaka takdir eder” buyurmaktadır
(Tirmizî, Birr: 75). Yardımlaşma ve dayanışma amacıyla tarihimizde bir çok vakıf ve derneklerin kurulduğunu da
biliyoruz.
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andaki kendi gelişim ihtiyaçlarına odaklanarak kendi temposunda ve ritminde öğrenirler. Çocukların
temel yeteneklerinin oluşumuna önem verilir. Başkaları ile iyi etkileşim, düşünme yeteneği bunlardan
bazılarıdır.

Okul yöneticilerine göre, bu kişiliğin oluşum yıllarında doğru bir şekilde destek gören

çocuklar, hayatı yaşarken yalnızca başkalarının ihtiyaçlarının farkında değil, aynı zamanda uyum
içinde olan ve kendinden motive edilmiş ve öğrenmeyi seven, esnek ve yaratıcı düşünebilen
yetişkinlere dönüşürler.
Montessori

yaklaşımında,

çocuğun

becerilerini

geliştirebilecekleri

ve

keşfederek

öğrenebilecekleri özel olarak hazırlanmış bir ortam gerekmektedir. Hazırlanmış çevre, Montessori
yaklaşımının önemli unsurlarından biridir. Hazırlanmış çevre, kendine has bir düzeni olan mekândır
(Kayılı, 2015: 63). Okulda her öğrencinin öğrenme programı kendine hastır. Bireyselleştirilmiş
öğretim yapılmaktadır. Okul öncesinde öğrencilerin duyularına hitap edecek çok çeşitli öğretim
malzemeleri bulunmaktadır.

Bazı kişiler Montessori araçlarını yaklaşımın temeli gibi görmektedir.

Ancak bu öğretim araçları Montessori yaklaşımı için yeterli değildir, ortamın da oluşturulması
gerekmektedir.

Okulda çok çeşitli küçük büyük malzemeler olmasına rağmen bir düzen hâkimdir.

Montessori’ye göre, düzen çocuklar için vazgeçilmez bir unsurdur. Düzen sayesinde çevreyi bütün
olarak algılarlar. Böylelikle çocukların ortamı algılamaları kolaylaşır (Durakoğlu, 2011). Hayata
hazırlayıcı pratikler yapılır. Öğretmenler, davranışlarıyla her zaman rol model olur.2 İlkokulda ulusal
müfredat genişletilerek tüm evreni anlamlandırmasına çalışılır.

Ana kavramlar ve materyaller,

çocuklara bire bir veya küçük grup derslerinde tanıtılır, çocuklar daha sonra bağımsız olarak veya
başkalarıyla, keşfederek, araştırarak ve deneyler yaparak konuyu iyice anlayana kadar çalışırlar. Bu
yaklaşım, bağımsız düşünceyi desteklemekte ve harici hedefler belirlemek yerine çocukların kendi
hızlarında çalışmasını sağlamaktadır.

Religious Studies dersi dâhil, konular, eğitsel fırsatlar ve

mevsimsel şartların sağladığı imkanlardan istifade edilerek işlenmektedir. Düzenli gezilerle
tecrübelerinin arttırılmasına çalışılır. Okulda karma yaş eğitimi uygulanmaktadır. Okul yöneticilerine
göre, sınıfta geçirdikleri zamanları boyunca çocuklar, öğrencilerden öğretmenlere kadar yayılan
sadece karma yaş sınıfında ortaya çıkabilecek bir dizi rolleri oynamayı öğrenirler. Öğrenciler, büyük
arkadaşlarını saygıyla, dikkatlice dinlerler ve aynı yerde bu güzel yaşantıyı daha küçük arkadaşlarıyla
aynı şeyi yaparak taklit etmeye çalışırlar. Bu, herkes farklı yaşlarda veya hususi ilgilerinden dolayı
farklı gruplarda bulunduğundan dolayı rekabet ve güvensizliği ortadan kaldırmaktadır. Büyükler için
en iyi özet değerlendirme, daha küçük arkadaşlarına öğretmek suretiyle bildiklerini pekiştirmektir; bu
onların kafalarında öğrendiklerini gerçekten netleştirmektedir. Din eğitimi kapsamında öğrenciler,
farklı kültür ve inançlar hakkında bilgi sahibi olurlar, öğrenciler ilgi duydukları konuları farklı
kaynaklardan araştırırlar. Farklı kültür ve inançlara saygı önem verilen bir konudur. Montessori
yaklaşımının önem verdiği konulardan biri de ahlâki gelişim olduğu için, bu okulda da öğrencilerin
olumlu davranışlar kazanmasına büyük önem verildiği gözlemlenmiştir.
2 Okul yöneticisi, masadan kalkarken sandalyenin yerine konmasını bile eğitimin bir parçasıdır diye ifade etmiştir.
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SONUÇ
İngiltere’de ziyaret edilen Uluslararası Bakalorya ve Montessori yaklaşımlarını tercih eden /
uygulayan iki okulda da fiziksel mekânların eğitim personeli–öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimine
açık olacak şekilde düzenlendiği görülmüştür. Religious Studies derslerinin öğrencinin bilgiye
ulaşmasına uygun şekilde tasarlandığı; öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi konusunda uygun
ortamların oluşturulmasına önem verildiği, öğretmenin bir rehber olduğu ve kolaylaştırıcı rol
üstlendiği görülmektedir. Ders dışı etkinliklere önem verildiği söylenebilir. Okulun, öğrencinin olumlu
davranış kazanmasına katkı sağlayacak bir atmosfere sahip olduğu ifade edilebilir.
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DİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ ADAYI ÖĞRENCİLERİN FARKLI
KÜLTÜRLERLE BİRLİKTE DİN EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ HAZIRBULUNUŞLUKLARI
IN THE RELIGIOUS EDUCATION, THE READINESS OF PROSPECTIVE TEACHERS
AND RELIGIOUS OFFICIALS ON THE ISSUE OF RELIGIOUS EDUCATION TOGETHER
WITH DIFFERENT CULTURES
Yrd.Doç.Dr. Özgür Erakkuş*, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Şanver**
*Atatürk Üniversitesi, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Erzurum
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ÖZET
Yükseköğretim kurumlarındaki bölümlerin, bilim dalı kapsamında teorik eğitim mi vermesi
gerektiği, yoksa mezuniyet sonrası karşılaşacakları durumlara hazırlayıcı bilgilerin de verilmesinin
gerekip gerekmediği bir tartışma konusudur. Ayrıca “bilen öğretir“ veya “bilen uygun yöntemlerle
öğretebilir” de bir başka tartışma konusudur. İlahiyat Fakültelerinin öğretim programları da, gerek
akademisyenlerce, gerekse toplumun diğer kesimleri tarafından tartışılmaktadır. Diğer yandan bazı
bölgelerde bir kültür hâkim iken, bazı bölgelerde ise çokkültürlülük tarih boyunca hâkimdi. Ancak
günümüzde iş, eğitim veya toplumsal olaylar ve oluşan göçler sonucu, tek kültürün ağırlıklı olduğu
yerleşim yerlerinde de farklı kültürlere mensup insanlar bir arada bulunmaktadır. Bu kapsamda, 20152016 öğretim döneminde İlahiyat Fakültesi öğrencileri ve mezunları ile görüşülmüş, katılımcılara
izlenebilecek yöntem ve hazırbulunuşluk düzeyleri sorulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, toplumsal değişim, kültürlerarası eğitim, ilahiyat eğitimi.
ABSTRACT
It is a matter of debate whether departments in higher education institutions should provide
theoretical education within the scope of science or whether it is necessary to give preparatory
information in cases where they will meet after graduation. It is also another controversial topic, ‘the
knowing one teaches" or "the knowing one can teach through appropriate methods". Teaching
programs of the Faculties of Theology are also discussed by academicians and other sectors of the
society. On the other hand, while only one culture was dominant in some regions, in some regions
multiculturalism was dominant throughout history. Today, however, people who belong to different
cultures coexist in the settlements where only one culture is dominant as a result of work, education or
social events and migrations. In this context, in the educational term of 2015/2016, the students and
graduates of the Faculties of Theology were interviewed, and the participants were asked the level of
readiness and methods to be followed.
Keywords: Religious Education, social change, intercultural education, theological education.
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FARKLI KÜLTÜRLER VE DİN EĞİTİMİ
Bireyler, kalıtım ve çevre etkisi yoluyla kişiliğini oluşturmaktadır. Birey, kültürü, onun içinde
büyüyerek edinir. Böylelikle toplumun bir üyesi olur. Buna “kültürlenme” adı verilmektedir. (Aman,
2016 : 38). Bazı yerleşim yerlerinde, bölgelerde homojen kültür mevcutken, bazı yerlerde ise
geçmişten günümüze birden fazla kültüre mensup bireyler bir arada yaşamaktadır. Diğer yandan
iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi ile birlikte farklı toplumların daha fazla karşı karşıya
gelmesi ihtimali artmıştır. Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımıyla birlikte beraberinde farklı
kültürlerin birbirleriyle daha sık karşılaşma ihtimali çoğalmıştır. Bu durum beraberinde bazı sorunlar
ortaya çıkarmıştır. Yaşanan ve yaşanması ihtimali olan sorunlara çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu
çözümün üretilmesine yardımcı olacak sistemlerden birisi de eğitimdir (Kan, 2009). Ülkelerin tarihsel
ve sosyolojik yapıları yürüttükleri eğitim anlayışının oluşumunda önemli role sahiptir. Evrensel değer
ve ilkeler ulusal programlarda da yer almaktadır. Eğitim kurumlarının öğretim programlarının
oluşturulmasında insan hakları, farklılık, çoğulculuk, çokkültürlülük gibi konular da yer almaktadır
(Yazıcı–Başol-Toprak, 2009). Ancak öğretim programlarında kavramların yer alması yeterli değildir.
Günümüze kadar eğitimcilerin eğitim sürecinde bireysel farklılıkları göz önünde bulundurmadan
yaptıkları uygulamalar, farklı olan çocukların eğitimlerini sürdürebilecek yeterlikte olmalarına rağmen
süreçte çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır ve bu durum bazılarının eğitimlerini yarıda bırakmalarına
sebep olmuştur. Günümüzde öğrenci merkezli eğitim uygulamaları ön plana çıkmakla birlikte
yapılması gereken şeyler bulunmaktadır. Farklı kültürlerin bir arada olduğu eğitim ortamının
oluşturulmasında bireylerin farklılıklarına saygı duyulması, çocukların farkındalık düzeylerinin
arttırılması ve çokkültürlülüğe yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir (Bağceli KahramanOnur Sezer, 2017).
Eğitim örgün veya yaygın eğitim kurumlarında gerçekleşmektedir. Din eğitimi açısından
bakıldığında öğretmen veya din görevlisi muhatap olduğu kitlenin ihtiyaçlarını ve hazırbulunuşluk
düzeyini dikkate almalıdır. Kılavuz’a göre yetişkinlerle ilgili bir din eğitimcisi, muhatap olduğu
yetişkinleri desteklemeli ve cesaretlendirmelidir. Yetişkin öğrencileri desteklemek ve cesaretlendirmek
büyük ölçüde diyalogla gerçekleşmektedir Öğrenme ortamı, öğretmen öğrenci arasında meydana gelen
güven ve saygı ile şekillenmektedir. Karşılıklı güven ve saygı, ifade hürriyetini kuvvetlendirmektedir.
(Kılavuz, 2003). Yetişkinlere yönelik eğitimler nasıl bir donanım gerektiriyorsa, eğitimcilerin çok
farklı hedef kitle ve ortamlara göre farklı niteliklere yönelik donanımlar edinmesi önemlidir. Ancak
yüksek din eğitimi sürecinde İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde temel bilgilerin mi verilmesi
gerektiği, yoksa

mesleğin gerektirdiği donanımın da kazandırılmasının gerekip gerekmediği

tartışılmaktadır. Oysa okul öncesinde, okul çağında çocuklar ve gençler, yetişkinler, geç yetişkinler
(yaşlılar) için, okulda, camide, sosyal hizmet kurumlarında, farklı sosyo-kültürel yapıya sahip yerleşim
yerlerinde din eğitimi açısından çeşitli donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde farklı
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kültürlere sahip bireylere örgün ve yaygın eğitimi verecek din eğitimcilerinin hizmet öncesinde bu
konularda bilgi ve becerilerinin arttırılması önemlidir.
YÖNTEM
Araştırma 2015-2016 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi (Bursa) İlahiyat Fakültesinde
yapılmıştır. Sorular araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bazı sorular kapalı uçlu, bazı sorular açık
uçlu olarak düzenlenmiştir. Araştırmacıların gözetiminde, gönüllülük esasına göre katılımcılar
tarafından doldurulmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların Bölümleri
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
İlahiyat
Toplam

Bölüm

n

%

56

36,8

96
152

63,2
100,0

Araştırmaya 152 kişi katılmıştır. 56 kişi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
bölümü öğrencisiyken, 96 kişi İlahiyat Bölümü öğrencisi veya öğretmenlik sertifikası programına
devam etmekte olup, İlahiyat Fakültesi mezunudur.
Tablo 2: Katılımcıların Sınıfları
3.Sınıf
4. Sınıf
Mezun
Toplam

Sınıf

n
58
58
35
151

%
38,4
38,4
23,2
100,0

Araştırmaya 3. Sınıf, 4. Sınıf ve öğretmenlik sertifikası programına devam eden öğrenciler
katılmıştır.
Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyeti
Cinsiyet

Kız
Erkek
Toplam

n
92
60
152

%
60,5
39,5
100,0

Türkiye
Balkan Ülkeleri
Ortaasya ve Doğu Türkistan
Kafkasya Ülkeleri
Güneydoğu Asya
Ortadoğu
Kuzey Afrika
Hint Coğrafyası

n
120
10
6
4
2
2
2
1

%
78,9
6,6
3,9
2,6
1,3
1,3
1,3
0,7

Araştırmaya 92 kız ve 60 erkek katılmıştır.
Tablo 4: Katılımcıların Ülkeleri

Uyruk

Araştırma sorularını cevaplandıranların 120’si Türkiye uyrukluyken, kalanları diğer ülkelerin
tabiiyetindedir.
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Açık uçlu soruların cevapları değerlendirilirken belirli maddelere dönüştürülmüştür. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 20

(IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows,

Version 20.0. Armonk, NY: IBM Corp.)

istatistik paket programı kullanılmıştır. Değişkenler

sunulurken yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır.
Kategorik veri analizi yapılırken Mc Nemar Bowker’s Test, Fisher’s Exact Test, Ki-Kare
Testi, Duyarlılık ve seçicilik hesaplamaları, pozitif beklenen değer, negatif beklenen değer
hesaplanmıştır. Beklenen gözelerin % 20’den küçük olduğu durumlarda bu gözelerin analize dâhil
edilmesi için “Monte Carlo Simulasyon Yöntemi” ile değerler belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Tablo 5: “Ailenizin yaşadığı yer çok kültürlü bir ortam mıdır?” sorusuna verilen cevaplar.
Ailenizin yaşadığı yer çok kültürlü bir ortam mıdır?

n
68
84
152

Evet
Hayır
Toplam

%
44,7
55,3
100,0

Katılımcıların % 44,7’si ailesinin yaşadığı yerin çokkültürlü bir ortam olduğunu belirtirken, %
55,3’ü ise homojen kültür yapısına sahip olduğunu belirtmiştir.
Tablo 6: Diğer kültürlere/toplumlara mensup kişilerle iletişiminiz oldu mu?
Diğer kültürlere/toplumlara mensup kişilerle
iletişiminiz oldu mu?

Katılımcıların

119’u

diğer

n
119
32
151

Evet
Hayır
Toplam

kültürlere/toplumlara

mensup

kişilerle

%
78,8
21,2
100,0

iletişimi olduğunu

belirtirken 32’si ise iletişiminin olmadığını belirtmiştir. Üniversitede konuk öğrenci adı da verilen pek
çok uluslararası öğrenci bulunmaktadır. “Hayır” cevabı verenler, diğerlerine göre göreceli olarak daha
az etkileşimde bulunmuş olabilir.
Tablo 7: “Kültürlerarası Din Eğitimi,
sorusuna verilen cevaplar
Kültürlerarası Din Eğitimi, Çokkültürlü Eğitim vb.
alanlarda ders aldınız mı?

Çokkültürlü Eğitim vb. alanlarda ders aldınız mı?”

Evet
Hayır
Toplam

n
65
85
150

%
43,3
56,7
100,0

Öğrencilerden 65’i Kültürlerarası Din Eğitimi, Çokkültürlü Eğitim vb. alanlarda ders aldığını
belirtmiştir. Katılımcılardan 56 kişi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü
öğrencisidir. Bu bölümde Kültürlerarası Din Eğitimi dersi bulunmaktadır. İlahiyat programına devam
eden 9 öğrenci ise, Dinler Tarihi derslerini bu kapsamda değerlendirmiştir. Ancak her iki dersin
amaçları farklıdır. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümüne artık öğrenci
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kontenjanının verilmemesi ve bölümün bu yıldan sonra fiilen tamamen kapanmasından dolayı,
öğretmen adaylarının kültürlerarası eğitim konusunda alacakları bir ders programda yer almayacaktır.
Çünkü İlahiyat programında bu ders yer almamaktadır. Yaygın din eğitiminde görev alacak olanlar
ise, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konularda hizmetiçi eğitim programları düzenlerse veya kişisel
gayretle kültürlerarası eğitim hakkında bilgi sahibi olabilirler.
Tablo 8: “Sizce öğretmen veya din görevlisi adayları diğer kültürleri ve inançları tanımalı
mıdır?” sorusuna verilen cevaplar
Sizce öğretmen veya din görevlisi adayları diğer
kültürleri ve inançları tanımalı mıdır?

Evet
Hayır
Toplam

n
151
1
152

%
99,3
0,7
100,0

Katılımcılardan 1’i hariç hepsi, öğretmen veya din görevlisi adayları diğer kültürleri ve
inançları tanımalı seçeneğini işaretlemiştir.
Tablo 9: “Sizce kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı var mıdır?” sorusuna verilen cevaplar
Sizce kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı var
mıdır?

Evet
Hayır
Toplam

n
69
77
146

%
47,3
52,7
100,0

Katılımcılardan 69’u kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı olduğunu söylerken, 77’si ise
olmadığını belirtmiştir.
Tablo 10: “Kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı ile ilgili görüşleriniz nelerdir?”
sorusuna verilen cevaplar

Kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı ile ilgili
görüşleriniz nelerdir?

Şu an yok, ama sağlanmalı
İstenildiği takdirde olabilir
Günümüzde daha fazla farklı inanç ve
kültüre sahip insanlar biraraya geliyor.
Yaygın değil, ama olmalı.
Uygun altyapı ve ortam oluşturulmalı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği öğretim programında
mevcut
Değişim programları ile sağlanabilir.
Üniversitenin çokkültürlü bir ortam
olması bu imkânı sağlıyor.
Şu anda bu ortam yok.
Eğitim kurumunun bulunduğu yere göre
değişmektedir.
Çokkültürlü toplumların olması bu imkânı
sağlıyor.
Bir yerde inanç varsa, bu imkân vardır.
Mevcut eğitim sistemi kültürlerarasıdır.
Kendi inanç ve kültürünü dayatma olduğu
için bu ortamın oluşması zor.
Toplam

96

n
5
4

%
6,7
5,3

5

6,7

4
11

5,3
14,7

1

1,3

1

1,3

8

10,7

22

29,3

1

1,3

3

4,0

2
3

2,7
4,0

5

6,7

75

100,0
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Katılımcılardan bir grup şu an için kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı olmadığını
belirtmiş, bir kısmı kendi inanç ve kültürünü muhatabına dayatma olduğu için bu imkân ve ortamın
oluşmasının zor olduğunu ifade etmiştir. Bir başka grup ise istenildiği takdirde oluşabileceğini
belirtmiştir. Katılımcılardan diğer bir grup ise, günümüzde farklı kültürlerin birarada olduğu
ortamların artmasından dolayı kültürlerarası din eğitimi imkânı / ortamı bulunduğunu, uygun bir
altyapı ile kültürlerarası din eğitimi ortamının oluşabileceğini belirtmişlerdir.
Tablo 11: “Farklı kültür ve inanca sahip öğrencilerin bulunduğu bir okulda / yaygın din
eğitimi kurumunda din ve ahlak öğretimi uygulamaları nasıl olmalıdır?” sorusuna verilen cevaplar

Farklı kültür ve inanca sahip öğrencilerin bulunduğu
bir okulda / yaygın din eğitimi kurumunda din ve
ahlak öğretimi uygulamaları nasıl olmalıdır?

Bütün inançlar ve kültürler hakkında bilgi
verilmelidir.
O toplumda yaygın olan din konusunda
katı tutum sergilenmemelidir.
Dinler hakkında genel bilgi verilmeli,
Ahlak konuları ön planda olmalıdır.
Ayrıntıya girmeden temel konular
işlenmelidir.
Uygun, yöntem kullanılmalı, araç,
gereçler hazırlanmalıdır.
Diğer inanç ve kültürleri dışlamamalı.
Kapsayıcı, objektif, tarafsız bir öğretim
programı ve işleyiş olmalıdır.
Tarafsız olmalıdır.
Önce yaygın olan inanç sistemi
öğretilmeli, ardından diğer inanç
sistemleri hakkında bilgi verilmeli.
Öğrencilerin birbirleriyle iletişim içinde
olacağı ortam oluşturmalı.
Ortak noktalar üzerinde durulmalı,
tarafları incitebilecek bazı ayrıntılara
girilmemeli.
Ailelerin beklentileri dikkate alınmalıdır.
Öğrenciler önce kendi dinini tanımalı,
ardından diğerleri hakkında bilgi sahibi
olmalı.
Farklı inanç sistemleri için özel sınıflar
oluşturabilir. / Seçmeli dersler olabilir.
Öğretim materyallerinde mezhepsel
farklılıklar varsa; din görevlisi bilgi sahibi
olmalı, ona göre bilgi vermelidir.
Toplam

n

%

13

9,7

2

1,5

12

9,0

1

0,7

1

0,7

50

37,3

2

1,5

7

5,2

2

1,5

25

18,7

1

0,7

7

5,2

8

6,0

3

2,2

134

100,0

Günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı daha fazla örgün ve yaygın din eğitiminde farklı
kültüre, inanca sahip bireyler biraraya gelmektedir. Bu duruma öğretmen veya din görevlisi adayları
hazırlıklı olmalıdır.

Katılımcıların büyük çoğunluğu bütün kültürleri ve inançları kapsayıcı bir

öğretim programı olması gerektiği, ortak bir nokta olan ahlâki konulara ağırlık verilmesi gerektiği
üzerinde durmuşlardır. Diğer yandan bazı katılımcılar ise yaygın olan kültür ve inancın yanında veya
seçmeli dersler olarak diğer kültür ve inançlar hakkında derslerin yürütülebileceğini belirtmişlerdir.
“Öğretim materyallerinde mezhepsel farklılıklar varsa; din görevlisi bilgi sahibi olmalı, ona göre bilgi
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vermelidir” şeklinde cevap verenler fiilen din görevliliği yapmış kişilerdir. Şafi mezhebine mensup
bireylerin olduğu yerleşim yerlerinde görev yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 12: Ailenin yaşadığı yerin çok kültürlü olması ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler

Kültürlerarası
Din Eğitimi,
Çokkültürlü
Eğitim vb.
alanlarda ders
aldınız mı?
Sizce öğretmen
veya din
görevlisi adayları
diğer kültürleri
ve inançları
tanımalı mıdır?
Sizce
kültürlerarası din
eğitimi imkânı /
ortamı var mıdır?

Ailenizin yaşadığı yer çok
kültürlü bir ortam mıdır?
Evet
Hayır
n 25
40
% 36,8%
48,8%
n 43
42

Evet
Hayır

63,2%
n 67
% 98,5%
n 1

Evet
Hayır

51,2%
84
100,0%
0

56,7%
151
99,3%
1

1,5%
34
50,0%
34
50,0%
0
0,0%
3
10,3%
3
10,3%
1
3,4%
4
13,8%
1

0,0%
35
44,9%
43
55,1%
5
10,9%
1
2,2%
2
4,3%
3
6,5%
7
15,2%
0

0,7%
69
47,3%
77
52,7%
5
6,7%
4
5,3%
5
6,7%
4
5,3%
11
14,7%
1

3,4%
1
3,4%
1
3,4%
12
41,4%
0
0,0%
1
3,4%
2
6,9%
0
0,0%
0
0,0%
66
100,0%

0,0%
0
0,0%
7
15,2%
10
21,7%
1
2,2%
2
4,3%
0
0,0%
3
6,5%
5
10,9%
82
100,0%

1,3%
1
1,3%
8
10,7%
22
29,3%
1
1,3%
3
4,0%
2
2,7%
3
4,0%
5
6,7%
148
100,0%

0,265

%
Evet
Hayır
Şu an yok ama sağlanmalı

Günümüzde daha fazla farklı inanç ve
kültüre sahip insanlar biraraya geliyor.
Yaygın değil ama olmalı.
Uygun altyapı ve ortam oluşturulmalı

Toplam

0,139

%

İstenildiği takdirde olabilir

Kültürlerarası
din eğitimi
imkânı / ortamı
ile ilgili
görüşleriniz
nelerdir?

P
Total
65
43,3%
85

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği öğretim programında
mevcut
Değişim programları ile sağlanabilir.

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

n
%
Üniversitenin çokkültürlü bir ortam
n
olması bu imkânı sağlıyor.
%
Şu anda bu ortam yok.
n
%
Eğitim kurumunun bulunduğu yere göre
n
değişmektedir.
%
Çokkültürlü toplumların olması bu
n
imkânı sağlıyor.
%
Bir yerde inanç varsa bu imkân vardır.
n
%
Mevcut eğitim sistemi kültürlerarasıdır.
n
%
Kendi inanç ve kültürünü dayatma olduğu n
için bu ortamın oluşması zor.
%
n
%

*p<0,05
**p<0,01
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Tablo. 13: Diğer kültürlere/toplumlara mensup kişilerle iletişiminin olup olmamasına göre
diğer değişkenlerle ilişkiler

Ailenizin yaşadığı yer çok kültürlü
bir ortam mıdır?

Kültürlerarası Din Eğitimi,
Çokkültürlü Eğitim vb. alanlarda
ders aldınız mı?
Sizce öğretmen veya din görevlisi
adayları diğer kültürleri ve
inançları tanımalı mıdır?

Sizce kültürlerarası din eğitimi
imkânı / ortamı var mıdır?

Diğer
kültürlere/toplumlara
mensup kişilerle
iletişiminiz oldu mu?
Evet
Hayır

Total

60

7

67

% 50,4%

21,9%

44,4%

n

25

84

% 49,6%

78,1%

55,6%

n 52
% 44,1%

13
41,9%

65
43,6%

n

18

84

% 55,9%

58,1%

56,4%

n

n

Evet
Hayır
Evet
Hayır

66

32

150

% 99,2%

100,0%

99,3%

n

0

1

% 0,8%

0,0%

0,7%

n 59
% 51,8%

10
32,3%

69
47,6%

n

21

76

% 48,2%

67,7%

52,4%

Şu an yok, ama
sağlanmalı

n

2

5

% 4,8%

15,4%

6,7%

İstenildiği takdirde
olabilir

n

4

0

4

6,5%
4

0,0%
1

5,3%
5

6,5%

7,7%

6,7%

3

1

4

4,8%

7,7%

5,3%

10

1

11

% 16,1%

7,7%

14,7%

n

0

1

% 1,6%

0,0%

1,3%

n

1

0

1

1,6%

0,0%

1,3%

Evet
Hayır
Evet
Hayır

%
Günümüzde daha
n
fazla farklı inanç ve
kültüre sahip insanlar %
biraraya geliyor.
n
Yaygın değil, ama
olmalı.
%
Kültürlerarası din eğitimi imkânı /
ortamı ile ilgili görüşleriniz
nelerdir?

59

Uygun altyapı ve
ortam oluşturulmalı
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
öğretim programında
mevcut
Değişim programları
ile sağlanabilir.

n

118
1

55
3

1

%
Üniversitenin
n
çokkültürlü bir ortam
olması bu imkânı
%
sağlıyor.
n
Şu anda bu ortam
yok.
%

8

0

8

12,9%

0,0%

10,7%

19

3

22

30,6%

23,1%

29,3%

Eğitim kurumunun

1

0

1

99

n

p

0,004**

0,831

0,603

0,054

0,316
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bulunduğu yere göre
değişmektedir.
Çokkültürlü
toplumların olması
bu imkânı sağlıyor.

Farklı kültür ve inanca sahip
öğrenciler olduğu bir okulda /
yaygın din eğitimi kurumunda din
ve ahlak öğretimi uygulamaları
nasıl olmalıdır?

% 1,6%

0,0%

1,3%

n

1

3

7,7%

4,0%

1

1

2

1,6%

7,7%

2,7%

3

0

3

4,8%

0,0%

4,0%

2

3

5

3,2%

23,1%

6,7%

10

3

13

9,6%

10,3%

9,8%

2

0

2

1,9%

0,0%

1,5%

9

3

12

8,7%

10,3%

9,0%

1

0

1

1,0%

0,0%

0,8%

1

0

1

1,0%

0,0%

0,8%

36

13

49

34,6%

44,8%

36,8%

2

0

2

1,9%

0,0%

1,5%

6

1

7

5,8%

3,4%

5,3%

1

1

2

1,0%

3,4%

1,5%

20

5

25

19,2%

17,2%

18,8%

1

0

1

1,0%

0,0%

0,8%

% 3,2%

Bir yerde inanç varsa n
bu imkân vardır.
%
Mevcut eğitim
n
sistemi
%
kültürlerarasıdır.
Kendi inanç ve
n
kültürünü dayatma
olduğu için bu
%
ortamın oluşması zor.
Bütün inançlar ve
n
kültürler hakkında
%
bilgi verilmelidir.
O toplumda yaygın
n
olan din konusunda
katı tutum
%
sergilenmemelidir.
Dinler hakkında
n
genel bilgi verilmeli,
Ahlak konuları ön
%
planda olmalıdır.
Ayrıntıya girmeden
n
temel konular
%
işlenmelidir.
Uygun, yöntem
n
kullanılmalı, araç,
gereçler
%
hazırlanmalıdır.
Diğer inanç ve
n
kültürleri
dışlamamalı.
Kapsayıcı, objektif,
%
tarafsız bir öğretim
programı ve işleyiş
olmalıdır.
n
Tarafsız olmalıdır.
%
Önce yaygın olan
n
inanç sistemi
öğretilmeli, ardından
diğer inanç sistemleri %
hakkında bilgi
verilmeli.
Öğrencilerin
n
birbirleriyle iletişim
içinde olacağı ortam %
oluşturmalı.
Ortak noktalar
n
üzerinde durulmalı,
tarafları incitebilecek
%
bazı ayrıntılara
girilmemeli.
Ailelerin beklentileri n
dikkate alınmalıdır.
%

100

2

0,975
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Öğrenciler önce
kendi dinini tanımalı,
ardından diğerleri
hakkında bilgi sahibi
olmalı.
Farklı inanç
sistemleri için özel
sınıflar oluşturabilir.
/ Seçmeli dersler
olabilir.
Öğretim
materyallerinde
mezhepsel
farklılıklar varsa; din
görevlisi bilgi sahibi
olmalı, ona göre bilgi
vermelidir.
Toplam

n

6

1

7

% 5,8%

3,4%

5,3%

n

2

8

% 5,8%

6,9%

6,0%

n

0

3

% 2,9%

0,0%

2,3%

n

30

147

100,0%

100,0%

6

3

117

% 100,0%

*p<0,05
**p<0,01
SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplumların ve ülkelerin çokkültürlülük özelliği her geçen gün artmaktadır. Bunda, gelişen ve
değişen dünya şartları ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörlerin önemli etkisi vardır. Ülkemiz de bu
etkilerden gereken payı almakta ve farklı inanç ve kültürlerin birlikteliğini ifade eden çokkültürlülük,
tarihte olduğu gibi, her geçen gün kendisini hissettirmektedir. Bu da, eğitimcilere ve din eğitimcilerine
farklılıklarla bir arada yaşamayı sağlama açısından yeni sorumluluklar yüklemektedir.
Araştırmamıza katılan katılımcıların bir kısmı farklı kültürlerle karşılaştığını belirtirken, bir
kısmı ise karşılaşmadığını belirtmişlerdir. Yine bir kısmı kültürlerarası etkileşimlerde bulunduğunu ve
bu konuda derslerle muhatap olduğunu ifade ederken, bunun aksini belirtenler de olmuştur. Ancak
katılımcıların büyük çoğunluğu, farklılıkların bilincinde olduğunu ve din eğitimcileri tarafından din
eğitimi

faaaliyetlerinde

bunun

dikkate

alınmasının

önemini ve

gerekliliğini belirtmişlerdir.

Katılımcıların farklılıklara hoşgörü ve tahammül duygusuyla yaklaştıkları, ötekileştirici bir yaklaşım
içerisinde olmadıkları görülmektedir. Öğretmen olmak için son aşamaya gelmiş olan adayların büyük
oranda farklılıklara açık olmaları, din eğitimi adına ve toplumdaki huzur ve barış ortamının
sürdürülmesi adına olumlu ve memnuniyet verici bir durumdur.
Eğitim programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında en önemli faktör, hiç şüphesiz
öğretmendir. Öğretmen, eğitimin mutfağında yer alan, eğitimdeki başarıda en önemli unsurdur. Yeni
nesillerin yetişmesinde, toplumun şekillenişinde en önemli rol öğretmene düşmektedir. Toplumda
huzurun ve barışın sağlanması, bireylerin birbirlerine karşı olumlu tutum ve tavır içerisinde olmaları,
farklılıklara karşı hoşgörü ve tahammül duygusu geliştirmelerine bağlıdır. Bu da, eğitimle ve eğitim
kurumlarında kazandırılabilir. Öğretmenlerin bu konuda donanımlı ve bilinçli olmaları bu açıdan
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önemlidir. Bu yüzden öğretmen yetiştiren kurumlarda bu yönde derslerin yer alması ve müfredatın
zenginleştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle kültürün dominant bir unsuru olarak din ve dini
değerler, farklılıkların sosyal hayatta ve bireyler arası ilişkilerde kazanacağı boyutta belirleyici bir
etkiye sahiptir. Bu husustaki eğitim, ötekileştirici ve ayrıştırıcı olabileceği gibi, tahammül duygusunu
geliştirici, barış ve huzur ortamını

sağlayıcı bir rol de oynayabilir. Dolayısıyla din eğitimcisinin

donanımı ve niteliği önem arzettiğinden, öğretim programları da bu açıdan gözden geçirilmeli,
programlarda kültürel farklılıklara ve kültürel çoğulculuğa sahip toplumlarda yaşamayı konu alan
derslere yer verilmelidir.
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DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ EĞİTİMİ
Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir
Bayburt Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bayburt
odemir@bayburt.edu.tr

ÖZET
Özgürlük insan iradesini temsil eden bir kavramdır. İnsanın aklı ve diğer üstün özellikleri
ancak özgürlük ortamında açığa çıkar. İnsan özgür olmadığı ve iradesini kullanamadığı bir ortamda ne
yeteneklerini keşfedebilir ne de kendisini geliştirebilir. İnsanın birçok özgürlük alanı vardır. Özgürlük
alanlarından biri de din ve vicdan özgürlüğüdür. Bu alanda insanın özgürlüğü dini ve ahlaki hayattaki
yetkinliğine aracılık eder. Fakat din ve vicdan özgürlüğü yalnızca devlet ve vatandaş ilişkilerini
düzenleyen insan haklarından bir uygulama olarak görülmemelidir. Özellikle içinde bulunduğumuz
çağda din ve vicdan özgürlüğü birey ve toplumları da yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle konu
sosyal bilimlerde birçok alanın dikkatini çekmektedir. Ancak din ve vicdan özgürlüğü bir eğitim
konusu olarak özellikle din eğitimi alanını yakından ilgilendirir. Nitekim son yıllarda din eğitimi alan
araştırmalarında önemle üzerinde durulan çoğulculuk, kültürlerarası din eğitimi, birlikte yaşama gibi
konular temelde din ve vicdan özgürlüğü ile ilgilidir. Günümüz dünyasında insanlığın en büyük
sorunu haline gelen terör, şiddet ve ötekileştirici ve dışlayıcı oluşumların önemli bir kısmı görüşlerini
dine ve dini değerlere dayandırmaktadır. Bu durumda din ve vicdan özgürlüğünün kapsamı, gerekliliği
ve önemi üzerine yapılacak eğitimsel faaliyetlerin söz konusu sorunlara karşı bir bilinç ve farkındalık
oluşturması beklenir. İşte bu araştırma din ve vicdan özgürlüğünün kapsamını, başlıca problemlerini,
dini kaynaklardan, tarihi uygulamalardan ve güncel bakış açılarından hareketle din eğitimi ortamına
taşımayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Din eğitimi, özgürlük, din ve vicdan özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü
eğitimi
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GİRİŞ
İnsan hayatında özgürlük ile ilgisi olmayan bir alan yoktur. Bütün ilimler kendilerini alanları
ile sınırlar. İnsan sağlığı sağlık kurallarına dikkat edilerek korunur. Ailede ve okuldaki eğitimin her
alanda tutarlı bir özgürlük eğitimi olduğu söylenebilir. Örf, adet, hukuk, ahlak ve trafik gibi kural
gerektiren bütün düzenlemeler özgürlükle ilgilidir. Özgürlük, insanın mutluluğu için en üst amaç
olarak insanın doğal yapısında bulunur. Bu nedenle özgürlük insanın iç dünyasından dış dünyaya
açılır. İnsan bütün kazanımlarının nihai amacı olarak özgürlük uğruna yaşar. Bir insanı gerçekten insan
yapan her şey onun özgürlüğüdür. İnsan için en büyük yoksunluk özgürlüğünün olmamasıdır.
Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir nimetin değeri yoktur. Çünkü refah, kendini gerçekleştirme,
istikrar, barış, ahlaki gelişim gibi insanı ilgilendiren birçok konu özgürlük ile ilgilidir. (Vásquez &
Porčnik, 2016) Özgürlük insanın var olma çabasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır.
Yeteneklerin

keşfedilmesi,

geliştirilmesi için

öğrenenlerin

özgür

olması gerekir.

Özgürce

düşünebilmesi, eleştirel olarak yaklaşması, doğruların ve kabullerin sorgulanması eğitimin temelini
oluşturur. Hangi tür eğitim olursa olsun insanın zenginliği ancak özgürlük ortamında açığa çıkar. Bu
durum din eğitimi açısından da çok önemlidir. Bağımsız bir ahlaki kişilik ve kimlik özgürlük
ortamında bireyin kendi seçimleri ile oluşturulabilir. Özgürlük olmadan insanlar sahici davranamazlar.
Steiner’in belirttiği gibi, biz özgür olduğumuz ölçüde gerçek insan oluruz. (Öner, 2005, s. 138) Bu
nedenle ailede, okulda, toplum hayatında özgürlüğe dayalı bir düzen mutlaka desteklenmelidir. Çünkü
insan ancak özgür ortamlarda kendisini gerçekleştirebilir ve insanlığını yaşatabilir.
Hak ve özgürlüklerimizi belli bir olgunlukla koruma, geliştirme ve yaşatma için toplumun tüm
bireyleri sorumluluk almalıdır. Çünkü genelde özgürlükler ve özelde din ve vicdan özgürlüğü belli bir
bilinç ile yaşatılabilir. Bu konuda tüm toplum kesimlerince farkındalık oluşturulması ve duyarlık
sağlanması gerekir. Bu alanda da eğitime büyük görevler düşmektedir. Din ve vicdan özgürlüğü
yalnızca devlet ve vatandaş ilişkisi bağlamında değerlendirilmemeli, bireysel ve sosyal hayatta da
özgürlükler yaşatılabilmeli, sahip çıkılmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğünün boyutları ve kapsamı
dikkate alındığında yalnızca devleti ilgilendirmediği görülür. Din ve vicdan özgürlüğü devletin
vatandaşına tanıdığı bir hak olmakla birlikte aynı zamanda bireyleri ve toplumları da ilgilendirir.
İnsanlar devlete karşı değil aynı zamanda birbirlerine karşı da özgür, haksever, hoşgörülü ve anlayışlı
olabilmelidir. Konu bireyleri ve toplumsal ilişkileri ilgilendirdiği için bu konu bir eğitim sorunu
olduğu rahatlıkla söylenebilir. İnsanların birbiri ile anlaşmalarını sağlamak, bir arada yaşama
kültürünü geliştirmek, insanlar arasında iletişim becerilerini güçlendirmek sağlıklı ve güvenli
etkileşim sağlamak eğitimin önemli ve öncelikli görevleri arasındadır. Köleleştirilmeye de karşı
koyacak bir bilinç oluşturmak da yine eğitimin işidir. Söz konusu eğitimin dinden hareketle de
verilmesi gereken boyutu da ihmal edilmemelidir. Özgürlük çatışmalarının birçok boyutunda din
anlayışlarının etkisi söz konusudur.
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Din ve vicdan özgürlüğü eğitiminin ilgili olduğu temel alanlardan biri de din eğitimidir. Din
eğitimi diğer tüm evrensel değerler ile ilgili olduğu gibi din ve vicdan özgürlüğü ile de yakından
ilgilidir. Din eğitimi düşünce ve inanç özgürlüğü eğitimi ile birlikte yaşama bilincine katkı sağlamaya,
din adına ortaya çıkmış şiddet ve terör olaylarını önlemeye katkı sağlayabilir. Din ve vicdan özgürlüğü
eğitimi dinden kaynaklanan farklı yorumlarla ilgili karşılaşmaların yönetilmesinde barışçıl yollar ve
yeni anlayışlar kazandırabilir. Sosyolojik, psikolojik ve ekonomik temellere dayalı araştırmalar
teröristlerin canice eylemlerini gerçek anlamda bilgi, inanç ve sevgi yoksunluğundan dolayı
gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. (Saruhan, 2004, s. 307) Bilgi, inanç ve sevgi yoksunluğunu
gidermek din eğitiminin önemli amaçlarındandır.
Çalışma, konunun hukuki boyutundan çok eğitim ve ahlaki boyutunu ele alıyor. Çalışmada
betimsel analiz yöntemi kullanılmış, din ve vicdan eğitimi ile ilgili temel kaynaklar ve alan yazın
taranmıştır. Ayrıca din ve vicdan eğitimi ile ilgili olabilecek eğitim yöntem ve teknikleri ile ilgili alan
eserlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın kapsamı din eğitiminde din ve vicdan özgürlüğü ile
sınırlandırılmıştır.
1.Özgürlük
Özgürlük farklı şekillerde tanımlanmıştır. Diğer soyut kavramlar gibi özgürlük hakkında
kuşatıcı ve kapsamlı bir tanım yapmak mümkün değildir. Bazı özgürlük tanımları şöyledir; “Özgür
olanın niteliğidir.” “Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma,
herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestisidir.” “Zorlamanın yokluğu, tutuklu olmayan bir
varlığın hali, bir eylemde bulunma veya bulunmama iktidarıdır.” “Kişinin kendi kendisini belirlemesi,
denetlemesi, yönlendirmesi ve düzenlemesi durumu. Bireyin kendisini, dış baskı, etki ya da
zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve isteklerine göre
yönlendirmesi, var olan alternatif eylem tarzları arasında bir seçim yapabilme ve yapılan seçimin
gereğini yerine getirebilme gücü, kişinin, dış koşulları, psikolojik ve biyolojik yapısının belirlediği
şartları aşmayı, aşabilmeyi başararak, kendi ideallerine, isteklerine

ve hedeflerine uygun

davranabilmesi durumudur.” “İçten ve dıştan iradeye yabancı hiçbir kuvvet tarafından zorlanmaksızın
bizzat kendi seçimi ile kendi kendisini belli bir harekete zorlamak hususunda iradenin sahip olduğu
kudretidir.” “Hürriyet, bir insanın kendisine sahip olmasıdır. Hürriyet, kendisine sahip olan insanın her
mesele üzerinde istediği şekilde düşünebilmesi, karar vermesi, icra etmesi, eylemini istediği gibi
muhakeme edebilmesidir.” (Töle, 2005, s. 7) “Başkasının ondan istediğini değil de sadece kendi
istediğini yapan kişini halidir.” (Oğur, 2005, s. 197) Yapılan tanımlarda özgürlüğün öne çıkan
vasıfları; bireye dayatılan bir zorunluluğun olmaması, başkasının kontrolünde olmamak, köleliğe karşı
kurtuluş, başkasının gücünden uzak kalma durumu, hayatta bir takım seçimler yapma ve onlardan
zevk alma hakkı, kendi istemine ve ilkelerine göre davranma durumu olarak özetlenebilir.
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Bazı sorular özgürlük kavramı ile yakından ilişkilidir. Neyin özgürlüğü? Kimin özgürlüğü?
Kime veya neye karşı özgürlük? Bu sorular özgürlüğün anlaşılmasında sorulması gereken sorulardır?
Nesnelere karşı özgürlük, özneler arası özgürlük, bireyin kendine, diğer insanlara karşı özgürlüğü,
toplumun diğer toplumlara karşı özgürlüğü, insanın doğaya ve Allah’a karşı özgürlüğü tartışılan
özgürlük boyutlarıdır. Felsefe tarihinde daha çok tutkulara karşı özgürlük işlenmiştir. Tasavvufta nefse
karşı özgürlük ve insan kalbinin ve zihninin Allah dışındaki her şeyden kopması özgürlük olarak
tanımlanmıştır. (Cebecioğlu, 2014, s. 250) Kelam ekollerinde kader boyutu ile özgürlük tartışılmıştır.
Hukukta hakların belirlenmesi, dağıtılması ve korunması konusunda özgürlük ile karşılaşılmıştır.
Bütün bilim dalları özgürlükle ilgilidir. Çünkü her bilgi bizi bir yandan özgürleştirdiği gibi bazı
yönlerden de sınırlar. Nerede nasıl davranacağını bilmek, niçin yaşadığını bilmek ne güzel
özgürlüktür.
Düşünürlerin bir kısmı özgürlüğü tutku ile ilişkilendirmiştir. Tutku bir insanın isteme, duyma
ve düşünmesine egemen olan güçlü eğilim ve ihtirastır. Uzun süreli, kalıcı ve güçlü duygulanımlar
tutkuyu oluşturur. Tutkular amaç ve yönelim ve doğrultularına göre olumlu-olumsuz, yapıcı, yaratıcı
veya yıkıcı olabilirler. Olumlu tutku başarıya, olumsuz tutku kötülüğe götürür. Hegel tutku olmadan
hiç bir büyük işin başarılamayacağını söyler. (Komisyon, 1975) Bu durumda tutkuların doğru
yönetilmesi özgürlüğe katkı sağlarken, tutkuların esiri olmak ise özgürlüğün zararına olmaktadır.
Rousseau’nun da belirttiği gibi aklı tutkulara egemen kılma yolunda insanda var olan tutkuları
tamamen ortadan kaldırma çıkarımına ulaşmak doğru değildir. Bazı tutkular akıl tarafından
onaylanabilir,

bazılarıysa

onaylanamaz

tutkulardır.

Tutkular

kişinin

kontrolünden

çıktığında

suçlanmayı hak eder; akıl tarafından yönlendirildiğinde ise iyidirler. Tutkuyu hissedip hissetmemek
kişinin elinde değildir; ancak kontrol altına almak kesinlikle iradidir. Başka bir ifadeyle akıl tutkuları
yok etmez, ancak kontrol altına almayı sağlayarak sınırlar. Eylemlerinin sınırları akıl tarafından çizilen
insan ise erdemlidir.

Erdemli bir insan tutkularını yönetebilen ve başarabilecekleriyle orantılı

hırslarını koruyabilen kişidir. (Oğur, 2005, s. 240) Schopenhauer da insanların akıl yolu ile eğilimlerin
tutkulardan kaynaklanan istemenin etkisinden kurtulabileceğini ve ne kadar bunu sağlarlarsa o kadar
özgür olabileceklerini ileri sürmüştür. (Günay, 2008) Spinoza’ya göre de kölelik insanın yaşamı
boyunca karşılaştığı kişi ve olayların, tutkuların kendisine biçim vermesidir. Kölelikten kurtulmanın
yolu ise tutkularının ve onu kuşatan çevrenin değil aklın buyruklarına göre hareket etmesidir.
(Güngören, 2004, s. 22)
Özgürlük bir toplumun gelişmesinin temel taşıdır. Özgürlük, kişinin hayatını düzenleyen
doğru kararlar alma fırsatı tanır ve yaşam kalitesini artırır. Özgürlüğü olmayan insanın aklı, iradesi,
yetenekleri hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle özgürlük tüm insanlar insan için bütün anlamların ve
değerlerin temelini oluşturur. Özgürlük olduğu oranda eylemlerimizden sorumlu olabilir, özgürlük
olduğu oranda kendimiz ve biz olabiliriz. Bu nedenle insanlar tarihte özgürlüğe çok ağır bedeller
öedemiştir, günümüzde de ödemeye devam etmektedir.
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Mutluluk da özgürlükle ilişkilendirilen kavramlardan biridir. Aristoteles’in devlet için öne
sürdüğü düşünceleri din eğitimi alanına taşındığında mutluluk ve özgürlük ilişkisi ile ilgili olarak
şunlar söylenebilir. Eğer din insanların en yüksek iyi olan mutluluğa ulaşmak için inandıkları ve kabul
ettikleri ilahi bir yapıysa ve birey ve toplum erdemli bir hayatta yaşaması davranışlarını, edimlerini
bilinçli bir şekilde, bilerek, isteyerek yerine getirmesine bağlıysa; yani özgür bireyler olmalarıyla
gerçekleşen bir durumsa bu durumda din eğitimi politikası, insanların nihai amacı olan mutlu yaşama
ulaşmalarını

sağlayacak

özgür

bireyler

yetiştirmek

olmalıdır.

Buradaki

özgür

bireylerin

yetiştirilmesinden hoşa giden her şeyin yapılması anlamındaki bir özgürlük anlayışı söz konusu
değildir. Dini değerlere uygun bir hayat sürmenin kölelik olmadığının, böyle bir yaşamın insanın
kurtuluşu olduğunun, dini ilkelere uygun hareket etmenin erdemli, mutlu bir hayat sürmeyi
sağladığının bilincine varacak dindarların yetiştirilmesi anlamında bir özgürlüktür. (Akgün, 2009, s.
68)
Özgürlük ile ilgili en temel kavramlardan biri de sorumluluktur. İnsan özgür olduğu kadar aynı
zamanda sorumlu bir varlıktır. Bu nedenle din ve ahlak alanı ile özgürlük arasında doğrudan ilişkiler
kurulmuştur. Çünkü din ve ahlak alanında ancak özgür eylemlerimizden sorumlu olabiliriz. İnsan
hürriyetleri içerisinde en önemlisi din hürriyetidir. Bu önem onun dayandığı kaynaktan ileri
gelmektedir. Dinde herhangi bir eylemi telkin eden kaynak mutlak varlıktır. Çok defa bu telkin mutlak
emir olarak kendini gösterir. Mutlak varlığın emrinin yerine getirilmesi inanan insan için mecburidir.
Zorunluluğuna inanılan bir emrin yerine getirilmemesinin insan üzerinde bırakacağı etkiyle zorunlu
olmayan emrin yerine getirilmemesinin etkisi bir olmaz. Bir insanın yapmak istediği bir şey
yapamaması ile kendini rahatsız eden unsurların başında sorumluluk duygusu gelir. İnsanın mutlak bir
varlık karşısında duyduğu sorumluluk duygusu en kuvvetli sorumluluk çeşididir. İşte insan için din
hürriyetinin önemi buradan gelmektedir. (Öner, 2005, s. 92)
2.Özgürlüğün Sınırlandırılması
İnsan özgürdür. Öylesine özgürdür ki kendi fıtratına, bedeninin maddi ve manevi ihtiyaçlarına
bile değiştirerek, dönüştürerek, bozarak kendi özüne kafa tutabilen tek varlık insandır. İnsan,
kendisinin iyiliğine ve hayrına olan şeylerin bile tersini yapabilmektedir. Aklına ve vicdanına uygun
hareket

ettiği

gibi

aklının

ve

vicdanının

muhalefet

ettiği

doğrultuda

da

davranışlar

sergileyebilmektedir. (Şanver, 2001 , s. 149) Bu anlamda insan özgürlüğü en iyi ve en kötüye açıktır.
Doğru yönde sınırlandırılmadığı zaman da yanlış sınırlandırıldığı zaman istenmeyen sonuçlar
kaçınılmazdır. Her iki durumda da ortada insan zarar görür. İnsan isteme, seçme, karar verme, eyleme
geçirme özellikleri ile üstün bir varlıktır. Ancak aynı zamanda diğer özneler ve otoriteler tarafından
etkilenen, özgürlüğü sınırlanan bir varlıktır.

Özgürlük bağımsızlık-kontrol dengesinde siyaset, din,

aile, toplum ve okul gibi otoritelerin en önemli sorunudur. İyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin
gibi değerlere sahip bütün dinler, sistemler ve ideolojiler açısından özgürlük bir şekilde kayıt altına
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alınır. İnsan için iyi ve kötü diye bir alan ayrımı yoksa ancak o takdirde tam bir özgürlükten söz
edilebilir. Oldukça sınırlı sayıdaki marjinal gruplar dikkate alınmazsa özgürlüğün sınırlandırılması ile
ilgili insanlara arasında genel bir konsensüs olduğu söylenebilir. Bu özgürlüğün sınırlandırılmasını
kimin ve hangi yetkilerle yapabileceği de tartışmalı konular arasındadır. Özgürlük güvenlik, kamu
düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, kamu yararı, genel sağlık, demokratik toplum düzeninin gerekleri,
terör vb. nedenlerle sınırlandırılmaktadır. (Arslan, 2006, s. 8) İnsanın hakkı olan hiçbir özgürlük alanı
sınırsız değildir. Özgürlüklerin haksızlığa aracılık etmemesi ve kötüye kullanılması durumunda
insanın sahip olduğu özgürlük alanları da zarar görür. İnsanın seçme ve eylem özgürlüğünün sınırsız
olmadığını yapılan araştırmalar ortaya koymuştur. Bu nedenle hiçbir alanda sınırsız bir insan
hürriyetinden söz edilemez. Buna karşılık bağımlı, sınırlı olsa da insanın seçme ve eylem hürriyetine
sahip bir varlık olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir. (Özalp, 2002) Başkalarının özgürlük alanlarını
ihlal ve başkalarına zarar verme özgürlüğün en önemli kırmızı çizgileridir. Dini anlayışlar ve görüşler
bireyi aştığında grup, cemaat veya toplumu ilgilendiriyorsa toplumsal konsensüs gerektirir. Ayrıca
fiziksel ve sosyal zorunluluklar da özgürlüğü sınırlandırabilir. Eylem aşamasında da kişi kendinden,
fiziki çevreden, toplumdan, toplumun dinî ve ahlâkî inanç ve kabullerinden gelen birçok engelle
karşılaşır. Bu nedenle insanın özgür olmadığını düşünen determinist düşünürler de çıkmıştır. Bazı
görüşler de insan özgürlüğünü çevre, genetik ve kader inancı gibi koşullara bağlamıştır. Gerçekten de
insan hayatında seçim yapabileceği alanlar olduğu gibi yapamayacağı alanlar da vardır. Etnik köken,
kimlik, aile, toplum ve kültür dereceli olarak insanın seçimlerini aşan boyutları vardır. Dış etkiler ve
zihinsel durumlar ne olursa olsun tüm sınırlayıcılara rağmen insanın, kendi kararlarını kendisinin
verdiği özgürlükler alanına sahip olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir.
2.1.Din ve Ahlak Alanında Özgürlüğün Sınırlandırılması
Din ve ahlak alanı da insan özgürlüğünü sınırlayan alanlardandır. Kuran’a göre Allah her
varlığa kendi görevini vahyetmiştir. Her varlık için vahiy varlığın özgürlük sınırıdır. Allah tam ve
yetkin ilah olduğu için özgürlük sınırlarını çizer. Allahtan başka ilah yoktur inancı; “Allah’tan başka
mutlak özgür yoktur” ve aynı zamanda “bütün özgürlükler Allah’tandır” anlamını da içerir. Bu
anlamda din ve şeriat koyma yetkisi yalnız Allah’a aittir. Dini ve ahlaki benlik insanın seçtiği ve
sınandığı en önemli özgürlük alandır. Çünkü dini ve ahlaki tercihlerde bulunmak yalnız kendini
seçmek değildir. Tüm varlığa ve insanlığa bir değer biçmektir. İnsan ahlaki benliğini seçerken hem
ilahını, hem insanı ve hem de varlığı seçmiş olur. İnsanın özgürlüğünü kullanma biçimi dindir. Dindar
ile dine karşı olanı birbirinden ayıran en önemli gösterge insanın özgürlük algısı ve özgürlüğü
kullanma biçimidir. İnananlar kendi iradelerini ilahi irade ile birleştirme gayreti içindedirler. “Allah ve
Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, mü'min bir erkeğin ve mü'min bir kadının, o işte başka bir
seçeneği olmaz…” (Ahzab,33/36) İnsanın dini kendi özgürlüğünü sınırladığı şeydir. Bu nedenle İslam
dininde tevhid inancı zihinsel, duygusal ve inanç boyutunnda özgürlüğün sembolü gibidir. Tevhid,
zihnin, duyguların, isteklerin, bağlılığın özgürlük dengesidir. Dinin insan hayatına bir takım
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kısıtlamalar getirmesinin nedeni onların insanların onurlarını, sağlıklarını, ailelerini ve toplumlarını
korumaktır. Dini emirler ve yasaklar insan hayatına hayat katmayı amaçlar. İnsanın özgürlüğü her şeyi
kendi değeri ile bilmesi ona kendi değeri ne ise ona yalnızca o değeri vermesi ile de ilgilidir. Bu
anlamda özgürlük takdir etmek ve değer biçmedir. Allah’ı takdir etme özgürlükte ve kölelikte yol
ayırımıdır. Bu nedenle tevhid özgürlük ile anılması gereken en önemli inançtır. Tevhid inancının
karşıtı olan şirk ise köleliğin farklı biçimleridir. Tevhid her şeye gerçek değerini verme iken şirk
değerler dengesinin bozulmasıdır.
Özgürlükler ancak sonuçlarına göre anlam kazanır. Sonuçları göze alındığında, başına
gelecekler kabullenip göğüslendiğinde ve sonuçlarına katlandığında insan istediğini yapmakla
özgürdür. Din insanlara özgürlüklerin bir bedeli olacağını hatırlatarak, kısa vadeli basit mutlulukların
uzun vadeli ebedi bir pişmanlığa dönüşebileceğini hatırlatır. İnsan tercihte bulunduğu seçeneklerin
sonuçlarını anlayamıyor ve doğru değerlendiremiyorsa o insan için özgürlük felakettir. Uyuşturucu ile
uçanların, alkol alarak uyuşanların sahte rüyalarından gerçek dünyaya uyanmaları gibi bir sonuç örnek
olarak verilebilir. Gerçek özgürlük insanın zorlayıcı arzular ve alışkanlıklar yerine zekâyı kullanarak
hareket etmesi, bilgelik tarafından yönetilmesidir. Aksi takdirde insan hayatı; aşırı istek ve dürtüler,
kaprisler, düzensiz ruh halleri, alışkanlıklar, çevre ve hükmedici çoğunluk tarafından yönetilir. Bu
anlamda İslam dininde de iman ve tevhid inancı insanın önünde yanlış değerlere ve tutkulara(heva)
karşı gerçek bir özgürlük alanı açar. İman ile aydınlanmış akıl ve sağduyu özgürlüğe bir sınır çizilir.
Elbette tutkular sınırda kalmak istemez. Bundan dolayıdır ki özgürlüğü yaşatmak için mücadele,
mücahede ve eğitim gerekir.
Hayat ve ölüm özgür ortamda insanın sınanması için yaratılmıştır. Amaç insanın en güzel
eylemi gerçekleştirmesidir. İnsan ilişkilerinin tamamında özgürlük başlangıç noktasıdır. İnsanın bu
başlangıç noktasından ne tarafa doğru yürüyeceği kendi seçimine bırakılmıştır. İnsan ödül veya cezaya
doğru kendi özgür iradesi ile koşmaktadır. Dini anlamda irade özgürlüğü aklın ve kalbin gücü ile gücü
öncelikle bir amacın hayırlı olduğu far edilir. İnsanın gayretini ve yönelişini o yöne doğru kullanması
ile salih amel oluşur. Özgürlük “istemek” ve “yapabilmek”tir. Bu anlamda özgürlük Allah için sınırsız
ve sonsuzdur. Ancak Allah da kendi sonsuz ve sınırsız istemesini kendi külli iradesi ile değişmeyen
“sünnetullah” denilen ahlaki yasalar yönünde kullanır. “Sünnetullah” Allah’ın kendi külli iradesini
değişmeyen ahlaki ve ilke değerler yönünde kullanması ve hiçbir engel olmadan aldığı ahlaki kararı
uygulayabilmesidir. İnsanların istemesi ise iyi ve kötü yönde olabilir. Aldıkları bir kararı
yapabilmeleri ise Allah’ın iznine, tanıdığı ve takdir ettiği imkân ve şartlara bağlıdır. Başka bir deyiş ile
her insan Allah’ın izin verdiği alanda “isteme” ve “yapabilme” gücünü kullanabilir.
özgürlük sınırları Allah’ın takdir ettiği farklı şartlar altında gerçekleşmektedir.
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3.Bazı Özgürlük Tasnifleri
Özgürlük kavramının tanımlanmasında birçok sınıflandırmaya gidilmiştir. Felsefi alanda
yapılan temel tasnifte özgürlük seçme ve eylem hürriyetleri biçiminde yapılmıştır. Eylem
özgürlüğünün toplumsal hayat içindeki yansımaları dikkate alındığında da kamu özgürlükleri ve
bireysel özgürlükler olarak ikiye ayrılmıştır. Kamu özgürlükleri, kişinin kamu fonksiyonlarına katılma
hakkı ile siyâsi haklardan doğan hürriyetleridir. Bireysel özgürlükler de kendi içinde maddî ve manevi
özgürlükler olarak ikiye ayrılmıştır. Maddi özgürlükler, fizikî hürriyet, barınma hürriyeti, mülk
edinme hürriyeti, çalışma hürriyeti, üretim-tüketim hürriyeti, seyahat etme gibi hürriyetlerden oluşur.
Manevî özgürlükler de din ve vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, basın ve söz hürriyeti, öğrenim
hürriyeti, toplanma ve örgütlenme gibi hürriyetleri içine alır. İslâm kültüründe seçme ve eylem
hürriyeti, kamu hürriyetleri ile bireysel hürriyetler gereğince ele alınmış ve belirlenmiştir. (Özalp,
2002) İnanç özgürlüğünün bireysel, toplumsal ve siyasal boyutları söz konusudur. Din ve vicdan
özgürlüğü temel hak ve özgürlükler içinde değerlendirilmektedir. Temel hak ve özgürlükler insanın
yalnızca insan olduğu için elde ettiği ve kullandığı hak ve özgürlükler olarak tanımlanır. Yani bu
hakları kullanmak için insan olmak yeterli bir nedendir.
4.Din ve Vicdan Özgürlüğü
Vicdan insanın iyi ve kötü seçeneklerini net bir şekilde ayrılmasını sağlayan kişide iyi, doğru
ve adalet lehinde bir bilinç hali oluşturan böylelikle kişinin düşüncelerini sözleri ve tavırları üzerine
yargıda buluna içsel ve zihinsel bir güçtür. Vicdan kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda
bulunmaya iterek insanın kendi ahlaki değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama
yapmasını sağlar. Vicdan Kur'an'da fıtrat, kalp, basiret, ul’lelbab gibi kavramlar ile ilişkilendirilerek
açıklanmıştır. Bu açıklamalar göre vicdan; insanın otantik yapısındaki iyiliğe meyletmeyi ve hayra
yatkınlığı ifade eder.

(Kurt, 2013, s. 822) Feuerbach’in tanımı ile vicdan, ikinci şahsiyet, bendeki

diğer ben, diğer bir göz ve diğer bir kulaktır. İnsan bu benin içinde bizi yaşar. Çünkü vicdan esas
itibariyle başkalarıyla bilmektir. Bu durumda vicdanın, kişisel bilincin sosyal öğesi olduğu
söylenebilir. (Oddbjorn, 2004) Her din bağlılarında kendi vicdanını oluşturur.
Din ve vicdan özgürlüğü bir kimsenin inançlarını açıklamaya, şu ya da bu dinsel törene
katılmaya zorlanmaması, inancından dolayı suçlanmaması, herkesin istediği dine ya da kutsallık
görüşüne inanmada ya da inanmamada özgür olmasıdır. (Tübaterim, 2013) İnanç ve düşünce sahibi
olabilmek için önce inanç ve düşüncelere ulaşabilme ve kanaatlerden dolayı kınanmama özgürlüğünün
olması gerekir. Söz konusu olan dini nitelikteki inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanmamak hakkına
vicdan özgürlüğü denir. Kanaat özgürlüğü düşünce ve inançlarını ifade veya açıklama özgürlüğünü
içerdiği gibi açıklamaya zorlanmamayı da kapsar. (Erdem, 2009, s. 5) Din özgürlüğü bireyin istediği
dini seçme veya seçmeme, inanma veya inanamama, seçtiği dinin gereklerine göre davranabilme,
dinini öğrenme ve öğretme, hiç kimseyi dini ve vicdani kanaatinden dolayı baskı altına almama,
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zorlamama, ayıplamama, küçük görmeme, ibadet ve inançları ile alay edip aşağılamama, mümkün
olduğu oranda dini uygulamalarında kendi inanç ve ilkelerine uygun yaşamalarına fırsat tanımadır. Bu
anlamda din ve vicdan özgürlüğü, herhangi bir insanın iznine, görüşüne ve dilemesine bağlı
kalmaksızın, her insan dini alanda özgür ve bağımsız tercihlerde bulunma hakkına sahip olması, her
insan din ve vicdan özgürlüğü kapsamında dini törenlere, ibadet ve faaliyetlere gönüllü olarak hiçbir
engelle karşılaşmadan katılma veya katılmama hakkını kullanabilmesidir.
Din ve vicdan özgürlüğü, muhataplar açısından din-devlet ilişkileri ile vatandaş-devlet
ilişkileri bağlamında öncelikle hukuki bir terimdir. Bu nedenle konu ulusal ve uluslararası boyutu ile
hukuk metinlerinde yer almıştır. Din ve vicdan özgürlüğü insan ilişkilerine yansıyan boyutunda ise,
eğitim, ahlak ve din ile ilgilidir. Çalışma din ve vicdan özgürlüğünün eğitim boyutunu ele almıştır.
5.Din ve Vicdan Özgürlüğü Eğitimi
Din ve vicdan özgürlüğü eğitimi insan hakları eğitiminin önemli bir parçası olduğu kadar,
vatandaşlık eğitimi, barış eğitimi ile de yakından ilgilidir. Tüm bu eğitimlerin ortak amacı insanın
sosyal yeterliklerinin geliştirilmesi, şiddet, öfke gibi insanın olumsuz duyguları ile baş edebilmesi,
farklı düşünce, inanç ve din tercihleri olan insanlarla birlikte yaşamaya katkı sağlaması ve çoğulcu
ortamları anlama ve zorunlu çoğulcu ilişkiler için eğitim fırsatları ile bireyin güçlendirilmesidir.
Sosyal yeterliklerden en önemlisi başkasını anlama ve ona değer vermedir. Din ve vicdan özgürlüğü
eğitimi de başkalarını anlama ve onlara değer verme açısından son derece önemli bir eğitim alanıdır.
Çünkü özgürlük paylaşımı çeşitli haklar ve sorumluluklar doğurur. Özgürlük ortamında kazanılmış
haklar ve sorumlulukların korunması ve yaşatılması eğitim ile mümkündür. İnsan karşılıklı özgür
ilişkileri

ile

kendilerini

gerçekleştirebilir.

İnsan

özgürlükle

tanışmadığı

sürece

kendini

gerçekleştiremeyeceği gibi başkalarına da özgürlük tanımadığı sürece insanlığını sınayıp geliştiremez.
İnsani varoluşun temelinde hem insanın kendisi hem de başkaları için tanıdığı, paylaştığı özgürlük
alanı gelir. Bir insanın diğer bir insanla paylaştığı en değerli şey özgürlüktür.
5.1.İslam’da Din ve Vicdan Özgürlüğü
Din ve vicdan özgürlüğü devlet ve vatandaş arasında bir hak olduğu kadar aynı zamanda
bireyler arasında da gözetilmesi gereken dini bir sorumluluk ve kul hakkıdır. İslam bu hakkın
korunmasını ve yaşatılmasını emreder. Din ve vicdan özgürlüğü insanların birbirine tanıdığı bir bağış
değil Allah’ın insanlara sunduğu bir haktır.
Dini ve ahlaki sorumluluğun ön koşulu özgürlüktür. İman, insanın iman şartlarını gönülden
tasdik etmesi, mutmain bir kalp ile şüphe etmeksizin mutmain bir kalp ile doğrulamasıdır. İslam,
Allah’ın istek ve iradesini ortaya koyan Kur’an’ın emir ve yasaklarına gönülden teslimiyet, Hz.
Peygamber’in örnekliğini sevgi ve içtenlikle yaşamaktır. Din bir gönül işi ve saygıya dayalı onurlu bir
kulluktur. Dinde zorlama ise insanı köleleştiren bir uygulamadır. Allah insanlara doğruyu yanlıştan
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ayıracak akıl vermiş, ona yardımcı olmak üzere de kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Bundan
sonra dileyen iman eder dileyen iman etmez. Müslümanlara düşen görev inanç özgürlüğünü
korumaktır. (Karaman, 2003) “Dinde zorlama yoktur…" (Bakara, 2/256) “Rabbin dileseydi,
yeryüzünde kim varsa hepsi birden iman ederdi. Yoksa insanları imana gelinceye kadar zorlayacak
mısın?...” (Yunus, 10/99-100) “… dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf, 18/29) Din ve
vicdan özgürlüğü konusunda diğer din ve topluluklara karşı da Kuran’ın ortaya koyduğu ilkeler açık
ve kesindir. Din ve vicdan özgürlüğü konusunda diğer din ve topluluklara karşı Hz. Muhammed'in
uygulamaları da aynı şekilde tartışmasız Kur’an ilkeleri ile örtüşür. İslam dinine göre herkes özgürce
dilediği gibi inanabilmelidir. Kimse bir başkasının dinine karışarak onu kendisi gibi inanmaya ve
düşünmeye zorlayamaz.
Kur’anda insanları dinlerinden döndürmek için hiçbir kıssada inananların baskı, zorlama ve
şiddet kullanıldığı geçmez. Aksine inanmayanlar inananları ve peygamberleri inandıkları ve belli bir
inancı tercih ettikleri için taşlama, yakma, öldürme gibi cezalandırma yollarını seçmişlerdir.
Peygamberlerin öldürülmesi gibi birçok örnek olay ile din ve vicdan özgürlüğü konusunda
peygamberlerin ve inananların mağduriyetini ortaya konulur. Hiçbir peygamber kendi halkını iman
etmeleri için zor kullanmamıştır. Hz. Muhammed(s.a.v) Kuran’ım emri ile 23 yıllık peygamberlik
döneminde kimseye din veya inanç dayatmadığı gibi, dini uygulamalar konusunda da zorlayıcı
olmamıştır. Hz. Peygamber'in (sav) Necrân Hristiyanlarının şahsında gayr-i Müslimlere hitaben
yazdırdığı antlaşma metninde gayr-i müslimlere verilen düşünce ve vicdan hürriyetinin muhteva ve
sınırları hakkında önemli bilgiler içerir. Buna göre; hiçbir din adamının görevi elinden alınmayacak,
kimse seyahatten menedilmeyecek, mâbetleri yıkılmayacak, binaları İslâm mescitlerine veya
Müslümanların binalarına katılmayacaktır. Papazlardan, din adamlarından, kendilerini ibadete vermiş
kişilerden, keşişlerden, tenha yerlerde ve dağ başlarında ibadetle meşgul olanlardan cizye ve vergi
alınmayacaktır.

Hıristiyan dinini benimsemiş

bulunan hiçbir

kimse

Müslüman olması için

zorlanmayacaktır. Müslüman biri Hristiyan bir kadınla evlenirse Müslüman koca kadının dinine
karışmayacaktır. Eğer onlar (Hristiyanlar) kilise ve manastırlarını tamir yahut başka bir din ve dünya
işinde Müslümanların yardımına muhtaç olurlarsa Müslümanlar onlara yardımda bulunacaktır. Kim
bunları yapmazsa Allah'ın ahdini bozmuş, Resulüne karşı durmuş ve Allah'ın verdiği emandan yüz
çevirmiş olacaktır. (Karaman, 2003)
5.2.Din ve Vicdan Özgürlüğünün Temeli Olarak Farklılıklar
Din ve vicdan özgürlüğü eğitimi farklılıklar üzerine temellendirilebilir. Çünkü din ve vicdan
özgürlüğüne engel olan tutumlara, zorlama ve baskılara insan hayatında farklılık realitesini dikkate
almama, görmezden gelme veya yok sayma gibi yaklaşımlar kaynaklandığı söylenebilir. Din ve vicdan
özgürlüğünde farklılıkları bir realite olduğunu anlamak için tarihi ihtilafların, güncel görüş
ayrılıklardan yararlanılmalıdır. Farklılık insanın ve insanlığın kaderidir. Asla değiştirilemez ilahi bir
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yasadır. Bu nedenle insanlık tarihinde, Hz. Peygamber dönemi ve sonrasında süregelen görüş
ayrılıkları insanlığın

bir

gerçeğidir.

Din ve

vicdan özgürlüğü eğitimi bu gerçek üzere

temellendirilmelidir. Örneğin din içi çoğulculuğa neden olan farklılıkların birçok nedeni vardır.
Dinden kaynaklanan nedenler olarak, dini bilginin mahiyeti, muhkem müteşabih ayetlerin varlığı, din
adına yararlanılan kaynakların farklı olması, dini bilgide kabul edilen referans ve otoriteler, yorum
anlayışları, yorum kapasiteleri, dini kavramlara verilen öncelik ve önem sırası, Kuran’ın başka dillere
çeviride anlayış ve tefsir farklılıkları gibi nedenler din içi farklılıkların oluşmasında etkili
olabilmektedir.
5.2.1.Din ve Şeriatlarda Farklılıklar
Allah dinini sabit kılarken toplumlara gönderdiği şeriatında ise zamana bağlı dinamik bir
değişim irade buyurmuştur. Bu nedenle Allah her ümmete aynı imanı, ibadet ve ahlakı din olarak
belirlemişken farklı şeriatlar yani farklı güncel yaşam kuralları koymuştur.(Maide, 5/48) Bu durum
farklı şeriatların varlığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Fakat farklı şeriat sahiplerinin Allah’ın
dinini görmezden gelerek üstünlük fikrine kapılmaları ilahi öğretiye aykırı bulunmuştur. Kuran’da
Yahudi ve Hristiyanların birbirini hiçlemeleri eleştirilmiş, Allah’ın hiçbirine verilmiş bir sözü
olmadığı hatırlatılmış, şeriat sahiplerinin değerleri hakkında hükmün Allah’a ait olduğu belirtilmiştir.
(Bakara, 2/113) Kur’an dinler hakkında müntesiplerinin zanna dayalı üstünlük iddialarını kendilerinin
bir kuruntusu olarak görmüştür. Allah adaleti gereği hiçbir kavme hak etmediği ne bir ceza ne de bir
ödül verecektir. Allah’a yakınlığa vesile olarak teslimiyet ve güzel kulluk gösterilmiştir. “Hayır! Kim
tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa, onun Rabbi katında ödülü
vardır. Ne bir korku vardır onlara, ne de mahzun olurlar.” (Bakara, 2/112) Allah hiçbir ümmete
bahşedilmiş özel bir yakınlığı kabul etmemiş, âlemlerin rabbi olarak kendini tanıtmıştır. Allah
merhameti, ilmi ve kudreti ile her şeyi, her varlığı, her ilişkiyi kuşatmıştır. “Herkesin yöneldiği bir
yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya
getirir. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.” (Bakara,2/148) “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yolyöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) size verdikleriyle sizi
denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır…“ (Ma’ide, 5/48) Bu
ayetler açıkça insanın dini yönelişindeki özgürlüğü dile getirir. Dinde kurtuluş insanın toplumsal
görevleri olsa da bireyseldir. İnsanın felahı dışardan bir otoriteye değil içsel bir çaba olan imana ve
görünür bir çaba ile de salih amele bağlıdır. Önemli olan işlerin ve hayatın değer merkezli yürütülmesi
ve yaşanmasıdır. Kurtuluşun sonucu da bu dünyada değil ahirette belli olacaktır. Bize düşen hayır
bildiğimiz yolda yarışmak ve çaba harcamaktır.
5.2.2.Din Anlayışındaki Farklılıklar
Herhangi bir dine inanma ve bir dini seçme konusundaki özgürlük konusunda Müslüman
bilginler ve inananlar arasında genel bir görüş birliği vardır. Ancak aynı görüş birliğinin dindarlar ve

113

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

din anlayışları konusunda netleştiği söylenemez. Bur durum Müslümanlar arasında din içi çoğulculuğa
karşı soğuk, kızgın hatta şiddete meyleden yönelişlerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Allah’ın dini
bir tanedir. Fakat Allah’ın kulları çoktur. Allah İslam’ı göndermiştir. Fakat farklı niteliklerde akıl ve
irade sahibi insan da yaratmıştır. Dini konularda tarihte yeni ve eski birçok farklı yorumun varlığı
inkâr edilemez bir gerçektir. Günümüzde ise gelişen bilgi teknolojileri ve etkileşim çevresinin
genişlemesi ile dini konuların yorumlarında ciddi bir artış gözlenmektedir. Küreselleşme ile küçülen
dünyada düşünceler inançlar arasında daha çok etkileşim imkânı artmış, çeşitlenmiş ve yorum dünyası
gelişmiş ve genişlemiştir. İnsanların dini bilgiyi farklı anlama, yorumlama ve yaşama biçimleri
çeşitlenmiştir.
Dini öğrenirken yararlanılan bilgi kaynakları da

dini anlamada

önemli farklılıklar

oluşturabilmektedir. Bu anlamda dinin üzerine inşa edildiği bilgi türleri ve bu bilgi türleri arasındaki
karşılıklı ilişkilerin anlaşılması önemlidir. (Banks, 2013, s. 90) Din dışı alanlardan bilgiyi referans alıp
almamadaki farklılıklar da dini anlayış ve yorumları etkilemektedir. Müslümanların bir kısmı yalnızca
Kuran’ı kendileri için bilgi kaynağı olarak kabul ederken bir kısmı, sahih sünneti de kabul etmekte,
diğer kısmı ise bağlı olduğu gelenek ve rivayeti kullanmaktadır. Bütün bu yaklaşımlar din
anlayışındaki farklılıklarda etkin rol oynamaktadır.
Dini konuları önem sırasına koymada farklılıklar da din anlayışlarındaki çeşitliliğe neden
olabilmektedir. Müslümanlardan bir kısmı bireysel, sorumluluklarla ilgilenirken diğer bir kısmı
toplumsal sorumlulukları öne çıkarır. Bir kısmı zihinsel, akademik ve entelektüel bağlamda insanın
donanımını sağlamaya çalışırken bir kısmı duygusal boyuta ağırlık vermektedir. Yine bir kısmı
Kuran’daki bazı kavramları öne çıkarmakta dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını önemsenen ve öne
çıkarılan kavramları merkeze alarak biçimlendirme gayretindedirler. Örneğin, zikir, cihad, ilim gibi
kavramlardan hareketle din anlayışları farklılaşabilmektedir.
İnsanlar arasındaki farklılıkların en büyük nedeni yaratılıştır. İnsanın yaratılıştan getirdiği
bireysel, ailevi, toplumsal ve bunlara bağlı olarak insanı çepeçevre kuşatan kültürel çevre insanlar
arasındaki farklı düşünme, inanç ve değerlerin oluşmasında en etkili nedendir. İnsan dünyaya aciz bir
varlık olarak, hiçbir şey bilmeden dünyaya gelir. İnsan yavaş yavaş öğrenir. İnsanın eğitilmesi ve
olgunlaşması bir süreç alır. Öğrenme yalnızca bilgi aktarımı değil bilginin belki de ömür boyu yeniden
içselleştirilmesi insanlar arasında öğrenme düzeylerini meydan getirir. Her insan aynı öğrenme
düzeyinde olmadığı için bu durum din anlayışlarını etkiler. “…her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir
bilen vardır.” (Yusuf, 12/76)
Özgürlük ile ilgili en önemli kavramların başında irade kavramı gelir. Nurettin Topçu iradeyi
şu şekilde tanımlar; “irade, insanın iç dünyasından dış dünyaya çevrilen itici kuvvetlerle frenleyici
kuvvetler arasında şuurlu bir denkleştirmedir.” (İmamoğlu, 2008, s. 15) Bir şeyi yapıp yapmamaya
karar verme söz konusu denkleştirmenin bir sonucu olarak belirir. Bu durumda irade iç dünya ve dış
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dünyanın etkileşiminden ortaya çıkan bir sonuçtur. İç dünyaların öznel olduğu su götürmez bir
gerçektir. Bu durumda dış dünya da ister istemez insanların kendi zihin, algı ve duyuşlarına farklılık
göstereceği açıktır. Farklılığın en önemli unsuru bilgiye dayanır. İnsanın özgürlüğünün anlamını
kavrayabilmesi için bilgili olması, serbest hareket etmenin kıymetini bilmesi ve ona göre hareket
edebilmesi çok önemlidir.

Bundan dolayı özgürlüğün nimetlerinden yararlanacak olanın da ancak

kendi düşüncelerinde hür ve serbest olmanın anlamını kavrayabilmesi ve onun kıymetinin farkında
olması gerekir. Mehmet Akif’in de belirttiği gibi her varlık kendi irade gücü oranında kendi fiillerini
seçer. (İmamoğlu, 2008, s. 15)
İnsanın zaaflarından bir de çevresine bilinçsizce uyum sağlamaktır. Çocuklar ise bu konuda
daha masum bir teslimiyet göstermek zorunda kalırlar. Fakat ne olursa olsun insanın sosyal çevresi
insanın din anlayışını, dini yaşantılarını etkiler. Değerlerin hayatla buluşmasında sosyal çevredeki
uygulamalar insanlara rehberlik eder. Çok az sayıdaki insan çevresinin etkisine karşı durabilir. Bu
nedenle Kuran özellikle çoğunluğa uymayı ve onları taklit etmeyi olumsuz bir nitelik olarak gösterir.
Tabi olanlar ve tabi olanlar, yönetenler ve yönetilenler, iz bırakanlar ve izleri takip edenler tekrar
tekrar uyarılır. Kendisine tabi olanlar ile tabi olunanlar aynı yerde buluşacaktır. Tabi olmak özgürlüğü
teslim etmek anlamına gelir. Kişi kendi isteği ile seçtiği içinde bulunduğu topluluğun sorumlu bir
parçasıdır. Kuran’da doğrularla beraber olmak, rüku edenlerle beraber rüku etmek, zalimlerle beraber
olmamak gibi erdemler tavsiye edilir. İnsanın etki çevresinin sürekli değişmesi lehine veya aleyhine
bir durumdur. Her insan beşeri çevresinin insanıdır. Farklılıklarımızın çoğu beşeri çevremizin
farklılığından kaynaklanır.
Kültür insanın, zihinsel, duygusal yetenekleri ve bedensel becerileri ile üretip kuşaktan kuşağa
aktarıp geliştirdiği duygu, düşünce ve davranış kalıpları, doğada hazır olmayıp insanın maddi ve
manevi yönlerini ve etkinliklerini içine alan standartlar ve yaşam biçimidir. Din ve kültürün kesiştiği
birçok alan aynıdır. Her yönü ile din kültürü etkilerken, dindarı da kültür etkiler. Kültürden
etkilenmemiş hiçbir dindar yoktur. Kültür aşılarak gerçekleştirilen dini bir hayat mümkün değildir. Bu
nedenle kültür toplumsal kimlik olarak bütün kişileri ve ilişkileri etkiler. Dil de kültürün önemli bir
unsurudur. Din dilinin de doğrudan kültür ile ilişkili olduğu ayrıca hatırlanmalıdır. Kuran’ın Arapça
olarak indirilmesi dinin kültürle ilişkisini anlama konusunda bize ipucu verir. Yine peygamberler de
yaşadıkları toplumun kültüründen etkilenmiştir. Genelde peygamberlerin ve özel Hz. Peygamber’in ve
vahyin asıl mücadelesi de yanlış/batıl olan kültürel uygulamalarla olmuştur. Diller ve renklerin farklı
olması Kuran’da Allah’ın belgelerinden-ayetlerinden sayılmıştır.(Rum, 30/22) Ayette geçen diller
kültürleri, renkler ise ırkları temsil eder. (Çapçıoğlu, 2013, s. 508) Hz. Peygamber bedevi olan, laftan
ve sözden anlamayan mantık kurallarını işletilemeyecek kadar taassup sahibi toplulukların zihin
yapıları ve alışkanlıkları ile mücadele etmiştir. Hz. Peygamberden sonraki ihtilafların görüş
ayrılıkların önemli bir kısmı kültür ve sosyal yapının devam eden etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir.
Din insan tipleri, tabiatları, düşünce formlarının çeşitliliği kadar, kültürün etkisi ile her insanın kendine
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özgü farklı kavramsal, linguistik, sosyal, politik ve sanatsal formlar içinde tezahür eder. (Yazoğlu,
2007, s. 83)
Küresel düzeyde anlayış ve sorumluluk gerektiren bir dindarlık anlayışları desteklenmeli
geliştirmelidir. Yoksulluk, açlık, işsizlik, göç, nükleer ve kimyasal silahlar, çevre kirliği, israf,
insanlığı tehdit eden hastalıklar, ahlak sorunları, yerüstü ve yeraltı kaynakların azalması gibi
sorunların çözümünde dini ve ahlaki değerlerden yararlanabilmek için de insanların birbirlerinin din
ve vicdan özgürlüğünü yaşatabilmeliyiz. Ülkelere göre din eğitimi uygulamaları da farklılık
göstermektedir. Hatta aynı ülkede farklı eyaletler farklı uygulamalar yapabilmektedir. Din ve mezhep
çeşitliliğini kabul etmek gerekir. Son yüzyılda ise din yerine dinden bağımsız farklı dünya görüşleri ve
yaşam tarzları oluşmuştur. Bu durum da dinler ve dindarlar açısından yeni bir durumdur. Geleneksel
olarak önceden insanların herhangi bir dinden bağımsız bir dünya görüşü oluşturabileceği
düşünülemezdi. Sosyo-kültürel çevre bu durumu izin vermezdi. Günümüz dünyası ise artık bu durumu
aşmış görünüyor. Bu dinlerden bağımsız yeni sosyolojik oluşumlar da din ve vicdan özgürlüğü
kapsamında değerlendirilmelidir.
5.3.Din ve Vicdan Özgürlüğünde Temel İlkeler
5.3.1.Eğitim ve Gönüllülük
Dinde özgürlük iman ile içten dışa doğru genişler, dıştan içe doğru kısıtlama, baskı, şiddet
dinin ruhuna aykırıdır. Bireysel ve toplumsal kuralların işletilmesinde gönüllülük ve eğitim şarttır.
İslam dininde anlaşılmayacak, üstü kapalı, gizemli bir kural ve uygulama yoktur. Her türlü
uygulamanın, emir ve yasakların makul gerekçeleri vardır. Din ve dünya işleri insanların vicdanına,
aklına ve beğenisine uygun bir üslup gözetilerek gönüllülük ve uzlaşı ile sağlanmaya çalışmalıdır.
Haram, günah ve yasak öncelikle kalpte ve zihinde çirkin olarak görülmelidir. Hukuk kuralları
takvanın, teslimiyetin ve ahlakın başarısızlığında devreye girer. Hukuk kuralları ile korunan değerler
her zaman sahipsiz ve kimsesiz kalır. Öncelikle yapılması gereken iş, doğrudan yanlışı ayırt edebilme
yetisine sahip toplu bir ahlaki şuurun inananların zihninde içselleştirilmesi ve bütün toplumun
düşüncelerini ve davranışlarını bu yolla şekillendirmesi sağlamaktır. (Momin, 2012, s. 78)
Özgürlük bilgi ile sağlanır ve bilgi ile korunur. Cahilin özgürlüğü en tehlikeli özgürlüktür.
Bazı bilginlerin felahı hayat boyu arayışları sonunda bulabildikleri rivayet edilir. İnsan bildiği ve
öğrendiği kadar insandır. Bu nedenle insan yaşam boyu öğrenmeye açık olması gerekir. Herşeyden
evvel dini hayat sahih bilgi ile sürdürülebilir. Bilgide ve öğrenmede düzeyler söz konusudur. İnsan
bilgisinin sınırlılığını fark etmeli, bilgiye, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmalıdır. İnsan hayatında
kalıcı bilgiler yanında sürekli değişen bilgiler de vardır. Din anlayışımızı daha tutarlı ve sahih bir
çizgiye taşıyabilmemiz için öğrenmeyi kesintisiz sürdürmemiz gerekir. Yeni bir şey öğrenmeyeceksek
namazlarda okuduğumuz Fatiha Suresi’nde Allah’tan neden doğru yola iletmesini istiyoruz? İnsan
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daha doğruya ve en doğruya ulaşma niyetini sürekli yaşatması canlı tutması gerekir. İnsan hayat boyu
öğrenme yolcusudur. İnsanın öğrenme ile varacağı menzil ise meleklerin bile bilemeyeceği
uzaklıktadır. Öğrenmeye açık olmak üretilen bilgilere açık olmayı, insanları ve bilenleri dinlemeyi
insani sorunlara duyarlı olmayı gerektirir. Öğrenmeyen sorumluluk üstlenemez ve yararlı bir iş
üretemez.
5.3.2.Dinin Sahibi Allah’tır Ceza-Ödül Yetkisi Yalnızca Allah’a Aittir
Allah kurtuluş için ilkeler, kitaplar ve belgeler göndermiştir. Hiçbir insanın hangi kurtuluş ya
da hüsran yolunu tuttuğu ipuçları olsa da bu dünyada tam olarak bilinemez. Her insanın gerçek değeri
ahirette ortaya konulacak, hesap sonunda belirlenecektir. Herkesin Allah katında bir değeri vardır. Bu
değeri hiç kimse değiştiremez. Allah insanları verdikleri ile sınamaktadır. Allah’ın insana takdir ettiği,
mal, mülk, servet olabileceği manevi emanetler ve imkânlar da olabilir. Hesap görme işi ise Allah’a
aittir. Dinin sahibi de Allah’tır. Allah katında insanın üstünlüğü ve değeri kendi tercihleri ve çabası ile
kazanacağı iman, güzel ahlak ve erdemli-salih davranışlara bağlanmıştır. Din ve din anlayışları Allah
katında kabule mazhar olur. Güzel ameller de Allah katında karşılık bulur. Bir takım insanların diğer
insanları Allah’ın dininin sahibi imiş gibi kınamaları, suçlamaları, dinden çıkarmaları ve hatta
cezalandırmaları bu gerçeğe aykırı bir tutumdur.
Dine girme ve dinden çıkma formalitelere ve şahıs veya kurumlara bağlı bir protokol işi
değildir. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü konusunda tartışmalı konulardan biri olan dinden
ayrılan bir kişinin durumu ile ilgili Kuran’da herhangi bir görüş belirtilmemiştir. Dinden dönme,
imandan sonra küfre düşme gibi durumlar sakınılması gereken bir realite olarak ortaya konmuştur.
Dinden ayrılmaya verilen cezanın gerekçesi olarak; dinden dönmenin geçerli bir mazereti olmaması,
bu durumun bazı yükümlülüklerden kurtulmak için kötüye kullanılabileceği, Müslüman toplumun
sırlarını gizliliklerini bilen bir şahsın ihanet edebileceği, bu cezanın başka sistemlerde vatana ihanet
suçuna karşılık verilen cezaya denk olması gösterilmiştir. Bir kısım müçtehitlere göre de dinden
dönmenin cezası ölüm değildir. Yine bazı müçtehitlere göre de dinden dönen kadın savaşçı olmadığı
için cezalandırılmaz.

(Karaman, 2003) Yukardaki gerekçeler dikkatle incelendiğinde kişiye verilen

cezanın daha çok idari, siyasi ve askeri boyutla ilgili olduğu görülür. Üstelik Hz. Peygamber kendi
hayatında din değiştirdiği gerekçesiyle kimseyi cezalandırmamış aksine özgürlükçü uygulamalar
gerçekleştirmiştir. Bu konuda verilebilecek önemli bir örnek Buhari'nin Sahih'inde yer alan bir
hadistir. Buna göre Hz.Peygamber, kendisine biat edip Müslüman olan, bir bedeviyi Medine'nin sıcağı
rahatsız eder ve hastalanır. Bir müddet sonra Hz. Peygamber'e gelerek, "Ya Rasulüllah beyatımı boz"
der. Hz. Peygamber ses çıkarmaz. bedevi üç kez aynı isteğini tekrar eder ve her defasında Rasulüllah
ses çıkarmaz. Adam da çeker gider. Hz. Peygamber adamın gidişine engel olmamıştır. Buradan
hareketle din ve vicdan özgürlüğü ile Kuran’ın emirleri ve sahih sünnetin uygulamaları arasında bir
çelişki bulunmadığı sonucuna varılabilir. (Akdemir, 2016, s. 57) Sağlıklı bir kişilik, sağlam karakterli
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bir birey ancak özgür ortamlarda yetişir. Zorlama ve baskıya dayalı bir ortamda yetişen insanlar ise
kişiliği oturmamış, ikiyüzlü, saklı karakterli ve çok kişilikli maskeli bireyler olurlar. Ayrıca dinden
dönmüş kimselerin bu cezadan dolayı Müslümanların içinde gizli düşman veya ikiyüzlü bir münafık
olarak varlıklarını sürdürmesi de Müslümanlara yarardan çok zarar getirir.
Her insanın dünyası düalist bir dünyadır. Dinin insan için öngördüğü iyi-kötü, hak-batıl, ilimzann ve cehalet, iman-küfür ikili tercihler dünyası seviyesi ve derecesi ne olursa olsun tüm insanlar
için geçerli bir dünyadır. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun hiçbir insan bu ikili
dünyadan çıkamaz. Dinde kimin hakta kimin batılda olduğuna son noktada karar verecek olan da
Allah’tır. (Okuyan & Öztürk , 2001, s. 204)Bu dünyada insanlar tercihlerinden ve yaptıklarından
sorumludur. “Kim güzel bir iş yaparsa kendisi için yapar. Kötülük işleyen de kendi aleyhine işler.
Yoksa Rabbin kullarına haksızlık edecek değildir.” (Fussilet, 41/46) Cennet de cehennem de
Allah’ındır. Bazılarının Allah’ın mülkünde emlakçılık yapması kulluğa yakışan bir tutum değildir.
5.3.3.Farklılıklardan Öğrenme
İlim dallarının birçoğu birbirine karşı teorilerle gelişmektedir. İnsanların hepsi ilmi konları
aynı şekilde düşünüp aynı sonuçlara varmış olsaydı o zaman kim birdirbirinden ne öğrenebilirdi?
İnsanın özü aynı olsa da, bireysel kapasitesi, anlayış seviyesi, eğitim seviyesi birbirinden farklıdır.
İnsanların rızıkları gibi yetenekleri, anlayışları, algılayışları, zekâ seviyeleri ve çeşitleri birbirinden
farklıdır. Dini tecrübeleri de buna kattığımızda birbiri ile aynı olan iki insan yoktur. İnsanlar
birbirlerine ekonomik anlamda nasıl birbirlerine yardım etmeleri gerekiyorsa ilim, zekâ ve marifet
konusunda üstün olanlar diğer insanları koruyup gözeteceklerdir. Allah’ın kendilerine bahşettiği
üstünlükleri kendini beğenme ve kibir aracına dönüştürmemelidir. İnanan her insan hayatı boyunca
öğretmen ve öğrenci rolünde öğrenme ve öğretme ilişiklisi içinde olmalıdır. Tartışmalı konularda tüm
görüşler dikkate sunulmalı konu ile ilgili karşıt görüşlere de yer verilmelidir. Dini bir konuda yalnızca
tek bir görüşü öğrenenlere sunmak adaletli bir yaklaşım değildir. Din ve vicdan özgürlüğü gereği her
insanın karşıt görüşleri de bilme hakkı vardır. Ancak bu şekilde farlılıkları zenginliğe dönüştürülebilir.
Ve farklı düşüncelerden yararlanılmış olur. Sözü dinleyip en güzeline uymak Kuran’ın önemli
ilkelerinden biridir. İnanan bireyler farklı düşünce ve görüşlere açık olmalı, dinledikleri sözlerin en
güzeline uyarak pratik hayatta bu güzelliği yansıtabilmelidirler. İnananlar en hayırlısını aramaya,
bulmaya ve keşfetmeye açık olmalıdır. Hayırlı faaliyetlere kesinlikle engel olunmamalı, aksine destek
olunmalıdır. İnanmayanların en önemli özelliklerinden biri hayrı engellemeleridir. İnananlar farklı
yetenekleri ve farklı anlayışları da olsa hayır yolunda birbirleri ile yarışmalıdır. İnsan ilişkilerinde tek
referans din değildir. İnsanlarla ortak yönlerimiz dinin sınırlarını aşacak kadar çoktur.
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5.3.4.Din ve Vicdan Özgürlüğü Ahlaki İlke ve Değerlerle Yaşatılır
Din ve vicdan özgürlüğü eğitiminde ahlaki ilke ve değerlerden yararlanmalıdır. Farklı düşünen
ve inanan bireyler din anlayışını bir üstünlük aracına dönüştürmemelidir. Kibir, alay, kendini
beğenme, üstünlük düşüncesi, başkalarını hor görme gibi olumsuz davranışlar diğer dinlere ve din
anlayışına sahip insanlara karşı yapılınca mubah değildir. Ahlaki olmayan davranışlar Allah adına
yapıldığında daha da çirkinleşir. Bizden farklı düşünen, inanan ve yaşayan insanlara karşı Allah için
sabredilmelidir. Empati becerilerini geliştirmeli, güzel söz ve tavır takınmalı, yumuşaklık, adalet,
iyilik dili ile anlaşmaya çalışmalıdır. Farklılıklara anlayış ve hoşgörü gösterilmeli, zihinsel, duygusal
boyutta yardım eli uzatılmalıdır. Seviyeli eleştirilerde bulunmalı, tercih hakkı sunmalı, değer vermeli,
anlaşılamayan konularda ikna yolunu tutmalıdır. Problemli konularda rehberlik etmeli, kardeşlik ve
barış değerlerini öne almalı, sorun çözmeye niyetli olmalıdır. Ortak gelecek için sorumluluk
üstlenmeli, gerektiğinde yol gösterici liderlik yapabilmelidir.
Din ve vicdan özgürlüğünün ahlaki temelini başkalarına tanınan özgürlük oluşturur. Kendimiz
milletimiz ve tüm insanlık için aynı değerleri savunmalı ve istemelidir. Bu anlamda özgürlüğün
temelinde ahlaki değerler olmak zorundadır. Hoşgörü din ve vicdan özgürlüğünün zeminini oluşturur.
Bütün değerler birbirini besler ve geliştirir. Ne kadar farklı düşünürse düşünsün, ne kadar farklı
inanırsa inansın, din ve vicdan ahlaki değerleri aşamaz. Hiçbir din ve vicdan ahlaki değerlere rağmen
insanlığın dünyasında varoluş gösteremez. Din ve vicdan özgürlüğü adil olma, eşitlik, hoşgörü,
farklılıklara saygı duyma, sorumluluk, özsaygı, onur, barış, sevgi ve birlikte yaşama gibi değerleri
yaşatabildiği kadar değerlidir. Kendin için istediğini başkaları için de istemek başta İslam dini olmak
üzere birçok din ve ahlak öğretisinde yer alır. Kişi kendisine başka, başkalarına başka özgürlük
anlayışı

savunmamalıdır.

Kendisi

için

savunduğu

özgürlük

sınırlarını

başkaları

için

de

savunabilmelidir. Birey kendisi ve kendi toplumu veya grubu için hangi değerleri savunuyorsa
başkaları için de aynı değerleri savunmalıdır. Sonuçta, bireyin başkasına sunduğu her hizmet, saygı,
değer ve ilgi yine kendisine döner.
Güvenli bir dünya için ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Hoşgörü, barış, birlikte
yaşama, kardeşlik için özgürlük sınırlarının genişletilmesine insanların farklılıklarına rağmen
birbirlerine

yakınlaşmasına

ihtiyaç

vardır.

Güven

uzaklaşarak

değil,

yaklaşarak kazanılır.

Yabancılaşma yerine teârüf ilkesi yaşatılmalıdır. Din, insan ve Allah arasında bir kulluk sözleşmesi
olduğu kadar inananlar ve insanlar arasında da kardeşlik, barış ve dayanışma sözleşmesidir. Asıl soru
şudur; senin ve benim din ve vicdan özgürlüğümüz başkasına, insanlığa ne katkıda bulunmaktadır?
Din ve vicdan özgürlüğü, inancı gereği başkasını öldürmek, başkasının malını talan etmek, yurdundan
çıkarmak, küçük görmek, aşağılamak ve sömürmek değildir. Din ve din anlayışı yalnız bireye değil,
aileye, içinde yaşanılan topluma ve tüm insanlığa ne kazandırmaktadır? Tüm değerlerin, kazanımların
önünde barış değeri olmalıdır. Barış ortamı sağlanamayan bir insanlık düzeninde özgürlüklerin ve
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kazançların hiçbir anlamı ve güvencesi yoktur. İnsanlık için barış en önemli değerdir. Barışın
sağlanması için birey ve toplumların elinden geleni yapması gerekir. Barış da karşılıklı haklar ve
özgürlük alanlarının korunması ile yaşatılabilir. Barışın olmadığı yerde doğruluk, hakikat tam olarak
gösterilemez. Doğru ve yanlış birbirine karışır. İnsanlar istemedikleri halde bazı yanlış tercihlerde
bulunmak zorunda kalırlar. İnsanların duygu düşünce ve inanç açısından yanlışları ve eksikleri
olabilir. Bu eksikler insanları alaya alma ve ötekileştirme aracı olarak kullanılmamalı, aksine bir
eğitim ve öğretme görevi olarak görülmelidir. Amaçlar kadar araçlar ve yöntem de meşru olmalıdır.
Savunulan görüşler hakikatin kendisi bile olsa üslup ve yöntemin de doğru olmasının gerekir. Yanlış
yöntemler ve itici sunumlar hakikatleri işlevsizleştirir. Herkese adil davranılmalı iyilik etmelidir. Anne
baba, yoksul, zengin, arkadaş veya yabancı da olsa adalet ilkesini korumalıdır. Yakınlara, mevki ve
makam sahiplerine adaletten saparak ayrımcılık yapmamalıdır. Kur'ân, Müslümanlara düşmanlık
etmeyen ve yurtlarından çıkarmayan gayr-ı müslimlere iyilik etmenin ve âdil davranmanın önemini
şöyle belirtir. “Sizinle din uğrunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik
yapmaktan ve âdil davranmaktan Allah sizi men etmez. Aslında Allah adalet edenleri
sever.”(Mümtehine, 60/8)
5.3.5.Kutsallara Hakaret Etmeme
Kur’an insanların kutsal bildiği ve gördüğü varlıklara hakaret etmeme ve sövmemeyi dindarlar
arasında karşılıklı olması gereken bir ilke olarak görmüştür. Onların taptığı putlara sövmeme: bu ilke
inançlara, değerlere başkasının kutsallarına hakaret ve aşağılayıcı bir tavır takınılmaması gereğini
ortaya koymaktadır. Kuran müminlerden putlara hakaret etmemelerini istemiş bunun müşriklerin
Allah’a hakaret etmelerine sebep olabileceği bildirilmiştir. (En’am, 6/108) Dinde kutsala hakaret, dinle
ilgili veya dinde önemli bir yeri olan değerleri rencide edebilecek, nitelikte sözler sarf etmek ve küçük
düşürecek eylemlerde bulunmayı içerir. Din ve kutsala hakaret günümüzde insan hakları bağlamında
ele alınan bir olgudur. Bireylerin inançlarına karşılıklı saygı göstermeleri çağdaş dünyada yerine
getirilmesi gereken bir ilke olarak görülmelidir. Kutsal değerleri hakarete uğrayan insanlar da
tepkilerini ölçülü bir şekilde karşılık vermelidir. Başkalarının kutsalına hakaret etmeden, kimseyi
aşağılamadan, şiddete ve saldırganlığa başvurmadan insan hakları bağlamında ortaya koymalıdır.
(Düzgün, 2013, s. 501) İnsanlar özgür iradeleri ile inanır veya inanmazlar.
5.3.6.Düşünce Üretme Eleştirel Yaklaşım ve Sorgulama
İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünü dolayısı ile teşvik eden birçok emir vardır. Bunların
başında aklı ve iradeyi doğru kullanma gelir. Dinde sorumlu olmanın şartı akıl ve iradedir. Akıllı
olmayan sorumlu olmadığı gibi zor ve baskı altında yapılmış fiillerden sorumlu kabul edilmemiştir.
Eylem özgür bir tercihin sonucunda gerçekleştirildiğinde ahlaki ve dini bir değeri vardır. Allah sınırsız
sonsuz irade sahibidir. İnsana da sınırlı irade vermiştir. İnsana bahşedilen en önemli özellik irade ve
akıldır. İkisi de birbirini tamamlayan özelliklerdir. Din ve vicdan özgürlüğü doğrudan insanı değerli
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kılan akıl ve irade ile ilgilidir. İslam dininin akıllı insanlara hitap etmesi, aklı kullanmayı sürekli
gündemine alması insan düşüncesine verdiği önemi gösterir. Aklını ve iradesini kullanan insanın her
konuda başkası gibi düşünmesi beklenemez.
İnsan kendi aklının ve iradesinin öznesi olmalıdır. Kendi aklını ve iradi inisiyatifini kimseye
teslim etmemelidir. Akıl insanın en değerli onuru, şerefi ve namusudur. Akıl ve iradeyi kullanma belli
bir bilinç halinde yaşamayı zorunlu kılar. Bağlılarına düşünme zorunluluğu getiren bir inanç
sisteminin

düşünce

özgürlüğünü desteklememesi mümkün değildir.

Hiçbir

konuyu dışarda

bırakmayacak şekilde insanın düşünce özgürlüğü mutlaktır. Düşünce özgürlüğünün muhtevası, amacı
ve sonucu üzerinde bir kısıtlama söz konusu değildir. (Karaman, 2003)

İslâm’da insan hak ve

özgürlükleri, irade ve akıl sahibi insanın sorumluluğunu bizzat üstlenmesi gerçeğine dayanır. Bu
sorumluluk kişinin bütün iradî davranışlarını kapsar. Birey, Allah tarafından kendisine bir hak olarak
tanınan inanç özgürlüğünde hürdür. Kişi, inancını başkalarının baskı, emir ve yönlendirmeleri ile
şekillendirmez. İman ve kurtuluşunu kendi özgür seçimleri ile gerçekleştirir. (Akdemir, 2016) Tersi
olsaydı Allah insana başka bir akıl ve farklı bir zihinsel işleyiş vermezdi. Cehalet, önyargılar, zanlar,
körü körüne takip edilen gelenek, taassup ve bağnazlık din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen
unsurlardır. Kuran’ın bir ayeti konuya şöyle dikkat çekmiştir. “Onlara ‘Allah’ın indirdiğine uyun’
denildiği zaman onlar, ‘Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’ dediler. Ya ataları
bir şey anlamamış ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi?” (Bakara, 2/170) Kur’an körü
körüne taklidi, yalan ve yanlışı tekrarı değil, sorgulamayı eleştirmeyi, araştırmayı aklını kullanmayı
öngörür. İslâm'da inanan insanların imanlarını pekiştirmek, taklitten tahkike ulaşmak için düşünmenin
etkin olduğu bir araştırma sürecine girmeleri beklenir. Doğru ve yanlış olduğuna bakılmaksızın anne
ve babadan, çevreden alınarak körü körüne benimsenen inanç ve uygulamalar İslâm'da makbul
değildir.
5.3.7.İstişare Etme ve İşbirliğine Açık Olma
İbadetler dışında hemen her sosyal ve siyasal olayda Hz. Peygamber ashabına danışmıştır.
Kur’an inanan insanların aralarında iş görme yöntemi olarak şura’yı tavsiye etmiştir. “Onların işleri
aralarında şura iledir.” (Şura, 42/38) Ayette emredilen şura ilkesi yalnızca yönetimle ilgili değildir;
bireysel, ailevi, toplumsal ve siyasi işlerde kullanılması gereken toplu yaşam ilkesi olarak
değerlendirmek gerekir. Ortak akla ancak meşveret prensibi ile ulaşılır. Farklı düşünceleri olmayan
insanlarla istişare etmenin de bir yararı yoktur. Farklı akıllar yoksa ortak akıldan bahsedemeyiz. Bu
durumda düşünce özgürlüğü bir hak olduğu kadar yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.
Başkalarına yararlı olmak için de düşünce üretmeli, aklını hayırlı işlere ve sorun çözmeye
kullanmalıdır. İnanç ve düşünce özgürlüğünün hak ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için her
insanın kendisi olması ve kendi yeteneklerini ve zekâsını harekete geçirmesi gerekir. İnsanların
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri, iyiliği emir ve kötülükten alıkoyma görevleri zorunlu
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olarak düşünce ve inanç hürriyetini gerektirir. Diğer insanlara hakkı ve sabrı tavsiye tebliğ ve irşat da
hikmet ve istişarede işbirliği kabul edilebilir. Uzman görüşü olan içtihatlara her dönem ihtiyaç vardır.
Dini hükümlerin doğru anlaşılması ve güncel sorunların çözümünde de yapılması gereken en önemli
işlerden biri birlikte düşünme olmalıdır. Kuran’daki hükümleri doğru anlamak ve doğru uygulamak
için farklı düşüncelere özgür kafalara her zaman ihtiyaç vardır. Düşünceli olma düşüncesiz olmaktan
hayırlıdır.
5.3.8.Dini Anlayışta Tekelci ve Mutlakçı Olmama
Siyasi, itikadi, fıkhi ekollerin tümüne mezhep adı verilir. Farklılıklar mutlaklık iddiasında
bulunmadıkça, kendisini İslam’ın yegâne temsilcisi görmedikçe, başka yorumları yok saymadıkça
birer zenginliktir. Bu nedenle farklı mezhepleri, tarikatları, cemaatleri, hak-batıl, doğru-yanlış, sapkınbidatçi ve benzeri sınıflandırmalara tabi tutmak yerine, insan doğasından kaynaklanan ve toplumsal
yapı ile kurumlaşan farklı bilgi sistemleri veya zihniyetler olarak algılamak daha doğrudur. Bütün
mezhepler Kur’an ve sünneti daha doğru anlama çabasının farklı yorumları olarak görmek gerekir.
Beşeri nitelik taşıyan her türlü olgu ve oluşumlar tabiatı gereği her türlü eleştiri ve sorgulamaya
açıktır.

(Kutlu, 2013) Akıl bilme etkinliği üzerinde işlevselliğini sürdürür. Vahyi anlamada

yararlanacak eserlere de sınırlama koymamalıdır. Kuran ve sünneti daha iyi anlamak için ilmi, felsefi,
ahlaki eserler de okunmalıdır.
Dini bilgide mutlakçılığın reddedilmesi devlet yönetiminde laik anlayışını doğurmuştur.
Laiklik devletin tüm dinlere ve din anlayışlarına aynı mesafede olmasını öngörür. Mutlakçılık din
adına da olsa dinsizlik adına da olsa sonuçları aynıdır. Dinsizliği mutlak bir görüş olarak kabul eden
ve dini birey ve toplum hayatından uzaklaştırmaya çalışan laikçiliğin de (Laisizm)

mutlak din

anlayışlarından farkı yoktur. Bundan dolayıdır ki mutlak sekülerizmi savunanlar din devlet ilişkilerini
kayıtsız bir şekilde ayırma ile yetinmemiş Allah-insan ve Allah-evren ilişkisini de ortadan kaldırmaya
çalışmışlardır. Oysa bir din hayatın içine katılabildiği oranda amaçlarını gerçekleştirebilir ve etkili
olur. Bundan dolayıdır ki, iman, her işinde Allah şuurunda olmak, ibadet ise hayatı Allah ile birlikte
yaşamaktır. Kur’an muhataplarının çok dinli ve çok kültürlü yapılar halinde yaşamalarını doğal bir
durum olarak görür. Soykırımların, baskı ve zulümlerin temelinde çoğulcu yapıların varlığını kabul
etmeme ve farklılıklara tahammülsüzlük yatar. (Akdemir, 2013, s. 513)
5.3.9.Yorum Yasaklanmamalı Yorum Terbiyesi Verilmeli
Bireylerin dini bilgide yorum yapmaları yasaklanmamalı, yorum terbiyesi verilmelidir. Yorum
olmayan bir çevrede bir ortamda ahlaktan, empatiden, insanlara değer vermeden bahsedilemez. Yorum
hem dini, hem birbirimizi daha doğru anlamaya götürür. Yorum, birbirimizin penceresinden hayata
bakmamamıza kendi bakış açımızla başkalarının bakış açılarını karşılaştırmamıza aracılık eder.
Yorumla düşünceler değer kazanır, donmuş zihinler açılır ve zihinsel alışkanlık zincirleri kırılır. Aklın
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terbiyesi ancak yorumla başarılır. Yorum adabı yorum yapılarak yapılan yorumlara değer verilerek
öğrenilir. Yorum olmayan bir öğrenme ortamı düşünülemez. Dinin kurucu metinleri dışında başka
metinlerin yorumlanması ve çözümlenmesi de din anlayışlarının geliştirilmesinde etkili olabilir.
Bilgide bağımsızlık, öznellik, özne olma, özerklik ancak yorumla kazanılır. Açık görüşlü, ezber ve
kalıp yargılardan uzak olmak için yorum zenginliğinden istifade edilmelidir. İnsanların ortak
sorunlarına ortak çözümler üretebilmek için görüş alış verişi ve işbirliği yapılmalıdır. İnsanlar
konuşulmaya ve anlaşılmaya değerdir. Ailemizin, içinde yaşadığımız toplumun, inananların ve
insanlığın bir parçası olarak ileri sürülen görüşlere ve yorumlara yapıcı olarak yaklaşmalıyız. Ancak
vahiy ile vahye yapılan yorumu eş tutmamalı araya mutlaka bir mesafe konulmalıdır. Farklı yorumlara
abartılı tepki verilmemeli yorum yanlış veya hatalı bile olsa bir öğrenme denemesi olarak
görülmelidir. Yanlış yorumda bulunan bireyler de yanlışta ısrar etmemelidir. İnsanların yorum
tercihlerine saygılı olmalıdır.
5.3.10.Dinin Mahrem Boyutu da Dikkate Alınmalı
Mevlana’nın dediği gibi, sağ el ne diye kendi sol elini hor görür? İkisi de senin elin değil mi?
Eller aynı işi yapmak zorunda değil. Birbirinden bağımsız hareket edebilirler. Fakat gözler aynı yöne
ve birlikte bakmak zorunda. Ayaklar da aynı yöne gitmeli, kulaklar aynı sesi algılamalıdır. Dişler aynı
lokmayı farklı görevlerle çiğnerler. Organların her biri ayrı bir görev yapar. Fakat bedeni yaşatmaktır
tek dertleri. Bireylerin her konuda aynı şekilde duyup, hissedip ve aynı tepkilerde bulunması
düşünülemez. Fakat bu durum farklı düşündükleri her olay ve olguya tamamen birbirlerinden farklı
tepki gösterecekleri anlamına da gelmez. İnsan yapısı gereği diğer insanlarla her konuda aynı düşünüp
aynı davranamaz. İdealler bir olsa bile uygulamada farklı tutumlar ve uygulamalar olacaktır.
Din ve ahlak alanında genel ilkeleri açıklığa kavuşturan bilginin olmadığını söylemek yanlış
olur. İslam dinini kabul eden bütün Müslümanlarca tartışmasız ve içerisinde hiçbir şüphe olmayan din
bilgisi vahiydir. Müslümanların kahir ekseriyeti vahiy bilgisi yanında sahih sünneti de vahyin
uygulaması, açıklaması ve doğru yorumlanması için gerekli ikinci bir bilgi kaynağı olarak kabul
ederler. Daha sonra da ilimde rüsuh sahibi insanların bu iki kaynağa bağlı olarak yaptıkları yorum ve
görüşlerden de yararlanırlar. Geleneksel düşünce birikimi yanında güncel konular ve çağdaş sorunlarla
ilgili görüş ve yaklaşımlardan da yararlanılmaktadır. İnsanlığın eriştiği bilgi düzeyi ile temel bilgi
kaynaklarının yeniden yorumlanması ve yeni ilgi ve ilişkilerin kesintisiz sürdürülmesi oldukça
anlaşılır bir durumdur. İnsanın öğrenme kapasitesi bunu gerekli kılar. Fakat bu işler belli bir
olgunlukta ve edep düzeyinde yapılmamaktadır. Ahlak sınırlarını zorlayan sıfatlar, edep dışı
yakıştırmalar, ihanet ve küfür ile suçlamaların temelinde din ve vicdan özgürlüğünü anlayamama, kul
hakkına riayet etmeme ve insana değer vermeme olduğu söylenebilir. Bu tür yaklaşım ve söylemler
kardeşliğe aykırı tutumların geliştirilmesine ve düşmanlığa aracılık etmektedir.
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Bilgi türü ne olursa olsun insan ile buluşan, yeni bir zihinsel yapı ile karşılaşan her bilgi
kendisi olarak kalmamakta yeni bir yorum ile karşımıza çıkmaktadır. Aynı bilgi ile karşılaşan bütün
zihinler aynı sonuca ulaşamamaktadır. Bu da insan için gayet anlaşılır bir durumdur. Çünkü her
insanın evrenselden yerele, genelden özele, topluluklardan bireye uzanan farlılıkları söz konusudur.
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse bir şehirde kalabalıkların birlikte vakit geçirdiği ana caddeler ve
meydanlar yanında, kendi evimize giden sakin sokaklar vardır. Evimiz yalnızca ailemizle ortak olarak
kullandığımız özel yaşam alanımızdır. Fakat evimizin içinde özel bir odamız vardır. Yatağımız ise
yalnız kendimize ait özelimizdir. Din ve ahlak alanı da büyük şehir gibidir. Hepimiz bu bu alanda
ortak kullandığımız birçok değer ve ilke vardır. Fakat aynı zamanda bu ilkelerin ve değerlerin yalnızca
kendimizde saklı, mahrem ve bize ait bir özel boyutu da söz konusudur. Bu durumda dini bilgiler
evrenselden yerele, genelden özele uzanan bir yapıda olduğu söylenebilir. Herkes aynı nehirden kendi
kabı, gücü, özel yetenekleri ile yararlanır. Herkesin kabındaki su artık nehir değildir. Fakat aynı
zamanda nehirden bağımsız da değildir. Nehir tüm insanların yararlandığı bir kaynaktır. Nehir akmaya
devam edecek, ondan yararlanan insanlar farklı amaçlarla yararlanacaktır. Kimi yalnızca içme
ihtiyacını karşılarken kimi de baraj kurup elektrik üretecektir. İnsanlar da vahiyden kendi amaçlarına
göre yararlanmaktadır. Bilginin değer dönüşmesi ve içselleştirilmesi tamamen özneldir, bireyseldir.
Başka bir deyişle varlıktaki fiziksel yasalar, canlılardaki biyolojik yasalar nasıl ki hem insanlığın hem
de tek tek bireylerin keşfine açık ise, dindeki bilgi ve yasalar da hem insanlığın hem de tek tek
bireylerin keşfine ve yararlanmasına açıktır. Algı ve duyular dünyasına ait bilgilerin gerçekliği varlığın
gerçek bilgisine hiçbir zaman eşit olmadığı gibi dini bilgiden yararlanma düzeyleri de toplumdan
topluma, bireyden bireye değişir. Din eğitimi hiç kimse adına nehirden su taşımaz. Yalnızca
yararlanma yollarını gösterir. Din eğitimi mümkün olabilecek en üst seviyede dini bilginin
nesnelleşmesine ve ortak değerlerden oluşan bir dünya görüşü inşa etmeye aracılık eder. Bir
medeniyet oluşturmaya ve şehir kurmaya çalışır. İnsanın çoğulcu dünyasında toplumsal birlik ve
beraberliği sağlamaya çalışır. Fakat bu şehirde herkesin bir evi, odası ve mahremi olmaya devam
edecektir. Dinler yalnız evrensel değerlerden ve özlerden ibaret değildir. Yalnızca tek bir bireyi
ilgilendiren boyutu da söz konusudur. Dinin dışladığı tek bir insan yoktur. İslami görüşte Allah-insan
arasındaki ilişki dolaysız ve kişiseldir. (Momin, 2012, s. 46)
5.3.11.Savaş ve Şiddet Değil Barış Taraftarı Olma
Savaş Müslümanlar arasında da çıkabilecek istenmeyen bir olaydır. İnsanlar konuşma,
anlaşma ve diyalog ile barışçıl yöntemlerle sorunlarını çözemediği zaman şiddete başvurmaktadır. Hak
ve adalet uğruna yapılmak zorunda kalan savaşlar kahramanlar, gaziler ve ölümsüz şehitler doğurur.
Ezmek, sömürmek, korkutmak, bastırmak, ele geçirmek, sahiplenmek gibi haksız ve adil olmayan
nedenlerle yapılan savaşlar ise zalimler doğurur ve zulüm üretir.

Güçlüler zulme daha yatkındır.

Savaş ve şiddet için şeytan onlara bahane ve mazeret hemen bulur. Değerlerin tamamını bütün
zalimler kullanmış ve yıpratmıştır. Hatta buna dini değerler bile alet edilebilmiştir.
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İslam dininde bir topluluk ile yalnızca gayrı müslim oldukları için savaş yapılmaz. Her ne
kadar buna sıcak bakan ve böyle düşünen yorumlar olsa da ağır basan görüş meşru savaşın nedeni
düşmanlık ve anlaşmazlıklardır. Günümüz dünyasında da kabul görebilecek, açıklanacak ve
anlaşılacak görüş budur. Kur’an, Müslümanların gayrimüslimlerle kuracakları dostane ilişkilerin
temelini, Müslümanlara dinlerinden dolayı savaş açılmaması ve yurtlarından çıkarılmaması şartına
dayandırmıştır. (Mahmutoğlu, 2012, s. 167)
İnsanların din algısını zorla kim değiştirebilir? Din bir gönül, sevdirme ve ikna işidir. Bu
nedenle dine davette tebliğ, irşad, vaaz, nasihat, iyiliği tavsiye ve irşad kavramları kullanılmıştır. Bu
kavramların hiçbirinde zorlama ve baskı unsuru yoktur. Cihad ise zalim ve zulümle, kötüler ve
kötülükle zorunlu mücadeledir. Esas olan insan hayatında barıştır. Savaş geçici arızi bir durumdur.
Ayrıca, savaş zorunlu olduğu durumlarda bazı sınırlar söz konusudur. Savaşmayan masum insanlara,
yaşlılara, kadın ve çocuklara asla zarar verilemez. Cihad insanları zorla dine sokmak veya toprak işgal
etmek değildir. Cihad farklı kimlik ve kişiliklerin özgürce oluşturulması ve yaşanması için gerekli
ortamın sağlanmasını ifade eder. İnsanlığın onuru ancak bu özgürlük ortamında inşa edilebilir. İslâm
cihad emri ile insanın hür iradesiyle Allah'a iman edebilme ve inandığı gibi yaşama ortamını
hazırlamayı amaçlar. "... Eğer Allah'ın bazı insanları diğer bazılarıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde
Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı.." (Hacc, 22/40) Dikkat
edilirse âyette Müslümanlar mescitlerinden önce manastır, havra ve kiliseler zikredilmiştir. Verilen bu
öncelikten hareketle, diğer dinlere karşı girişilecek herhangi bir hareketin derhal engellenip bertaraf
edilmesinin gerekli olduğunu da çıkarmak mümkündür. Kur’an, diğer görüş ve inançlara verdiği
hürriyetin ötesinde onları koruma ve gelecek her türlü baskıya karşı onları savunma görevini de
Müslüman'a vermiştir. Hz. Peygamber döneminde yapılan savaşların tamamı bu amacı gözetmiştir.
(Güneş, 2005, s. 50)
Kuran insanları ilim, erdem, dostluk ve ıslah tarafında yer almaya çağırır. Bu nedenle
Müslümanın tarafsızlığı diye bir şey söz konusu değildir. Müslümanın görevi hayırlı olanı
desteklemek ve hayırlı olanın güçlenmesi ve varlığını sürdürebilmesi için destek vermektir. “İyilik ve
takvâda yardımlaşın; günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2) Din ve vicdan
özgürlüğünde kırmızı çizgiler tüm insanların anlayacağı kadar basit, sade ve açık seçiktir. İnsanın
apaçık düşmanı şeytandır. Mücadele edilecek konular ise; cehalet, zulüm, düşmanlık, fitne,
ahlaksızlık, ihanet ve fesattır. İnananlar, insan hayatını karartan söz konusu olumsuzluklarla mücadele
içinde olmalıdır. İyi olmak iyiliğe taraf olmak ve kötü olmamak kötülükle mücadele etmek inanan
insanın hayatının özetidir. İnananlara düşen görev hayatları ile ilişkileri ile ve davranışları ile hakka
şahitlik yapmak, bildikleri gerekçeleri ilkelere uygun bir şekilde tebliğ etmek, doğruyu öğretmek ve
hakkı tavsiye etmektir. “Ant olsun asra ki, muhakkak insan kesin olarak bir ziyandadır. Ancak iman
edip yararlı iş işleyenler ve de birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” Zulme ve
kötülüklere

seyirci kalmamak,

zulmü

engellemek
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peygamberler zulüm ve şirk ile mücadele etmiştir. Hz. Muhammed (sav) de “Sizden biriniz bir kötülük
gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmezse
kalbiyle değiştirsin. Bu, imanın en zayıf mertebesidir.” buyurmuştur. (Müslim; Kitabu’l-İman)
“(İnsanları) Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel şekilde
mücadele et.”
İnananlar kardeştir. Kardeşliği yaşatmak görevi tüm inanların görevidir. Terör ve ihanet
Müslümanların birbirlerine karşı asla yapmamaları gereken tutumlardır. İnsan haklarına verdiği önem,
insanlığa verdiği önem, hayata verdiği önem bir dini ve din anlayışını takdir edecek özelliklerdir.
Hayat verecek olan dinin teröre alet edilmesi kabul edilemez bir tutumdur. İnandığımız değerler ve
inançlarımız tüm insanlığın hayat kalitesini yükseltmeye yaramalıdır. Habil'in hoşgörüye dayanan
hayat anlayışını paylaşan peygamberler ve onların taraftarları da, tarihte hep mağdur ve ezilen taraf
olmalarına rağmen şiddete şiddet ile karşılık vermekten olabildiğince kaçınmışlardır. Çünkü baskı ve
dayatma ile toplumların değişime uğramaları, bir medeniyet inşa etmeleri mümkün değildir. Kabil,
kardeşini öldürmekle hiçbir fayda elde etmeyip aksine hem dünyada hem ahirette büyük zarara
uğradığı gibi, şiddet ve terörle amaçlarına ulaşmaya çalışan toplumlar da bu dünyada mutlu bir hayat
yaşayamayacakları gibi ahirette de mutsuz bir hayata mahkûm olacaklardır. (Güneş, 2005, s. 11)
Değerlere taraf olmak özgürlüğü yaşatır. Cehalet, düşmanlık, zulüm, ahlaksızlık, fitne ve ihanet için
özgürlük istenemez. Allah, güzel ahlak, edep, iyilik, erdem ve doğruluk gibi değerlere taraf olup bu
değerlerin birey, toplum ve insanlık ile birlikte varlığını sürdürülmesini öğütler. İnsanlık yok edilerek,
insan ortadan kaldırılarak insana hizmet edilemez. Din insanın gücünü hayır ve iyi yönde kullanmasını
emreder.
5.3.12.Ortak değerlerden hareket etmelidir
Bütün eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi bireysel ve toplumsal değişimi öngören dinin
öncelikli hedefi, insanların düşünce ve inançlarıdır. Dinin mesajları; insanların düşünce ve inançlarını
desteklemek, düzenlemek, hatalarını düzeltmek ve eksiklerini tamamlamak amacına yöneliktir. Ancak
bunların sadece birisini hedef olarak seçmek çoğu zaman risklidir. Yani yalnızca insanların doğrularını
desteklemek şüphe yaratabilir; sadece hata ve yanlışlarını ortaya koymak tepkiye yol açabilir; sadece
eksiklerini belirtmek ve eleştirmek ise, diyalogun kesilmesine yol açabilir. İyi-niyet ve samimiyet
içeren bir anlayış ve yaklaşımda, insanların doğruları vurgulanırken, hata ve eksikleri de dolaylı olarak
dile getirilmelidir. Bu yöntem karşılıklı diyalog ve uzlaşma açısından daha sağlıklı ve sonuca götürücü
bir yaklaşımdır. Doğruları ortaya koymakla, muhatap onore edilmiş, değer verildiği gösterilmiş aynı
zamanda görüş farklılığı da azaltılmış olur. İnsanî ilişkilerin başlaması ve sürdürülmesi, önemli ölçüde
bu ilişkilerin zemininin oluşturulmasına, tanınmasına ve ilişkiler sürecinde bu zemini oluşturan
korunmasına bağlıdır. Özellikle insanı etkilemeye dönük eğitim öğretim faaliyetlerinde ve dinî tebliğ
gibi etkinliklerde bu noktaya özellikle dikkat etmek gerekir. Bu nedenledir ki, Kur’an, muhatapları
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kim olursa olsun onların sahih çizgide sürdürdükleri toplumsal alışkanlıklara sahip çıkmış ve onları
yaşatmıştır. Farklı inanç grupları ile de ortak nokta arayışı içinde olmuştur. Özellikle Kitap ehlini, hiç
değilse kendi değer alanlarındaki sahih prensiplere bağlı kalmaya ve çelişkiye düşmemeye davet
etmesi, onun uzlaşmacı tavrı olarak kabul edilebilir. Böyle bir yaklaşım, yapılan tebliğ ve telkinin
muhatap tarafından daha kolay benimsenmesine yol açabilir. Çünkü bu durum, mesajın içeriği ile
muhatabın görüşü arasındaki farklılığı azaltır. Günümüzde de bireysel, toplumsal ve evrensel
bağlamda uzlaşma ve barış, önemli ölçüde dinler arası uzlaşmaya ve barışa bağlıdır. (Şanver, 2004, s.
168) Din ve vicdan özgürlüğü eğitiminde mezhepler, halklar ve cemaatler arası çatışma konuları da
atlanmamalı, toplumsal hafızada biriken problemlerle de yüzleşmelidir. (Aydın & Osmanoğlu, 2015, s.
179)
5.3.13.Birbirini Tanıma ve Müzakere
Farklılıklardan kaynaklanan ayrılık ve çatışmaların çözümünde müzakere esas alınmalıdır.
Müzakere iki veya daha fazla kişinin belirli bir konuda uzlaşma ve anlaşmaya varmak için sürdürülen
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmadır. (Aydın & Osmanoğlu, 2015, s. 147) Allah insanların farklı
yaratılmasındaki amacı birbirleri ile tanışma olarak belirlemiştir. “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir
dişiden yarattık; sonra da birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında
en değerli olanınız, en ziyade takvâ sahibi olanınızdır. Allah ise herşeyi bilir, herşeyden haberdardır.”
(Hucurat, 49/13) Müzakereler tanışmaya, anlaşmaya ve karşılıklı birikmiş önyargılardan uzaklaşmaya
aracı olabilir.
5.3.14. Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an’a Öncelik Tanıma
Dini bilginin ne olduğu veya olması gerektiği sorusu da dini tercihlerin teorik ve pratik hayata
yansımaları bakımından din seçmek kadar önemlidir. Kur’an kendisini içerisinde şüphe olmayan bilgi
kaynağı olarak tanıtır. İnsanların ondan sorumlu olacağını belirtir. Kur’an ilimde rüsuh sahiblerini
kendisinden yararlanılması gereken kişiler olarak kabul eder. İslam dininde kurumsal bir otorite olarak
ulu’lemr dışında bilgi sahibi kişiler de otorite olarak kabul edilir. Ancak bu otoritelere körü körüne bir
bağlılık söz konusu değildir. Yoksa durum Kuran’ın eleştirdiği Yahudi ve Hristiyanların din
adamlarını rab’leştirmelerine dönüşebilir. (Tevbe, 9/31) İlmi otoritelere bağlılık ve saygı Kur’an
okuyarak yapılmalıdır. Doğru bilgi, doğru inancın ve doğru amelin temelini oluşturur. İslam dininde
Kuran doğru bilginin temel ölçütüdür. Daha sonra da sahih sünnet gelir. Diğer bütün bilgiler ve
yorumlar Kuran’ın ve sahih sünnetin daha iyi anlaşılmasına aracılık eden zihinsel beşeri çabalardır. Bu
tür bilgiler Kuran ve sahih sünnetin önüne geçirilmemelidir. Alimlerin, akademisyenlerin, üstatların ve
diğer yazarların kitaplarından mutlaka yararlanılmalıdır. Ancak bilgi kaynağı olarak Kur’an diğer tüm
bilgi kaynaklarının önünde olmalıdır. Diğer kitapların arkasında mahsur kalmamalıdır. Çünkü Kur’an
ile ölçülüp değerlendirilmeyen beşeri yorum ve görüşlerde her zaman yanılma payı olabilir. Ayrıca
Kuran’ı anlamada tek bir insanın yorumuna ve bakış açısına bağlı kalmak da insanı bağnazlığa
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götürebilir. Dinde hiçbir beşeri anlayış nihai anlayış değildir. Kuran’ın insanlara verdiği terbiyede,
sürekli öğrenme, sürekli dinleme ve sürekli arayış ve sahih bilgiye dayalı yaşayış söz konusudur.
SONUÇ
Özgürlük zor bir konudur. Hangi konu ile ilgili olursa olsun zorluğundan hiçbir ödün
vermeyecek kadar zor bir konudur. Özgürlüğün tanımı ve ne olup olmadığı tartışmaya ve üzerinde
yorum yapmaya açık soyut bir kavramdır. Özgürlüğün konusu belirlendiğinde konu soyut olmaktan
bir derece kurtarılmış olur. Neyin özgürlüğü diye sorulduğunda konuyu hem sınırlandırmış hem de
hayatın içinde somut olay ve olgularla daha anlaşılır duruma getirmiş oluruz. Din ve vicdan özgürlüğü
bu bağlamda en azından sınırları ve muhatapları belli bir özgürlük alanıdır. Fakat burada da konu
mahiyetinden kaynaklanan zorluklar barındırır. Birey, toplum, devlet, dinler, dindar ve dindar
olmayanlar gibi konunun birçok çeşitli tarafı olması yanında başka zorluklar da barındırır. Hangi,
birey, toplum, dindar, din devlet… ? Üstelik din ve vicdan kavramları da soyut olduğu kadar
tanımlarında da uzlaşı sağlanamayan kavramlardır. Ancak soyut da olsa insanlar için çok önemli olan
bu kavramların anlaşılması ve öğrenime konu yapılması da bir ihtiyaçtır. Çok anlamlı ve birçok
kavramla ilişkili soyut kavramların öğretiminde yeni yöntemler, arayış ve yaklaşımlar sürdürülmelidir.
Evrensel değerlerin yaşatılmasının da eğitim alanına tartışmasız önemli görevler düşmektedir. Barış
kültürünün her durumda desteklenmesi ve ihtilaflı konularda demokratik tutum geliştirilmesi için din
ve vicdan özgürlüğü eğitimi bir gerekliliktir.
Din insanları dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayan ilahi bir rehberdir. Ancak yanlış
anlaşıldığı ve amacından koparıldığı vakit de mutluluktan çok mutsuzluk, çözümden çok sorun
oluşturabilmektedir. Din ve vicdan özgürlüğü eğitimi dinin, dindarlığın başkaları için de ne anlama
geldiğini anlama çabasıdır. Özgürlük konusunda başkaları insanın değişmez muhataplarıdır. Başkaları
ile özgürlük ilişkisinde insanın en zor sınavı din ile ilgilidir. Bizden olan ve bizden olmayan
farklılıklar özgürlüğümüzün komşularıdır. Bu çalışmada hem insan hem din gerçeğinden kaynaklanan
farklılıklar din ve vicdan özgürlüğü eğitimi kapsamında ele alınmıştır.
Din içi çoğulculuğun anlaşılması büyük ölçüde dini bilginin mahiyetini iyi anlamaya ve dini
bilgiyi doğru değerlendirmeye bağlıdır. Dini bilginin mahiyeti üzerine düşünme ve dini bilginin
mahiyetini anlama çok çoğulculuğu anlamada çok önemlidir. Dini bilginin kaynaklarının neler olduğu,
mutlaklık ve görecelik değeri, nakil ve gelenek ayırımı, farklı düşünmenin, farklı inanmanın ve farklı
uygulamalarda bulunmanın gerekçelerini bilme konunun anlaşılması bağlamında bazı başlıklardır.
Geleneğin ve insanların kutsallaştırılması, tabulaştırılması ve aşılamamasının zannedilmesidir. Bilgi
edinme ve bilgi çeşitliliği artmıştır. Önemli veya önemsiz birçok konu üzerinde tartışmalar yapılmakta
farklı yaklaşımlar ve görüşler ortaya atılmaktadır. Bu durumun olumlu ve olumsuz etkileri söz
edilebilir. Bilginin topluma mal edilmesi, toplumun kalabalıklar tarafından sahiplenilmesi, yapılan
yorumlara ilgi duyması ve bu yorumları değerlendirebilecek zihinsel kapasitelerin güçlendirilmesi
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sevindirici bir gelişmedir. İslam ümmetinin parçalanması, bölünmesi ve ihtilaflar ve görüş
ayrılıklarından dolayı birbirlerine düşmanlık yapmaları ise çok üzücüdür. Bunun çaresi din ve vicdan
özgürlüğünü herkes için kabul etmek ve yaşatmaktan geçmektedir. Din ve vicdan özgürlüğü ise
farklılığı anlamaktan geçmektedir. İslam ümmeti farklı düşündüğü için değil farklılığı anlayamadığı
için bugün acınası bir haldedir. Oysa farklılığımıza rağmen insan ve farklılığımıza rağmen Müslüman
olabiliriz. Din eğitimin amaçlarından biri de birbirlerinin haklarına, görüşlerine, özgürlüklerine saygılı
bir toplum oluşmasına katkı sağlamaktır.
Din ve vicdan özgürlüğü eğitiminde ebeveyn ve öğreticilerin rol model olması gerekir. Bu
nedenle ebeveyn ve öğretmenlerin özgürlükçü bir tutum benimsemelidir. Eğitim ortamlarında tek
görüşü savunmamalı öğretimi yapılan konularda varsa farklı görüşlere ve düşüncelere de yer
vermelidir. Farklı görüşlerin gerekçelerini de söylemelidir. Bu durum öğrencide yapılan yorumlara
saygı gösterme kültürü geliştirmeyi sağlayabilir. Kazanılmış bilgilere ve değerlere sahip çıkma
yanında, farklılıklar karşısında eleştirel ve sorgulayıcı olmaları teşvik edilmelidir. Anlaşmazlıkları ve
çatışmaları barışçıl yöntemlerle çözme becerisi geliştirilmelidir. Anne baba ve öğreticiler görüşlerini
dikte etmemelidir. Öğrencilerin düşüncelerine sunmalıdır. Kesin yargılardan kaçınmalıdır. Seçme,
karar verme özgürlüğünü harekete geçirmelidir. Bilgi vermek, öğretmek, bir başkası adına seçmek ve
karar vermek değildir. Seçme, karar verme ve eylemde bulunma yetkisi bireye aittir. Bireyin seçim ve
kabulleri önemlidir. Eğitim ve rehberlikte hazır bilgi vardır, ancak hazır seçimler, karar ve tercihlere
yer yoktur. Farklı düşünce ve anlayışlara açık, başkalarına öğretmeye istekli ve başkasından
öğrenebilen,

görüş alış verişi yapabilecek bireyler yetiştirmek gerekir. Başka görüşlere tahammül

edebilen, hoşgörülü, samimi, son sözü kendisinin söylediğini düşünmeyen ve sürekli öğrenme özgür
ortamlarda

gerçekleştirilebilecek

meziyetlerdir.

Öğrenenlere

başkalarının farklı düşünce

ve

inançlarından nefret ile bahsedilmemeli, kin ve düşmanlık körüklenmemeli, yanlış inanç ve tutumlar
makul gerekçelerle açıklanmalıdır. Görüşler dayatılmak için değil paylaşılmak, işbirliği yapmak, daha
güzelini bulmak daha doğrusu ile değiştirilmek için üretilir. Okulda ve ailedeki din ve vicdan eğitimi,
özgür

eğitim-öğretim

ortamlarında,

özgür

irade

eşliğinde

hayır,

akıl ve

bilim eşliğinde

gerçekleştirilmelidir.
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ÖZET
Bu araştırma, öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, nicel çalışma modelinde tarama desenine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu toplam 187 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri zihin alışkanlıkları formuyla
toplanmıştır. Zihin alışkanlıkları formunda toplam 16 farklı zihin alışkanlığı yer almaktadır. 16 zihin
alışkanlığında likert tipi toplam 80 madde yer almaktadır. Bu zihin alışkanlıkları, “Israrcılık”,
“Düşünmeden hareket etmeyi yönetme”, “Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme”, “Esnek
düşünme”, “Metabilişsellik”, “Doğruluk ve kesinlik için çabalama”, “Soru sorma ve problemler
ortaya atma”, “Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama”, “Netlik ve kesinlik ile düşünme ve
iletişim kurma”, “Tüm duyular aracılığıyla veri toplama”, “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme”,
“Merak ve korku içinde cevap verme”, “Sorumlu olacağın riskler alma”, “Mizah yapma”, “Birbirine
bağlı bir şekilde düşünme” ve “Sürekli öğrenmeye açık olma” olarak sıralanmaktadır. Zihin
alışkanlıkları formunun geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak belirlenirken
boyutları arasında .88 ile .96 arasında değişmektedir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin
yanında bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonunda; literatüre katkı sağlayacak oldukça
etkileyici ve açıklayıcı veriler tespit edilmiştir. Öncelikle öğretmen adayları böyle bir ölçeği ilk defa
cevapladıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan ölçekte belirtilen ifadelerin öğrenme süreçlerinde
karşılaştıkları alışkanlıkları olduğunu belirtmişlerdir. Bu ifadeler ölçeğin geçerliği yönünde oldukça
önemlidir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının en fazla “Önceki bilgileri yeni durumlara
uygulama”, “Soru sorma ve problemler ortaya atma” ve “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme”
zihin alışkanlıklarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum araştırma grubunun fen branşları öğretmen
adaylarından oluşmasından kaynaklanıyor olabilir. Yapılan istatistiksel analizler öğretmen adaylarının
zihin alışkanlıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Çalışma
sonuçları literatürle tartışıldıktan sonra konuyla ilgili öneriler belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihin alışkanlıkları, öğretmen adayı, nicel araştırma modeli
ABSTRACT
This research was conducted to analyze the habits of mind of prospective teachers. This study
was prepared according to a survey design in quantitative model. The sample of the study was
composed of a total of 187 prospective teachers’ attending a university. The data were gathered
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through “the habits of mind form”. The form consists of 80 items and sixteen subdimensions, and
these subdimensions are “Persisting”, “Listening with Empathy and Understanding”, “Thinking
About your Thinking (Metacognition)”, “Questioning and Problem posing”, “Thinking and
Communicating with Clarity and Precision”, “Creating, Imagining and Innovating”, “Taking
Responsible Risks”, “Thinking interdependently”, “Managing Impulsivity”, “Thinking Flexibly”,
“Striving for Accuracy and precision”, “Applying past knowledge to new situations”, “Gather data
through all senses”, “Responding with Wonderment and awe”, “Finding Humor”, and “Remaining
open to Continuous learning”. The Cronbach’s alpha coefficient varies between 0.88 and 0.96 for the
whole form and its subdimensions. In addition to the descriptive statistics, the independent samples ttest was used in the analysis of the results.
At the end of the analysis of the data obtained in the research; quite impressive and descriptive
data that will contribute to the literature have been identified. Firstly, teacher candidates stated that
they answered such a form for the first time. On the other hand, they stated that the expressions stated
on the form had habits that they encountered in the learning process. These expressions are very
important for the validity of the form. At the end of the research, it was determined that most of the
prospective teachers use the habits of mind that "Applying past knowledge to new situations",
“Striving for Accuracy and precision”, and “Creating, Imagining and Innovating”. This result may be
due to the fact that the research group is composed of prospective teachers of science fields. At the end
of the statistical analyzes, it was revealed that the prospective teachers’ the habits of mind did not
show any significant difference according to gender. Suggestions regarding the subject were given
after the study results discussed with literature.
Keyword: Habits of mind, prospective teachers, quantitative research model

1.GİRİŞ
Alışkanlıklar, insanın hayatı boyunca kazandığı ve yinelenen, koşullanılmış davranışlardır.
Alışkanlık, genel ve sürekli olma durumu ve hem öğelerinin birleşmesinden oluşan bütünün içinde,
hem de art arda gelen dönemler içinde düşünülen bir varlık durumudur. Sonradan edinilen alışkanlık,
bir değişimin sonucudur (Ravaisson, 2015). Duhigg (2012), insanların her gün gösterdiği davranışların
% 40’tan fazlasının gerçek anlamda kararlar değil, alışkanlıklar olduğunu vurgulamaktadır.
Alışkanlıklar fiziksel, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç çeşittir. Fiziksel alışkanlıklar; bireylerin
farkında olmadan yaptığı yemek yemek, bisiklet sürmek gibi hareket alışkanlıklarıdır. Bireylerin
herhangi bir olay karşısında gösterdiği tepkileri harekete geçiren ana unsur da duygusal
alışkanlıklarıdır. Bireyler duygularını nasıl şekillendirirse olaylar karşısındaki tepkileri de buna göre
şekillenecektir. Örneğin, başarı, başarısızlık, gurur, kibir, kıskançlık, öfke gibi duygusal alışkanlıklar,
olaylar karşısında bireylerin göstereceği tepkileri belirler ve kontrol altına alır.
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Zihin alışkanlıkları; Herhangi bir problem durumu ile karşılaştığında, kişinin mantıksal
muhakeme etme, kararlılık ve yaratıcılık gibi insanlara özgü üst bilişsel özellikleri ön plana çıkararak,
bu üst düzey zihinsel beceriler arasından uygun olanları tercih etme ve uygulama yeteneğidir (Leikin,
2007). Goldenberg (2009) zihin alışkanlıklarını; kişinin iyi edindiği, doğal hale getirdiği ve
repertuarına dahil ettiği sadece vurguladığı değil yapması mümkün olan alışkanlıklar olarak
tanımlamaktadır (Akt. Ekici, 2016). Cuoco (2008)’e göre zihin alışkanlıkları; öğrencilerin genel
bilişsel repertuarlarını ve farklı durumlarda karşılaştıkları problemlere uygulanabilir yaklaşımları
geliştirmelerine olanak sağlayan mental alışkanlıklardır. Costa ve Kallick (2008) zihin alışkanlıklarını,
karakteristik olarak başarılı insanların çözümü hemen belli olmayan bir problemle karşılaştığında
ustalıkla ve dikkatli bir şekilde probleme dair yaklaşımlar olarak tanımlamaktadır. Zihin alışkanlıkları,
bireylerin zihinlerini etkili bir şekilde kullanmalarını öğrenmek için yapmaları gereken süreç ve
stratejilere odaklanmaktadır. Zihin alışkanlıkları, zihinsel disiplin görevi görür. Öğrenciler, ebeveynler
ve öğretmenler, problemlerle karşı karşıya kaldıklarında, kendilerini "Şu anda yapabileceğim en
akıllıca şey nedir?" sorusunu sorarak zihin alışkanlıklarından bir veya daha fazlasını kullanabilirler.
Zihin alışkanlıkları, öğrencilerin etkin bir şekilde düşünmesine, eleştirmeyi öğrenmesine yardımcı
olmakla birlikte başkalarının düşüncelerini desteklemelerine, problem çözme becerileri ve etkili karar
verebilme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur. Bireyler karşılaştığı problemlerin çözümünde zihin
alışkanlıklarını kullanmaktadır (Costa ve Kallick, 2008).
Literatür

incelendiğinde;

zihin

alışkanlıklarının

farklı

başlıklar

altında

ele

alındığı

görülmektedir (öğrenme boyutları, genel zihin alışkanlıkları, bilimsel zihin alışkanlıkları, fen alanına
özgü zihin alışkanlıkları, matematiksel zihin alışkanlıkları, cebirsel zihin alışkanlıkları, geometri
temelli zihin alışkanlıkları) (Akt. Ekici, 2016).
Costa ve Kallick (2008) ise zihin alışkanlıklarını, öğrencilerin gerek günlük hayatlarında
gerekse ilgili disiplinlerde kullanabilecekleri şekilde on altı kategoride tanımlamışlardır. Bu
alışkanlıklara ait açıklamalar aşağıdaki tablodaki gibidir.
Tablo 3. Zihin alışkanlıkları ve zihin alışkanlıklarının özellikleri
1. Israrcılık
Israrcılık; bir ödevi, projeyi vb.
tamamlayıncaya kadar azmet ve
çabalamaktır. Bir problemi çözerken
kullanılan yöntem işe yaramazsa,
problemi çözmenin diğer yollarını
denemektir. Bir yöntemin işe
yaramadığını ve neden işe
yaramadığını anlamaktır.
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2. Düşünmeden hareket etmeyi
yönetme
Düşünmeden hareket etmeyi
yönetme; akla gelen ilk şeyle bir
soruyu cevaplamadan önce
düşünmek; acele etmemektir.
Yargılamadan önce fikirleri
düşünmek ve anlamaktır.
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3.Başkalarını anlayış ve
empati ile dinleme
Başkalarını anlayış ve empati ile
dinleme; başkalarının ne
söylediklerini ve vücut dilinin
hangi mesajları gönderdiğini
anlayarak onları dinlemektir.
Başkalarının söylediklerini kendi
cümleleriyle anlatabilmektir.
5. Düşünmeyi düşünmek
(metabiliş)
Bir konu hakkında kişinin ne
bildiğini ve neyi bilmediğini
bilmesidir.
7. Soru sorma ve problem
bulma
Bilinmeyenin boşluklarını
doldurmak için doğru sorular
sormaktır. "Ne olur", "Neden",
"Nasıl" “Olmasaydı Nasıl
Olurdu” ile başlayan sorular
sormaktır. Problemlerin neden
ve nasıl kaynaklandığının sebeplerini tanımak için soru
sormaktır.
9. Netlik ve kesinlik ile iletişim
kurma Düşünceleri yazılı ve
sözlü olarak doğru ve açık bir
dilde ifade etmektir. Doğru
isimleri ve etiketleri kullanarak
kanıtları açıklama,
karşılaştırabilme ve
sunabilmektir.
11. Yaratma, hayal etme,
yenilikçi olma
Çeşitli açılardan sorunlara ve
durumlara bakmaya hazır ve
yetenekli olmaktır.
"Yapamıyorum", "değilim",
"diliyorum" gibi sözlerden
kaçınmaya istekli olmaktır.
Farklı yollar denemektir.
13. Makul risk alma
Alışık olunan durumu terk etmek
ve bilinmeyen, zor görevleri
istemektir. Karşılaşılan
zorlukların birey için gelişim
fırsatı olduğunu bilmektir.
Başarısızlıktan korkmamaktır.
15. Birbirine bağlı düşünme
Bağlı düşünme; grup
çalışmasında, üyelerden enerji ve
geribildirim almaya istekliliktir.
Birlikte çalışıldığında daha fazla
düşünce gücü olduğunu fark
etmektir.

Kaynak: (Costa ve Kallick, 2008)

135

4. Esnek düşünme
Esnek düşünme; yeni bir şeyler
öğrenildiğinde zihni
değiştirebilmektir. Öğrenilen
bilgiler, bazen sahip olunan
düşüncelere ters gelebilir ve başka
seçenekleri düşünmeye neden
olabilir. Düşünceleri
değiştirebilme, belki de başka bir yolun daha iyi bir
yoludur.
6. Doğruluk ve kesinlik için
çabalama
Çalışmaların doğruluğunu kontrol
etmek için zaman ayırmak; tekrar
tekrar kontrol etmektir.

bağlantı kurabilmektir.

8. Önceki bilgileri yeni
durumlara uygulama
Yeni bir problemle
karşılaşıldığında önceki
öğrenmeleri ve deneyimleri
kullanabilmektir. Önceki
öğrenmeleri karşılaşılan yeni bir
duruma uyarlayabilme ve
10. Tüm duyular aracılığı ile
veri toplama
Tüm duyulardan gelen mesajları
alarak bir durum hissi
kazanmaktır. Duyu
organlarından gelen mesajları
zihinde canlandırabilmektir.

12. Merak ve şaşkınlıkla cevap
verme
Öğrenme, düşünme ve problem
çözme konusunda meraklı,
hevesli ve tutkulu olmaktır.
Çevreyi merak etmektir.
Problemlerin çözümünde,
“yapabilirim”, “isterim”,
“hoşlanırım” gibi tutumlara sahip olmaktır.
14. Mizah
Başkalarının zayıflıkları ve
farklılıkları gibi yanlış
yerlerde gülmekten ziyade
kişinin kendisine
gülebilmesidir. Başkalarının
mizah, espri anlayışını
değerlendirebilmektir
16. Sürekli öğrenmeye açık
olma
Öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu
anlamaktır. Karşılaşılan
problemlerin ve zorlukların
kişilerin kendilerini geliştirmek
için fırsat olduğunu görmektir.
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Tablo 1’de; zihin alışkanlıklarına ait açıklamalar ve ilgili zihin alışkanlığını tanımlayan Costa
ve Kallick (2008) tarafında literatürde kullanılmış olan çizimler yer almaktadır. Zihin alışkanlıkları;
bireylerin, karşılaştığı problemlerin çözümünde ısrarcı olmalarını, çözüm yollarını planlamalarını,
çözüm için çevredeki bütün veri kaynaklarını kullanmalarını, doğru soruları sorabilmelerini, önceki
deneyimlerinden faydalanabilmelerini,

probleme farklı perspektiflerden bakarak yeni çözümler

üretebilmelerini, esnek düşünmelerini, diğer kişilerle işbirliği içerisinde çalışabilmelerini, kendilerini
sözlü veya yazılı olarak doğru bir şekilde ifade edebilmelerini, mizah duygusuna sahip olmalarını ve
kendilerinin gelişimi için sürekli öğrenme isteğinde olmalarını hedeflemektedir. Costa ve Kallick
(2008), de zihin alışkanlıklarının bireylerin mesleki, ilişkisel ve akademik performansları üzerinde
örtük veya doğrudan etkiye sahip olduğunu
düşünmeyi ustalıkla
etmektedirler.

kullanabilme

iddia etmektedir. Costa ve Kallick (2008), bireylerin

kapasiteleri ile

zihin alışkanlıklarını oluşturduklarını ifade

Zihin alışkanlıklarını kullanan birey aktif stratejik düşünmeyi uygular. Zihin

alışkanlıkları öğrencilerin düşünme becerileri gibi bilişsel özelliklerinin gelişimi yanında öğrencilerin
duyuşsal özelliklerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerde bu alışkanlıkların kazandırılması
eğitim programları sayesinde gerçekleştirilir. Ertürk (1998)’ e göre eğitim programı; öğrencide
geliştirilecek davranışların önceden kararlaştırılıp bir sıraya konması; bu davranışları geliştirici
öğrenme yaşantılarını gerçekleştirecek eğitim durumlarının düzenlenmesi; eğitim durumlarının (ve
öğrenme yaşantılarının) istendik ve beklendik davranışları geliştirmedeki etkililik derecelerinin
araştırılmasıdır. Eğitim programlarının, öğrencilerin hem akademik hem de günlük yaşamlarında
başarılı

olmalarını

hedefleyen

zihin

alışkanlıklarına

göre

düzenlenmesinin

önemli

olduğu

düşünülmektedir. Nitekim Cuoco (2008), zihin alışkanlıklarının öğretim programlarının önemli bir
öğesi olduğunu savunmaktadır. Öğrencilere yüksek düzeyde düşünme becerilerinin kazandırılması
hedeflendiğinde, zihin alışkanlıkları programın en önemli bir parçası haline gelmektedir. Jacobs
(1997), da öğretim programı hazırlanırken şu noktaların dikkate alınmasını önermektedir; içerik,
stratejiler ve becerileri kararlaştırma, zihin alışkanlıklarına odaklı kararlar verme, öğretim materyalleri,
kaynaklar ve örgütsel desenleri kararlaştırma ve öğrencilerin öğrenme ürünlerinin nasıl belirleneceği
yönünde karar vermedir. Öğretim programlarında içerikle, düşünme becerileri, bilişsel beceriler ve
zihin alışkanlıkları arasında ilişki söz konusudur. Zihin alışkanlıkları öğrencilere 5 aşamada
kazandırılabilir. Bunlar;






Zihin
Zihin
Zihin
Zihin
Zihin

alışkanlıklarının anlamını keşfetmek,
alışkanlıklarına yönelik kapasitenin genişlemesi,
alışkanlıklarına yönelik farkındalığı arttırmak,
alışkanlıklarına yönelik değerleri arttırmak,
alışkanlıklarını içselleştirmedir (Costa ve Kallick, 2008).

Zihin alışkanlıklarının öğrencilerde gelişiminin bu beş boyutunun anlaşılması, alışkanlıkları
geliştirmek için hazırlanacak öğrenme etkinliklerinin nasıl planlanması gerektiğini açıklamaktadır.
Eğitim programının yansıması olan öğrenme etkinlikleri öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır.
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Zihin alışkanlıklarına yönelik farkındalığı olmayan veya bu konuda eğitim almamış öğretmenlerin,
öğrencilerin zihin alışkanlıklarını kazanmalarına yardımcı olmaları mümkün görünmemektedir. Bu
noktada, öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarının analiz edilmesi, onların yetiştirecekleri
öğrencilerin zihin alışkanlıklarının gelişimini etkileyeceğinden dolayı oldukça önemlidir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, fen alanı branşlarındaki öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarını analiz etmek
amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
1. Öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarının dağılımı nasıldır?
2. Öğretmen adaylarının zihin alışkanlıkları cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermekte midir?
2.YÖNTEM
2.1.Çalışmanın Modeli
Araştırma nicel modelde hazırlanmıştır. Bu kapsamda tarama deseni kullanılmıştır. Tarama
deseni geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir
araştırma desenidir. Bu desende araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde
ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014; Creswell, 2013; Erkuş, 2012;
Karasar, 2014). Bu araştırmada da fen alanı branşlarındaki öğretmen adaylarının zihin alışkanlıkları
tanımlanmaya çalışılmıştır. Tarama modeli, bireylerin, grupların veya fiziksel ortamların özelliklerini
özetlediği için eğitim alanındaki araştırmalarda en yaygın kullanılan modeldir (Büyüköztürk ve
diğerleri, 2014).
2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma

grubunu fen alanlarında kayıtlı toplam 187 öğretmen adayı

oluşturmuştur. Bu kapsamda biyoloji, fizik ve kimya bölümüne kayıtlı öğretmen adaylarından 1., 2., 3.
ve 4. sınıfta kayıtlı tüm öğrenciler arasından çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyenler seçilmiştir.
Bu yönde amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme çeşidi kullanılmıştır. Bu çalışmada dikkate
alınan ölçüt herhangi bir fen alanına ait öğretmenlik alanında kayıtlı olmasıdır. Amaçlı örnekleme,
araştırma sürecindeki belirlenen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Patton,
1997). Ölçüt örnekleme yöntemi ise araştırma amacını somut göstergelerle net bir biçimde irdeleme
olanağı veren ve önceden belirlenmiş bir dizi ölçütler ile katılımcıları belirlemeye ilişkin bir yaklaşımı
karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Araştırma sürecindeki katılımcılara ilişkin ölçütler
araştırmacılar tarafından belirlenebilir ya da alan yazına dayalı olarak var olan bir takım ölçütler
kullanılabilir (Patton, 2002; Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu araştırmada ise fen alanındaki öğretme
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adaylarının zihin alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlandığından ölçüt olarak katılımcıların herhangi
bir fen alanına ait öğretmenlik alanında kayıtlı olması dikkate alınmıştır.
2.3.Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri zihin alışkanlıkları formuyla toplanmıştır. Formun hazırlanmasında Costa
ve Kallick (2008) tarafından ortaya atılmış olan zihin alışkanlıkları modelinin kuramsal ve teorik
temeli baz alınmıştır. Form araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu kapsamda zihin alışkanlıkları
formunda toplam 16 farklı zihin alışkanlığı yer almaktadır. 16 zihin alışkanlığında likert tipi toplam 80
madde yer almaktadır. Maddeler Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Emin Değilim, Katılmıyorum ve
Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde seçenekler sunmaktadır katılımcılara. Dolayısıyla her bir zihin
alışkanlığı boyutunda beşer ifade yer almaktadır. Bu zihin alışkanlıkları, “Israrcılık”, “Düşünmeden
hareket etmeyi yönetme”, “Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme”, “Esnek düşünme”,
“Metabilişsellik”, “Doğruluk ve kesinlik için çabalama”, “Soru sorma ve problemler ortaya atma”,
“Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama”, “Netlik ve kesinlik ile düşünme ve iletişim kurma”,
“Tüm duyular aracılığıyla veri toplama”, “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme”, “Merak ve korku
içinde cevap verme”, “Sorumlu olacağın riskler alma”, “Mizah yapma”, “Birbirine bağlı bir şekilde
düşünme” ve “Sürekli öğrenmeye açık olma” olarak sıralanmaktadır. 80 maddenin hazırlanmasında
ilgili literatürden yararlanılmıştır (Costa, 1985; Costa, 2001; Costa & Kallick, 2008).

Zihin

alışkanlıkları formunun geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .96 olarak belirlenirken,
boyutları arasında Israrcılık boyutu için .90, Düşünmeden hareket etmeyi yönetme boyutu için .88,
Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme boyutu için .91, Esnek düşünme boyutu için .89,
Metabilişsellik, Doğruluk ve kesinlik için çabalama boyutu için .92, Soru sorma ve problemler ortaya
atma boyutu için .96, Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama boyutu için .90, Netlik ve kesinlik ile
düşünme ve iletişim kurma boyutu için .93, Tüm duyular aracılığıyla veri toplama boyutu için .94,
Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme boyutu için .92, Merak ve korku içinde cevap verme boyutu
için .95, Sorumlu olacağın riskler alma boyutu için .93, Mizah yapma boyutu için .95, Birbirine bağlı
bir şekilde düşünme boyutu için .94 ve Sürekli öğrenmeye açık olma boyutu için .96 olarak güvenirlik
değerleri tespit edilmiştir.
2.4.Verilerin Analizi
Verilerin analizinde her bir zihin alışkanlığına ait betimsel istatistiklerin yanında, zihin
alışkanlıklarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız
gruplar için t-testi kullanılarak belirlenmiştir.
3. BULGULAR
Bu

bölümde

araştırma

verileri

araştırmanın

tablolaştırılarak verilmiştir.
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Tablo 2. Zihin alışkanlıklarına ait betimsel istatistik, tercih sırası ve cinsiyet değişkenine göre
bağımsız gruplar için t-testi analizi sonuçları
ZİHİN ALIŞKANLIKLARI ÖLÇEĞİ MADDELERİ

1-Israrcılık

2-Düşünmeden
Hareket Etmeyi
Yönetme

3-Başkalarını
Anlama ve
Empatiyle
Dinleme

4-Esnek
Düşünme

5Metabilişsellik

6-Doğruluk ve
Kesinlik İçin
Çabalama

7-Soru Sorma
ve Problemler
Ortaya Atma
8-Önceki
Bilgileri Yeni
Durumlara
Uygulama
9-Netlik ve
Kesinlik İle
Düşünme ve

1.Israrcı birisiyimdir; eğer ilk denemede
başarısız olursam başarıncaya kadar
denemeye devam ederim.
2.
3.
4.
5.
1.Dürtülerimi kontrol edebilirim; uzun süreli
hedeflerimi gerçekleştirmek için küçük
başarıları erteleyebilirim.
2.
3.
4.
5.
1.Karşımdakileri hem söylediklerine hem de
beden diline dikkat ederek dinlerim.
2.
3.
4.
5.
1.Esnek düşünürüm, olaylara farklı açılardan
bakmanın yollarını ararım.
2.
3.
4.
5.
1.Bir konu hakkında neleri bildiğimi ve neleri
bilmediğimi bilirim.
2.
3.
4.
5.
1.Yaptığım çalışmaların her zaman kaliteli
olmasını isterim.
2.
3.
4.
5.
1.Bilmediğim şeyleri öğrenmek için soru
sormaktan çekinmem.
2.
3.
4.
5.
1.Önceki deneyimlerimden dersler çıkarırım.
2.
3.
4.
5.
1.Düşüncelerimi yazılı ve sözlü olarak açıkdoğru bir şekilde ifade edebilirim.
2.

139

Gene
lX

Tercih
sırası

Cinsiye
tX
Kız3.6

3.1

16.
Erkek3.1

Kız3.6
3.5

15.
Erkek3.8
Kız4.2

4.8

4.
Erkek4.6
Kız4.8

4.8

5.
Erkek5.0
Kız3.6

3.5

14.
Erkek3.8
Kız4.4

4.6

6.
Erkek4.8
Kız5.0

4.9

2.
Erkek4.6
Kız5.0

5.0

4.6

1.

7.

Erkek5.0
Kız5.0

t

.909
.387

.351
.710

.487
.633

.480
.638

.634
.535

.858
.403

.226
.824

.055
.957

.638
.532

p
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İletişim Kurma

10-Tüm
Duyular
Aracılığıyla
Veri Toplama

11-Yaratma,
Hayal Etme ve
Yenilik Getirme

12-Merak ve
Korku içinde
cevap verme

13-Sorumlu
Olacağın
Riskler Alma

14-Mizah
Yapma

15-Birbirine
Bağlı Bir
Şekilde
Düşünme

16-Sürekli
Öğrenmeye
Açık Olma

3.
4.
5.
1.Duyularım (görme, dokunma, koklama,
tatma, işitme) yoluyla elde ettiğim bilgileri
zihnimde canlandırabilirim.
2.
3.
4.
5.
1.Yaratıcı düşünebilen birisiyimdir; çok
sayıda, çeşitte ve orijinal fikir üretirim.
2.
3.
4.
5.
1.Meraklıyımdır; içinde yaşadığım dünyayla
ilgili çoğu şeyi merak ederim.
2.
3.
4.
5.
1.Bilinmeyenin içine girmek, yeni fikir ve
yöntemleri denemek için makul riskleri alırım.
2.
3.
4.
5.
1.Birçok durumda kendime gülebilirim veya
yaşadığım olaylarda mizah bulabilirim.
2.
3.
4.
5.
1.Ekip çalışmasına katkıda bulunmak ve ekip
arkadaşlarımdan bir şeyler öğrenmek için
grup çalışmalarına katılırım.
2.
3.
4.
5.
1.Sürekli bir şeyler öğrenmeyi severim;
bilmediğim bir şey varsa kolayca bunu itiraf
edebilirim.
2.
3.
4.
5.

Erkek4.2

Kız4.8
4.5

8.
Erkek4.1
Kız5.0

4.9

3.
Erkek4.6
Kız3.9

3.7

13.
Erkek3.1
Kız4.6

4.5

9.
Erkek4.3

.847
.410

.349
.732

.054
.957

.224
.826

Kız3.8
4.0

12.

Erkek4.2

Kız3.7
4.2

10.
Erkek4.6

Kız4.0
4.0

11.
Erkek4.1

.506
.620

.234
.813

.497
.627

Tablo 2 incelendiğinde, toplam 16 zihin alışkanlığına ait betimsel istatistik sonuçları, bu
sonuçlara göre toplam 16 zihin alışkanlığının tercih sırası ve tercih edilen zihin alışkanlıklarının
cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip-göstermediğine yönelik
sonuçlara yer verildiği görülebilmektedir.
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Tablo 2’de yer alan betimsel istatistik sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının zihin
alışkanlıklarının puanlarına ait aritmetik ortalamaların farklılık gösterdiği görülmektedir. Buna göre
öğretmen adaylarının öncelikli olarak kullanmayı tercih ettikleri zihin alışkanlığının “Önceki bilgileri
yeni durumlara uygulama” ( X =5.0) olduğu belirlenmiştir. Bu zihin alışkanlığını sırasıyla diğer zihin
alışkanlıkları takip etmektedir. Bu kapsamda, “Soru sorma ve problemler ortaya atma” ( X =4.9),
“Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme” ( X =4.9), “Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme”
( X =4.8),“Esnek düşünme” ( X =4.8), “Doğruluk ve kesinlik için çabalama” ( X =4.6), “Netlik ve
kesinlik ile düşünme ve iletişim kurma” ( X =4.6), “Tüm duyular aracılığıyla veri toplama”
( X =4.5), “Sorumlu olacağın riskler alma” ( X =4.5), “Birbirine bağlı bir şekilde düşünme”
( X =4.2), “Sürekli öğrenmeye açık olma” ( X =4.0), “Mizah yapma” ( X =4.0), “Merak ve korku
içinde cevap verme” ( X =3.7), “Metabilişsellik” ( X =3.5), “Düşünmeden hareket etmeyi yönetme”
( X =3.5) ve “Israrcılık” ( X =3.1) şeklinde sıralanmaktadır. Dikkat edileceği gibi öğretmen
adaylarının farklı zihin alışkanlıklarından aldıkları puanlar birbirinden çok küçük değerler açısından
farklılık göstermektedir. En fazla kullanımı tercih edilen zihin alışkanlığına ait ortalama puan X =5.0
iken en az kullanımı tercih edilen zihin alışkanlığına ait ortalama puanın ise X =3.”. Diğer taraftan
öğretmen adaylarının en az kullandıkları zihin alışkanlığının Israrcılık olduğu belirlenmiştir. Bu durum
öğretmen adaylarının öğrenemedikleri bilgileri öğrenirken öğrenene kadar ısrarcı olmadıklarını ifade
etmektedir.
Tablo 2’de yer alan diğer verilerin analizi incelendiğinde, öğretmen adaylarının hiçbir zihin
alışkanlıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu durum fen
alanındaki öğretmen adaylarının kullandıkları zihin alışkanlıklarının cinsiyetlerine göre farklılık
göstermediğini ifade etmektedir [t(185-Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama)= .055; p>.05; t(185-Soru sorma ve problemler
ortaya atma)

= .226; p>.05; t(185-Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme)= .349; p>.05; t(185-

Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme)

=

.487; p>.05; t(185- Esnek düşünme)= .480; p>.05; t(185- Doğruluk ve kesinlik için çabalama)= .858; p>.05; t(185- Netlik ve kesinlik
ile düşünme ve iletişim kurma)
alma)

= .638; p>.05; t(185-

= .224; p>.05; t(185-

t(185-

Mizah yapma)

Tüm duyular aracılığıyla veri toplama)

Birbirine bağlı bir şekilde düşünme)

= .506; p>.05; t(185-

= .847; p>.05; t(185-

= .234; p>.05; t(185-

Merak ve korku içinde cevap verme)

Sorumlu olacağın riskler

Sürekli öğrenmeye açık olma)

= .497; p>.05;

= .054; p>.05; t(185- Metabilişsellik)= .634; p>.05;

t(185- Düşünmeden hareket etmeyi yönetme)= .351; p>.05; t(185-Israrcılık)= .909; p>.05].
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Zihin alışkanlıkları konusunda literatürde özellikle fen alanında eğitim alan öğretmen
adaylarının katılımıyla yapılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle araştırmada elde edilen
verilerin analizi sonunda; literatüre katkı sağlayacak oldukça etkileyici ve açıklayıcı veriler tespit
edilmiştir. Öncelikle zihin alışkanlıkları formunu dolduran öğretmen adayları böyle bir ölçme aracını
ilk defa cevapladıklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan ölçekte belirtilen ifadelerin öğrenme
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süreçlerinde karşılaştıkları alışkanlıklara işaret ettiğini belirtmişlerdir. Bu ifadeler formun geçerliği ve
anlaşılabilirliği yönünden oldukça önemlidir.
Araştırma sonunda öğretmen adaylarının en fazla “Önceki bilgileri yeni durumlara uygulama”
zihin alışkanlığını kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu durum fen alanlarında bilgilerin
birbiriyle

ilişkili olduğunu ve yeni konuların öğrenilebilmesi için mutlaka önceki bilgilerin

kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Kullanımı tercih edilen diğer zihin alışkanlıkları ise şöyle
sıralanmaktadır; “Soru sorma ve problemler ortaya atma”, “Yaratma, hayal etme ve yenilik getirme”,
“Başkalarını anlama ve empatiyle dinleme”, “Esnek düşünme”, “Doğruluk ve kesinlik için çabalama”,
“Netlik ve kesinlik ile düşünme ve iletişim kurma”, “Tüm duyular aracılığıyla veri toplama”,
“Sorumlu olacağın riskler alma”, “Birbirine bağlı bir şekilde düşünme”, “Sürekli öğrenmeye açık
olma”, “Mizah yapma”, “Merak ve korku içinde cevap verme”, “Metabilişsellik”, “Düşünmeden
hareket etmeyi yönetme” ve “Israrcılık”.
Diğer taraftan yapılan istatistiksel analizler öğretmen adaylarının zihin alışkanlıklarının
cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Fakat zihin alışkanlıklarından
alınan ortalama puanlar incelendiğinde bazı zihin alışkanlığında kızların bazı zihin alışkanlıklarında
ise erkeklerin puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel analizler öğretmen adaylarının
zihin alışkanlıklarının cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuş olsa bile bu
konunun detaylıca farklı ölçme araçlarıyla incelenmesinde yarar görülmektedir. Çünkü literatürde
cinsiyet değişkeninin etkisi yönünde zihin alışkanlıklarının kazandırılması, değişimi ve gelişiminin
takip edilmesini amaçlayan araştırmalara rastlanmaktadır (Al-Khudair, 2013).
Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler belirtilebilir;
1. Öğretmen adaylarının mümkün olduğunca tüm zihin alışkanlıklarını kullanabilecekleri
şekilde eğitim almaları sağlanabilir.
2.Fen alanında eğitim alan öğretmen adaylarının katılımıyla hazırlanan bu çalışma diğer
branşlarda eğitim alan öğretmen adaylarının katılımıyla da hazırlanabilir.
3. Zihin alışkanlıkları formunun kullanılarak hazırlandığı bu çalışma görüşme vb gibi farklı
veri toplama araçları da kullanılarak hazırlanabilir.
4. Nicel araştırma modeli kullanılarak hazırlanan bu araştırma nitel araştırma modeliyle de
desteklenerek karma model kullanılarak hazırlanabilir.
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ÖZET
Kapsamlı bir disiplin olarak eğitim programları ve öğretim; öğrenme- öğretme yaklaşımları,
eğitimin tarihi, felsefi, sosyolojik, psikolojik, hukuksal temelleri, program değerlendirme gibi birçok
alandan oluşmaktadır. Bu denli geniş bir yelpazeye sahip bir disiplinde akademik iletişimin
sağlanması için alanda yapılan çalışmaların incelenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada 2010- 2016
yıllarında Türkiye ve İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın örneklemini, 2010-2016 yılları arasında YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri
tabanındaki 78 doktora tezi ve The British Library ETHOS veri tabanındaki erişim izni verilen eğitim
programları ve öğretim alanına ilişkin hazırlanan 70 doktora tezi oluşturmaktadır. Doktora tezlerinin
özet ve yöntem bölümleri; yayın yılı, tez konusu, araştırma yöntemi/deseni, veri toplama araçları,
örneklem ve veri analizi şeklinde altı tema açısından incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı incelemeler
sonucunda, eğitim programları ve öğretim alanında Türkiye’de yapılan doktora tezlerinin yöntem
bölümünün daha çok pozitivist paradigmaya dayanan istatiksel araştırma yöntem ve tekniklerinden
oluştuğu tespit edilmiştir. İngiltere’de yapılan doktora tezlerinde ise pragmatizme dayanan karma
yöntem araştırmalarının yoğun olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Programları ve Öğretim, Doktora Tezleri, Araştırma Eğilimleri
ABSTRACT
“Curriculum and Instruction” is known as a comprehensive discipline with many subdimensions. The sub-dimensions cover many areas including teaching and learning approaches, the
historical, philosophical, sociological, psychological, and legal basises of education, programme
evaluation and others. It is very important to examine the researches conducted in the field at the point
of providing academic communication in such a discipline with such a wide range. This study aims to
determine research trends of doctoral dissertations in the field of Curriculum and Instruction in Turkey
and England between 2010 and 2016 and to compare these trends. For this purpose, the sample of the
study includes 78 doctorate dissertations in YOK (The National Thesis Center) Database and 70
doctorate dissertations in the British Library ETHOS Database related to the field of Curriculum and
Instruction between 2010 and 2016. The abstracts and methods of the dissertations were analyzed to
the six themes including publication years, thesis subject, research design, data collection tools,
sample, and data analysis. The findings indicate that the methods of thesises in Turkey are designed
mostly using statistical tecniques based on Positivism; however, thesises in England intensively
consist of the mixed- method designs based on Pragmatism.
Key Words : Curriculum and Instruction, Doctorate Dissertation, Research Trends
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GİRİŞ
Dijitalleşen ve küreselleşen dünya karşısında, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da
değişen dünyaya bir ayak uydurma çabası olduğu görülmektedir. Bu çaba bağlamında, teoriden
uygulamaya yıllardır eğitimciler “neyi, nasıl, ne kadar, niçin öğretelim?”

soruları üzerinde

araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu sorular bağlamında eğitim programı ve öğretim alanında
yapılan araştırmaların incelenmesi, değişim çizgisindeki hem geçmişteki eğitim durumunu yansıtmak
hem de gelecekteki olası eğitim durumlarının ön görülmesi noktasında önem arz etmektedir (Ozan ve
Köse, 2014) .
Eğitim programları ve öğretim alanı birçok alt boyutu olan çok geniş bir disiplindir (Ekşioğlu,
Erdoğan ve Karabacak, 2014).

Öğrenme- öğretme yaklaşımları, eğitimin tarihi, felsefi, sosyolojik,

psikolojik, hukuksal temelleri, program değerlendirme gibi birçok alanı kapsamaktadır (Demirel ve
Kaya, 2015). Bu denli geniş bir yelpazeye sahip bir disiplinde akademik iletişimin sağlanması
noktasında alanda yapılan çalışmaların incelenmesi çok önemlidir (Ozan ve Köse, 2014).
Bu gerçeklikten hareketle pek çok araştırmacı Eğitim Programları ve Öğretin alanındaki
makaleleri, yüksek lisans tezlerini ve doktora tezlerini incelemişlerdir. Yapılan çalışmalara
bakıldığında, Bıkmaz, Aksoy, Tatar ve Altınyüzük (2010), Eğitim Programları ve Öğretim alanında
2009 yılına kadar olan 358 doktora tezini incelemişlerdir. Tezlerde öğrenme-öğretme yaklaşım,
yöntem ve tekniklerinin etkisi, daha sonra bunu öğretmen eğitimi program ve uygulamaları ile örgün
eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirmesi konularının incelendiği görülmektedir. Deneysel
ve betimsel araştırma desenlerinin büyük oranda tercih edildiği tespit edilmiştir.
Gömleksiz ve Bozpolat (2013), Eğitim programları ve Öğretim ile ilgili, YÖK tez veri
tabanından 2012 yılına kadar olan toplam 243 yüksek lisans tezi ve 48 doktora tezini araştırma
konusu, araştırma modeli, çalışma grubu/örneklemi, veri toplama araçları ve analiz teknikleri gibi
faktörler açısından incelemiş olup deneysel, nitel ve karma araştırma modellerinin daha çok
kullanılması gerektiğini ve

alana

katkı sağlayacak işlevsel konuların seçilmesi gerektiğini

söylemektedirler.
Kozikoğlu ve Senemoğlu (2015), Türkiye’de 2009–2014 yılları arasında çalışılan Eğitim
Programları ve Öğretim ile ilgili 121 doktora tezini incelemişler. Doktora tezlerinin çoğunda tarama
desen�n�n terc�h ed�ld�ği, en çok karma yöntem�n kullanıldığı, daha çok öğretmen ve lisans
öğrenc�ler�yle tez çalışmalarının yürütüldüğü, en çok kullanılan veri toplama araçlarının ise ölçek ve
görüşme formu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca alanın teor�s�ne katkı sağlayacak çalışmaların
yürütülmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. .
Ozan ve Köse ise 2014 yılında yaptıkları çalışmada ULAKBİLİM Ulusal Sosyal ve Beşeri
Bil�mler ver� tabanında arş�vlenen EPÖ alanında yayın yapan 24 derg�dek� makaleler� �ncelem�şlerd�r.
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Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun tek ya da �k� yazarlı olduğu, nicel
çalışmalar olduğu, bet�msel tarama türünde olduğu, makalelerde çoğunlukla anket ya da l�kert t�p�
ölçekler�n kullanıldığı, lisans öğrenc�ler�yle çalışıldığı ve t-test� ve varyans anal�z� �stat�st�kler�n�n
kullanıldığı bel�rlenm�şt�r.
Yapılan çalışmaların örneklemini genellikle Türkiye’deki tezler oluşturmaktadır. Bu nedenle,
eğitim

programları

ve

öğretim

alanında

uluslararası

gözlemlenmektedir. Oysaki, incelenen araştırmaların

akademik

iletişimin

sağlanmadığı

bu alanda araştırmayı yapmayı düşünen

akademisyenlere, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere alandaki boşluğu görmeleri açısından
rehber olabilir. Ayrıca uluslararası çalışmaların incelenmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmalarla
karşılaştırılması alanda bir kısır döngünün oluşumunu engelleyecektir.
Var olan durumdan hareketle, bu çalışmada 2010- 2016 yılları arasında Türkiye ve
İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin araştırma
eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Araştırma Soruları;
2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin konusu ,

1.

yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları, örneklemi, ve veri analiz yöntemi nedir?
2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin çalışılan

2.

konu ve yöntemsel olarak farkları nelerdir?
Alt problemler
1.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
yıllara göre dağılımı nedir?

2.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinde
çalışılan araştırma konuları nelerdir?

3.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora
tezlerindeki araştırma yöntemleri nelerdir?

4.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora
tezlerindeki araştırma desenleri nelerdir?

5.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora
tezlerindeki veri toplama araçları nelerdir?

6.

2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
örneklemi/çalışma grubunu kimler oluşturmaktadır?
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2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora

7.

tezlerindeki veri analiz yöntemleri nelerdir?
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın bu bölümünde araştırma deseni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri
analizine ilişkin bilgiler açıklanmıştır.
Araştırma Deseni
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmıştır. Döküman analizi,
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini
kapsayan bir nitel araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Döküman analizi, bir olgu
hakkında belirli bir zamanda aralığında üretilen dökümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak
tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dökümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini
gerektirir (Karadağ, 2014). Bu çalışmada da 2010-2016 yılları arasında Türkiye ve İngiltere’de Eğitim
Programları ve Öğretim alanında yapılan doktora çalışmalarının araştırma eğilimlerinin belirlenmesi
ve iki ülkedeki araştırma eğilimlerinin hem çalışılan konu olarak hem de yöntemsel olarak
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, eğitim programları ve öğretim alanında 2010-2016 yılları
arasında yapılan doktora çalışmalarının online metinleri incelenmiştir. Araştırma sürecinde, döküman
analizi yönteminin literatürde tanımlanan üç aşaması izlenmiştir.Bu aşamalar (Sözbilir, 2010);
Dökümanlara ulaşma: Türkiye ve İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim

1.

alanındaki doktora tezlerine nereden ulaşılabilir? Tezleri elde etmede kim ya da
kimlerden yardım alınabilir? sorularına cevap aranmıştır. Bu sorular doğrultusunda
yapılan araştırmada Türkiye ve İngiltere’deki doktora tezlerine erişim izni veren veri
tabanları belirlenip ilgili tezler kaydedilmiştir.
Dökümanları sınıflandırma ve değerlendirme: Taranan veri tabanlarındaki tezlerin

2.

arasından eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili olan tezler belirlenmiş ve ilgili
olmayan tezler elenmiştir. Tezlerin belirlenmesinde “program geliştirme, program
değerlendirme, öğrenme ve öğretme yaklaşımları, teknoloji tabanlı öğretim, bütüncül
program, branş isimleri, mesleki gelişim programı, öğretmen yetiştirme, hayatboyu
öğrenme, öğretimsel değerlendirme” gibi eğitim programları ve öğretim alanının alt
boyutları ile ilgili ifadeler kullanılmıştır. Seçilen tezlerin orjinalliği ve güvenirliği
noktasında taranan veri tabanları dikkate alınmıştır.
1.

Orjinallik

2.

Güvenirlik, inandırıcılık

3.

Temsil edilebilirlik
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3.

Dökümanları analiz etme ve sonuçları: Belirlenen tezlerin özet ve yöntem bölümleri
incelenmiştir. Tez konusu, yöntemi, deseni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemi ile ilgili kategoriler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen kategorilerin frekans
ve yüzdeleri hesaplanmıştır.

Örneklem
Araştırmanın evrenini eğitim programları ve öğretim alanında Türkiye’de, İngiltere’de ve
dünyada yapılan doktora tezleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise 2010-2016 yılları

arasında YÖK (Ulusal Tez Merkezi) ve The British Library ETHOS veri tabanlarında erişim izni
verilen eğitim programları ve öğretim alanına ilişkin hazırlanan tezler oluşturmaktadır. Çalışmada,
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Tezlerin belirlenmesinde eğitim
programları ve öğretim alanında yapılmış olması ve 2010-2016 yılları arasında yapılmış olması
kriterleri kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda YÖK

veri tabanında 102 ve The British

Library ETHOS veri tabanında 106 tez seçilmiştir. Fakat, tezlerin erişiminde karşılaşılan kısıtlamalar
nedeniyle araştırmanın örneklemini, İngiltere’de eğitim programları ve öğretim alanından 70 tez ve
Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanından 78 tez oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Tezlerin incelenmesinde Sözbilir ve Kutu tarafından 2008 yılında geliştirilen ve Ozan ve Köse
(2014) tarafından revize edilen “Makale Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Form, makalenin künyesi,
araştırma yöntemi/deseni, veri toplama araçları, örneklem, ve veri analizi şeklinde beş konudan
oluşmaktadır. Doktora tezlerinin özet ve yöntem bölümlerinden bu beş

temaya yönelik veri

toplanmıştır.
Veri Analizi
Elde edilen verilerin analizinde hem nitel hem nicel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel
analiz tekniklerinden betimsel analiz, Makale Sınıflama Formu kullanılarak önceden belirlenen
temalara göre tezlerin araştırma yöntemi, deseni, veri toplama araçları, örneklemi ve analizinin
gruplandırılmasında kullanılmıştır. Tezlerde hangi konuların çalışıldığına yönelik kod ve temalar
analiz sırasında belirlenerek içerik analizi yapılmıştır. Betimsel analiz ve içerik analizinden elde edilen
verilerin ise daha sonra frekans ve yüzdeliği hesaplanarak betimsel istatistiği yapılmıştır.
Geçerlik Güvenirlik
Çalışmanın geçerliği ve güvenirliğinin sağlanmasında, araştırmacılar arası kod uyumuna
bakılmıştır. Çalışmanın verileri üç araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Araştırmacıların elde ettiği
kodların uyumlu olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada çok ciddi farklar olmadığı
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tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın verileri eğitim programları ve öğretim alanından bir uzmanın
görüşüne sunulmuştur.
BULGULAR
2010-2016 yılları arasında YÖK tez arşivinde Eğitim Programları ve Öğretimi alnında yapılan
78 doktora tezi, İngiltere British Library EThOS veritabanında Eğitim Programları ve Öğretimi
alanında yapılan 70 doktora tezi araştırmaya dâhil edilmiştir. Doktora tezlerinden elde edilen bulgular
bu çalışmada cevaplanması gereken sorular doğrultusunda sıralanmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı
Şekil 1. İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımına yönelik bulgular

23
Tezlerin kabul sayısı

18
YÖK Veri Tabanı 78

14

British Library EThoS Veri Tabanı 70

9
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
YÖK tez arşivindeki tezlerin kabul yılı incelediğinde, ulaşılan 78 doktora tezinin; 14’ü

2010’da, 12’si 2011’de, 13’ü 2012’de, 16’sı 2013’de, 9’u 2014’de, 8’i 2015’te, 6’sı 2016 yılında
tamamlandığı görülmektedir.
İngiltere British Library EThOS veritabanında ki tezlerin kabul yılı incelendiğinde, ulaşılan 70
doktora tezinin 11’si 2010’da, 12’si 2011’de, 7’si 2012’de, 18’i 2013’te, 10’u 2014’te, 9’u 2015’te,
3’ü 2016 yılında tamamlandığı görülmektedir.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma konusuna
dağılımı
Tablo 1. Çalışılan araştırma konularına yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

Program Geliştirme ve Değerlendirme

14

17,9

Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

38

48,7

Öğretmen Yetiştirme

7

8,9

Eğitim Teknolojileri

3

3,84

Program Yenilikleri

12

15,3

Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler

4

5,12

British Library EThOS Veritabanı

f

%

Program geliştirme ve değerlendirme

19

22,35

Öğrenme-öğretme konuları

19

22,35

Öğretmen yetiştirme

16

18,82

Eğitim teknolojileri

13

15,29

Program yenilikleri

12

14,11

Çok kültürlülük

4

4,70

Türkiye’de 27 farklı üniversitede yapılan 78 doktora tezinde araştırmacıların farklı konuları
tercih ettikleri görülmektedir.2010-2016 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretimi alanında
yapılan doktora tezlerinde en çok tercih edilen araştırma konularının;
Öğrenme-öğretme yaklaşımları (38’si %48,7), Program geliştirme ve değerlendirme (14’ü
%17,9), Program yenilikleri (12’si %15,3), Öğretmen yetiştirme (7’si %8,9), Bilişsel ve duyuşsal
beceriler (4’ü %5,12), Eğitim teknolojileri (3’ü %3,84) olduğu ortaya çıkmıştır.
İngiltere’de 30 farklı üniversitede yapılan 70 doktora tezinde araştırmacıların farklı konuları
tercih ettikleri görülmektedir.2010-2016 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretimi alanında
yapılan doktora tezlerinde en çok tercih edilen araştırma konularının;
Program geliştirme ve değerlendirme (19’u %22,35), Öğrenme-öğretme konuları (19’u
%22,35), Öğretmen yetiştirme (16’sı

%18,82), Eğitim teknolojileri (13’ü

%15,29), Program

yenilikleri (12’si % 14,11), çok kültürlülük (4’ü %4,70) olduğu ortaya çıkmıştır. İngiltere’de en az
tercih edilen konunun ise kuram olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim programları çalışmaları, yaşam boyu
öğrenme, yabancı dil programı, kaynaştırma eğitimi, erken çocukluk programı, İslam temelli eğitim
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programı, matematik programı, fen programı ve sanat eğitimi çok çeşitli konularda çalışıldığı ortaya
çıkmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma yöntemlerine
göre dağılımı
Tablo 2. Araştırma Yöntemlerine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

British Library EThOS Veritabanı
f

%

f

%

Nicel Yöntem

34

43,58

Nicel Yöntem

1

1.42

Karma Yöntem

28

35,89

Karma Yöntem

41

58,57

Nitel Yöntem

16

20,51

Nitel Yöntem

28

40

Türkiye’deki doktora tezleri araştırma yöntemi bakımından incelendiğinde, doktora tezlerinde
en çok tercih edilen yöntemin Nicel yöntem (%43,58) olduğu, nicel yöntemi takiben sırayla Karma
yöntem (% 35,89) ve Nitel yöntemin (%20,51) kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
İngiltere’deki doktora tezleri araştırma yöntemi bakımından incelendiğinde, doktora en çok
tercih edilen yöntemin karma yöntem (%58,57), olduğu karma yöntemi takiben sırayla nitel yöntem
(%40), nicel yöntemin (% 1.42) kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma desenine göre
dağılımı
Tablo 3. Araştırma Desenine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

Nicel yöntem yarı deneysel

32

28,57

Zayıf deneysel

2

1,7

Nicel yöntem deneysel olmayan ilişkisel tarama

4

3,57

Betimsel tarama

19

16,96

Nitel yöntem etkileşimli desen eylem araştırması

6

5,35

Durum çalışması

16

14,28

Olgu bilim

3

2,67

Boylamsal çalışma

1

0,89
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Nitel yöntem etkileşimli olmayan desen doküman
incelemesi

10

8.92

Tarihsel analiz

1

0,89

Karma yöntem açıklayıcı desen

8

7,14

Çeşitleme

7

6,25

Keşfedici desen

3

2,67

British Library EThOS Veritabanı

f

%

Nitel yöntem durum çalışması

20

28,57

Karma yöntem keşfedici

19

27,14

Açıklayıcı

13

18,57

Çeşitleme

7

10

Olgu bilim

3

4,28

Etnografi

2

2,85

Eylem araştırması

2

2,85

Gömülü teori, öyküleyici analiz, doküman analizi,
tam deneysel desen

4

1,42

Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde deneysel, tarama, olgu bilim, eylem araştırması, durum
çalışması, örnek olay, betimsel tarama gibi çeşitli araştırma desenlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Araştırma deseni bakımından bu tezlerin çoğunda nicel yöntem yarı deneysel (%28,57), zayıf deneysel
(%1,7), nicel yöntem deneysel olmayan ilişkisel tarama (%3,57), betimsel tarama (%16,96), nitel
yöntem etkileşimli desen eylem araştırması (%5,35), durum çalışması (%14,28), olgu bilim (%2,67),
boylamsal çalışma (%0,89), nitel yöntem etkileşimli olmayan desen doküman incelemesi (%8.92),
Tarihsel analiz (%0,89), karma yöntem açıklayıcı desen (%7,14), çeşitleme (%6,25), keşfedici desen
(%2,67) kullanılmıştır.
İngiltere’de ulaşılan doktora tezlerinde keşfedici, açıklayıcı, durum çalışması, çeşitleme ve
olgu bilim gibi çeşitli desenlerin en çok kullanıldığı görülmektedir. Araştırma deseni bakımından bu
tezlerde nitel yöntem durum çalışması (%28,57), karma yöntem keşfedici (% 27,14), açıklayıcı
(%18,57), çeşitleme (%10) kullanılmıştır. En az kullanılan desenler ise olgu bilim (%4,28), etnografi
(%2,85), eylem araştırması (%2,85), gömülü teori, öyküleyici analiz, doküman analizi, tam deneysel
(%1,42) desendir.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin örneklem türüne göre
dağılımı
Tablo 4. Örneklem Türüne ait bulgular
Yök Tez Arşivi

f

British Library
EThOS Veritabanı

f

%

%
Ortaokul öğrencileri
Lise öğrencileri

30
5

42,09
6,84

Ortaokul/lise
öğrencileri

11

8,8

Öğretmenler

16

21,91

Öğretmenler

35

28

Lisans öğrencileri

9

12,32

Lisans öğrencileri

22

17,6

Öğretim elemanları

5

6,84

Öğretim elemanları

20

16

İlkokul öğrencileri

3

4,10

İlkokul öğrencileri

10

8

Okul öncesi öğrencileri

3

4,10

Yetişkinler

2

1,6

İlköğretim müfettişleri

1

1,36

Yöneticiler

7

5,6

Aday öğretmenler

1

1,36

Veli

4

3,2

Lisansüstü/doktora
öğrencileri

2

1,6

Türkiye’deki doktora tezlerinin farklı örneklemler üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir.
Doktora tezlerinde en çok tercih edilen örneklem türlerinin ortaokul öğrencileri (%42,09), öğretmenler
(%21,91), lisans öğrencileri (%12,32) olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, lise öğrencileri (%6,84),
öğretim elemanları (%6,84), ilkokul öğrencileri (%4,10), okul öncesi öğrencileri (%4,10), ilköğretim
müfettişleri (%1,36), aday öğretmenler (%1,36) ile yürütülen doktora tezlerinin sayısının oldukça az
olduğu görülmektedir.
İngiltere’deki tezlerinin de farklı örneklemler üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir.
Doktora tezlerinde en çok tercih edilen örneklem türlerinin, öğretmenler (%28), lisans öğrencileri
(%17,6), öğretim elemanları (%16), ortaokul/lise öğrencileri (%8,8), ilkokul öğrencileri (% 8),
yöneticiler (%5,6), veli (%3,2), lisansüstü/doktora öğrencileri (%1,6), yetişkinler (%1,6)dır.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin tezlerdeki veri toplama
araçlarına göre dağılımı
Tablo 5. Veri toplama araçlarına yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

British Library EThOS
Veritabanı

f

%

Anket/ölçek

60

33,27

Anket/ölçek

46

21,80

Görüşme formu

42

22,75

Görüşme

64

30,33

Gözlem formu

26

13,75

Gözlem

38

18

Başarı testleri

27

14,28

Başarı testi

4

1,89

Doküman analizi

20

10,58

Doküman analizi

36

17,06

Diğerleri

23

10

Görüşme

Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde belirli veri toplama araçlarının sıklıkla kullanıldığı ve
her doktora tezinde birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Doktora tezlerinde en
çok kullanılan veri toplama araçlarının; anket/ölçek (%33,27), görüşme formu (%22,75), gözlem
formu (%13,75) , başarı testleri (%14,28), doküman analizi (%10,58), tutum/algı/kişilik/yetenek
testlerinin (%6,34) kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Doktora tezlerinde en az kullanılan veri toplama
araçlarının ise video kaydı, öğrenci ürün dosyası, yansıtıcı günlük gibi veri toplama araçları olduğu
görülmektedir.
İngiltere’de ulaşılan doktora tezlerinde en çok kullanılan veri toplama araçları; görüşme
(%30,33), anket/ölçek (%21,80), gözlem (%18), doküman analizi (%17,06), diğerleri (%10).Doktora
tezlerinde en az kullanılan veri toplama aracı ise başarı testi (%1,89)’dır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin tezlerdeki veri analiz
tekniklerine göre dağılımı
Tablo 6. Veri Analiz Tekniklerine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

British Library EThOS
Veritabanı

f

%

Nicel veri analizi yöntemlerinden
betimsel istatistik

42

25,92

Betimsel İstatistik

30

30,27

Kestirimsel İstatistik

60

37,03

Kestirimsel İstatistik

20

18,34

Nitel veri analiz yöntemlerinden
içerik analizi

37

22,83

İçerik analizi

19

17,43

Betimsel analiz

26

16,04

Tematik analiz

30

27, 52
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Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde veri toplama araçları ile toplanan veriler çeşitli veri
analizi teknikleri kullanılarak çözümlendiği görülmektedir. Doktora tezlerinde nicel veri analizi
yöntemlerinden

betimsel

analiz

(%25,92),

kestirimsel analiz

(%37,03),

nitel veri analiz

yöntemlerinden içerik analizi (%22,83), betimsel analiz (%16,04) kullanılmıştır.
İngiltere’de ulaşılan tezlerde en çok kullanılan veri analizi teknikleri ise, betimsel analiz
(%30,27), tematik analiz (%27, 52), kestirimsel analiz (% 18,34), içerik analizi (%17,43)dir. En az
kullanılanlar ise söylem analizi (%3,66), fenografik analiz- öyküleyici analiz-video analizi (%0,91)
dir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’deki doktora tezleri İngiltere’deki tezlerle karşılaştırıldığında daha çok istatiksel
yöntemlere dayanan nicel araştırma yöntemleri kullanıldığı tespit edilmiştir. İngiltere’deki tezlerde ise
karma ve nitel araştırma yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, EPÖ
alanında kuram ve uygulamayı birleştirici açıklayıcı ya da keşfedici türde karma yöntem çalışmalarına
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Çalışılan konular bakımından karşılaştırıldığında, Türkiye’deki EPÖ alanındaki doktora
tezlerinde çok kültürlülük konusu ve teknoloji tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri konusunun daha
az çalışıldığı tespit edilmiştir. Özellikle küreselleşen ve dijitalleşen dünyada ve Türkiye’nin göçmen
nüfusunun arttığı bir dönemde çok kültürlü eğitim ve eğitim teknolojilerine yönelik çalışmaların
artması gerektiği söylenebilir.
Türkiye’de yapılan doktora tezlerinin konuları incelendiğinde Yapılandırmacı Kurama
dayanan 5E, 7E öğrenme modelinin çok yogun çalışıldığı tespit edilmiştir. İngiltere’deki tezlerde ise
Yapılandırmacı Kuram bağlamında dil eğitimi, öğretmen kimliği, ölçme değerlendirme ve teknoloji
entegrasyonu konularının çalışıldığı belirlenmiştir.
Tezler çalışma grupları açısından karşılaştırıldığında, Türkiye’deki tezlerde velilere dönük
program çalışmalarının olmadığı tespit edilmiştir.
Veri toplama araçları bakımından karşılaştırıldığında, İngiltere’deki tezlerde nicel veri
toplama araçları daha yaygın bir şekilde nitel veri toplama araçlarını destekleyici şekilde kullanıldığı
belirlenmiştir. Halbuki Türkiye’de daha çok anket ya da ölçek çalışmalarının olduğu tespit edilmiştir.
Tüm bu sonuçlardan hareketle, Türkiye’deki EPÖ alanındaki çalışmalarda yorumlayıcı ve
pragmatist paradigmaya dayanan nitel ve karma yöntem çalışmalarının arttırılması gerektiği önerisinde
bulunulabilir.
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GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE PRESERVICE TEACHERS' VIEWS ABOUT THREE
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ÖZET
Bilim ve teknolojideki hızlı değişimlerle birlikte öğrenme-öğretme ortamlarında da yeni
öğretim yöntem ve teknikleri ortaya çıkmaktadır. Fakat eğitim fakültesinde okumakta olan öğretmen
adaylarının bu yöntemler hakkında çok fazla bilgileri bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarımız bu
yeni yöntem ve tekniklere ilgi duymamaktadırlar. Eğitim fakülteleri programlarında verilmekte olan
birçok derste Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve İşbirlikli Öğrenme yöntemleri
hakkında bilgiler verilmektedir. Bu derslerin amacı öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında
geleneksel öğretim yöntemi yerine bu ve benzeri yöntemleri tercih etmeleridir. Bu sebeple öğretmen
adaylarının bu üç yöntem hakkındaki görüşleri ve fikirleri önem kazanmaktadır. Bundan dolayı bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve
İşbirlikli Öğrenme yöntemleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada örneklem uygun örnekleme
yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinde okumakta olan öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanılmıştır.
Görüşmeler kayıt altına alınarak kaydedilmiştir. Veriler transkript edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Verilerin analiz için MAXQDA paket programı kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen
veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarına, yöntemlere ilişkin sorular sorulmuş ve
her bir yöntem hakkında ne bildikleri, ne düşündükleri, avantajları, dezavantajları ve amaçları
hakkında karşılaştırmalı sorular sorulmuştur. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının her üç yöntem
hakkında bilgi sahibi oldukları fakat sınıf ortamında nasıl kullanacakları hakkında yeterli bilgi ve
beceriye sahip olmadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimler: Proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme,
öğretmen adayları.
ABSTRACT
New teaching methods and techniques are emerging in learning-teaching environments along
with the rapid changes in science and technology. However, preservice teachers studying at the
faculties of education do not have too much information about these methods and consequently they
are not interested in these new methods and techniques. Information about the project-based learning,
the problem-based learning and the cooperative learning methods is provided to the preservice
teachers in many courses at the education faculty programs. The purpose of these courses is that
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preservice teachers should prefer these and similar methods instead of traditional teaching method
when they become teachers. For this reason, preservice teachers’ views and opinions on these three
methods are important. Therefore, the aim of this study is to determine the preservice teachers’ views
on Project-Based Learning, Problem-Based Learning and Cooperative Learning. The case study,
which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The sample was determined
by convenience sampling method. The sample of the study was consisted of preservice teachers who
are studying at a public university. In the study, the data was collected via semi-structured interview
form. Interviews were audio recorded. The data was transcribed and then analyzed by using the
MAXQDA package program. The obtained data in the study was analyzed by content analysis. The
questions about the methods and the comparative questions about what they know, what they think
about, advantages, disadvantages and purposes of each method are asked to the preservice teachers. At
the end of the study, it was determined that the preservice teachers had information about all three
methods but did not have adequate information and skills about how to use them in the classroom
environment.
Keyword: Project-based learning, problem-based learning, cooperative learning, preservice
teachers.
1. GİRİŞ
Son yıllarda anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi adına öğrenenin bilgileri kendi yapılandırdığı
yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamları tercih edilmektedir. Bu öğrenme ortamlarında
bilgiler öğrencilere doğrudan aktarılmamakta, öğrenenler kendi öğrenme sorumluluklarını almakta ve
öğretmenler de bu süreçte bir rehber görevini üstlenmektedirler. Geleneksel öğrenme yöntemleri ile
yapılan öğretim, öğrencilerin sahip oldukları ön bilgilerden uzak ve ezbere dayalı bir şekilde
gerçekleşmektedir. Fakat öğrenme-öğretme ortamlarını daha etkili kılmak amacıyla yürütülmekte olan
araştırmalarda farklı öğrenme yöntemleri denenmektedir. Bu çalışmalarda özellikle öğrencinin aktiflik
ilkesi göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrencinin aktif olmadığı öğrenme-öğretme ortamlarında
öğrenci performansları da negatif bir şekilde etkilenecektir. Bunun önüne geçmek içinde öğrencilerin
daha aktif olacağı maksimum performansı sağlayacak nitelikteki öğrenme yöntemleri denenmelidir
(Asan & Güneş,2000). Özellikle de öğrencilerimizin başarısız olmasındaki en büyük etmen geleneksel
yöntem ile öğretim uygulamalarının yapılmasına öğretmenlerimiz tarafından devam edilmesidir. Proje
tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme ve işbirlikli öğrenme gibi yöntemler geleneksel öğretim
yönteminden farklı olup öğrenenlerin aktif olduğu öğrenme yöntemlerindendir.
Öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerinden biri olan proje tabanlı öğrenmede; öğrenenler,
özgün ve gerçek bir probleme cevap bulmak amacıyla bu problemle ilişkili sorulara cevap ararlar,
bilgi, beceri, tutum ve bilimsel kavramları öğrenmek amacıyla işbirliği içinde çalışarak inceleme ve
sorgulama çalışmaları sonucunda elde ettikleri bulguları ve sonuçları rapor şeklinde arkadaşlarıyla
paylaşırlar (Blumenfeld vd., 1991; Çubukçu, 2012a; Thomas, 2000). Projelerde sunular bir drama
etkinliği, bir poster sunumu, bir sözlü sunum şeklinde olabilir (Çubukçu, 2012a). Gómez-Pablos, del
Pozo ve Muñoz-Repiso (2017), öğrencilerin öğrenme sürecine dâhil edilmeleri ve bu süreçte motive
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olmaları gibi problemli durumlar karşısında proje tabanlı öğrenmenin etkili bir öğrenme yöntemi
olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılara göre bu yöntem temel becerilerin yanı sıra eleştirel ve
araştırma becerilerinin gelişmesinde de etkili olan önemli bir yöntemdir. Proje tabanlı öğrenme daha
çok öğrenci odaklı ve öğretmenin kolaylaştırıcı rolünün olduğu öğrenme yöntemidir. Öğrenenler kendi
doğal ilgilerinin oluşturdukları sorulara cevap bulmak amacıyla öğrenmeye çalışırlar. Bu yöntemde
proje, sorgulama sonucu ortaya çıkar. Öğrenciler bir soru geliştirirler ve öğretmenin danışmanlığında
araştırmalar yürütürler. Öğrencinin tercihi projenin temel öğesidir (Bell, 2010). Bu yöntemde
öğrenciler kendi yaşantılarındaki bir sorunu çözmek adına işbirliği içinde çalışırlar ve okul dışı
ortamları da öğrenme sürecine dahil ederler (Çubukçu, 2012a). Öğrencilerin probleme cevap ararken
takip ettikleri her bir basamak öğretmen tarafından izlenir ve öğrenci de harekete geçmek adına
öğretmenin onayını almaya çalışır. Ayrıca öğrencilerin bazıları aynı probleme cevap bulmaya
odaklanmışlarsa bu öğrencilerin işbirliği içinde çalışmaları sağlanarak 21. yüzyılın işbirlikçi çalışma
ve iletişim becerilerinin kazanılması sağlanmış olur. Proje tabanlı öğrenme yöntemi, öğrenmeyi
desteklemek amacıyla yapılacak olan ek bir aktivite olarak nitelendirilmemelidir. Müfredat bu
yönteme dayalı olarak düzenlenebilir. Proje tabanlı öğrenme ile öğretimden sonra öğrenenlerin bir
konuyu daha iyi anlamaları, derinlemesine öğrenmeleri, üst düzey okuma becerilerinin gelişmesi ve
öğrenmek için motivasyonlarının artması sağlanabilir (Bell, 2010).
Öğrencinin aktif olduğu probleme dayalı öğrenme, öğrencilerin gruplar halinde işbirliği içinde
çalışarak belirlemiş oldukları probleme yönelik çözüm yollarını aramaları ve bu süreçte kendileri için
gerekli olan bilgileri belirleyerek araştırmalarıdır. Bu yöntemde, öğrenenler gerçek dünya
problemlerine ilişkin topladıkları bilgileri grup içerisinde tartışarak bu probleme çözüm bulmaya
odaklanırlar (Köseoğlu & Tümay, 2015; Tosun, Tatar, Şenocak, & Sözbilir, 2015). Bu yöntemde
problemler öğrencilere senaryolar halinde sunulmaktadır (Neville & Britt, 2007). Probleme dayalı
öğrenmede öncelikle öğrencilere günlük hayattan alınan bir problemden yola çıkılarak hazırlanmış
olan problem senaryoları sunulur. Öğrenciler bu problem senaryolarından problemi tespit ederler, daha
sonra bu problem hakkında ne bildiklerini, ne bilmediklerini ve ne öğrenmeleri gerektiğine karar
verirler. Daha sonra kimin hangi konuyu araştıracağına karar verirler. Hangi kaynaklara nasıl ve
nereden ulaşacaklarını belirlerler. Öğrenciler yaptıkları bu planlamalar doğrultusunda işbirliği içinde
araştırmalar yaparak elde ettikleri bilgileri tartışarak ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunarak
problemin çözümüne ulaşmaya çalışırlar (İnel, Evrekli, & Balım, 2010; Köseoğlu & Tümay, 2015).
Awang ve Ramly (2008) probleme dayalı öğrenme etkinliklerinin; problemin sunumu, problemle ilgili
araştırmaların yapılması, problemin çözümü ve sürecin değerlendirilmesi şeklinde dört temel
aşamadan oluştuğunu belirtmişlerdir. Temel (2014) tarafından yapılan bir çalışmanın ilk aşamasında
öncelikle gruplar oluşturulmuş ve daha sonra her gruba bir problem senaryosu sunulmuştur. Her grup
kendilerine verilen problem senaryolarını inceleyerek senaryodaki problem durumu ile ilgili bilgilerini
belirlemişlerdir. Daha sonra öğrenciler problemde yer alan koşulları, problemle ile ilgili ne bildiklerini
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ve neyi bilmediklerini ve ne bilmeleri gerektiğine karar vermişlerdir. Problemdeki önemli kavramları
belirleyerek bir liste oluşturmuşlardır. Problem ile ilgili alt problemleri belirlemişlerdir. Gruplar kendi
aralarında bir çalışma planı hazırlayarak görev dağılımında bulunmuşlardır. Daha sonra öğrenciler
bilgi paylaşımında bulunarak alt problemler ile ilgili hipotezler kurmuşlardır. Alt problemler ile ilgili
çözüm yolları üzerinde grup içinde tartışmalar yaparak fikirler yürütmüşlerdir. Öğrenciler alt
problemlere ilişkin önerdikleri çözüm yollarını açıklamışlardır. Elde ettikleri sonuçları tartışmış ve en
iyi çözüm önerisini tespit etmişlerdir. Öğrenciler en sonunda problemin çözümüne ilişkin yaptıkları
çalışmayı ve çözümü sunmuşlardır.
İşbirlikli öğrenme ise ön bilgi, beceri, cinsiyet ve sosyal beceri düzeyleri açısından
farklılıklara sahip öğrenenlerin bir probleme çözüm bulmak veya verilen bir görevi yerine getirmek
amacıyla oluşturulan küçük gruplarda ortak bir amaç için beraber çalışarak bir konuyu, kavramı veya
olayı öğrenmelerini sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır (Christison, 1990, akt., Demirel, 2011; Saban,
2009). Fakat her grup çalışmasına işbirlikli öğrenme diyemeyiz. Öğrencileri gruplara bölmek ve
birlikte aynı grup içerisinde çalışmalarını istemek öğrencilerin işbirliği içinde öğreneceklerini
sağlamaz (Köseoğlu & Tümay, 2015). İşbirlikçi sınıf ortamında; öğrenciler, heterojen olan küçük
gruplar halinde birlikte çalışırlar, grubun her bir üyesi grubun diğer üyelerinin başarı hedeflerine
ulaşabilmeleri için çaba sarf eder, ortak bir fayda sağlama amacı içerisindedirler, birlikteliğin sağladığı
başarılar daha önemlidir, sınırsız bir ödül algısı mevcuttur, değerlendirme aşamasında önceden
belirlenmiş olan kriterlere bağlı olarak grupların performansları değerlendirilir ya da mutlak
değerlendirme dikkate alınarak değerlendirme yapılır (Saban, 2009). Slavin (1990)’a göre işbirlikli
olarak yapılacak öğrenmenin sonunda başarı hedefinin yakalanması için üç temel öğeye gereksinim
duyulmaktadır. Bu öğeler; grupta bulunan her üyenin grup amaçlarına sahip olması, her üyenin
bireysel sorumluluğa sahip olarak ortak hedefe ulaşmakta çaba göstermesi ve grup içerisinde üyelerin
başarı için eşit şansa sahip olarak grubun başarısına katkıda bulunma şansı yakalayabilmesi
şeklindedir (Akt., Senemoğlu, 2011).

İşbirlikli öğrenmede, gruplar 4-6 arasında değişen sayıda

öğrenciden oluşur. Gruplarda yer alan öğrenciler, öğretmenin daha önce sunmuş olduğu bir konuyu
işbirliği içinde öğrenmeye veya geliştirmeye çalışırlar ya da öğretmen tarafından verilen bir etkinliği,
projeyi veya görevi yapmaya, tamamlamaya çalışırlar (Çubukçu, 2012b). İşbirlikli öğrenme
yönteminde, ayrılıp-birleştirme (Jigsaw) teknikleri, takım destekli bireyselleştirme, okuma-yazmauygulama, takım destekli bireyselleştirme, grup araştırması, öğrenci takımları-başarı bölümleri gibi
teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında daha yaygın kullanılan teknik Jigsaw tekniğidir
(Doymuş, 2015; Çubukçu, 2012b). Jigsaw tekniğinde, öncelikle gruplar 3-7 arasında değişen sayıda
öğrenci heterojen olarak belirlenir. Daha sonra her grup tarafından çalışılacak olan aynı materyal grup
üyeleri arasında paylaşılır. Her öğrenci kendisine verilen bölüm üzerinde çalışıp bu bölümü gruptaki
diğer arkadaşlarına anlatmak zorundadır. Her grupta materyalin aynı kısmını çalışmak zorunda olan
öğrenciler bir araya gelerek uzman gruplarını oluştururlar ve uzman araştırması yaparlar. Uzman
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gruplarında yer alan öğrenciler konu başlıklarını birlikte araştırarak öğrenmeye çalışırlar. Bu süreçte
öğretmen uzman gruplarındaki öğrencilerin birbirleriyle fikirleri paylaşmaları, açıklamalarını ve
birbirlerine yardım etmeleri için destekler ve cesaretlendirir. Uzmanlık gruplarında kendi konularını
iyi öğrenen öğrenciler kendi gruplarına döner. Uzmanlık gruplarından sonra her öğrenci öğrendiklerini
gruptaki diğer arkadaşlarına anlatır ve böylece konunun tamamının anlaşılması sağlanır. Temel
gruplardaki grup üyeleri tüm konu başlıklarını birbirlerine öğrettikten sonra grup olarak bir rapor
hazırlarlar. En son aşamada ise öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerini bütünleştirmek amacıyla
bireysel, grup veya tüm sınıfın katıldığı bir etkinlik düzenler. Örneğin bu etkinlikler grup sunumu,
bireysel sunum şeklinde yaptırılabilir. Daha sonra öğrenciler bireysel olarak değerlendirilir (Çubukçu,
2012b; Doymuş, 2015). Tablo 1’de literatürde (Çubukçu, 2012b; Doymuş, 2015; Köseoğlu & Tümay,
2015; Yıldırım, Birinci, & Kurt, 2015) yapılmış olan çalışmalardan yararlanılarak her üç öğretim
yöntemin uygulama basamaklarına yer verilmiştir.
Tablo 1. Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme ve İşbirlikli öğrenme (Jigsaw
Tekniği) Öğrenme Yöntemlerinin Basamakları.
Proje Tabanlı Öğrenme

Probleme Dayalı Öğrenme

Problemi Belirleme
Proje amacının ortaya konması
Araştırmaların yapılması
Yöntemin belirlenmesi
Projenin Yapılması
Bulguların sunulması
Sonuçların ortaya konması
Öneriler
Raporun hazırlanması
Projenin sunulması

Problemin ortaya konulması
(Problem senaryoları)
Ön bilgilerin ve hipotezlerin
belirlenmesi
Araştırma ve Bilgi toplama
Çözümü belirleme
Çözümün Sunumu
Değerlendirme

İşbirlikli öğrenme (Jigsaw
Tekniği)
Grupların oluşturulması
Çalışılacak olan materyalin
bölünmesi
Uzmanlık grupları ve uzman
araştırmaları
Grup içi öğretim, rapor hazırlama
Tamamlama ve değerlendirme

1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Eğitim fakültesinde okumakta olan öğretmen adaylarının, bilim ve teknolojideki hızlı
değişime bağlı olarak öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılmaya başlanılan yeni öğretim yöntem ve
teknikleri hakkında çok fazla bilgileri bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarımız bu yeni yöntem ve
tekniklere ilgi duymamaktadırlar.

Eğitim fakülteleri programlarında verilmekte olan birçok derste

proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntemleri hakkında bilgiler
verilmektedir. Bu derslerin amacı öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında geleneksel öğretim
yöntemi yerine bu ve benzeri yöntemleri tercih etmeleridir. Bu sebeple öğretmen adaylarının bu üç
yöntem hakkındaki görüşleri ve fikirleri önem kazanmaktadır. Fakat literatür incelendiği zaman ilerde
bu yöntemleri etkin bir şekilde kullanılması beklenen öğretmen adaylarının görüşler�n�n çok fazla
�ncelenmed�ğ� görülmekted�r. Proje tabanlı öğrenmen�n (Mot� & Ab�ga�l, 2004; Panasan &
Nuangchalerm, 2010), probleme dayalı öğrenmen�n (Jansson, Söderström, Andersson, & Nord�ng,
2015; Günter & Alpat, 2017); işbirlikli öğrenmenin (Bilgin & Geban, 2006; Taştan Kırık & Boz,
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2012) başarı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu literatürde yapılan çalışmalarda belirlenmiş olsa da
geleceğin öğretmen adaylarının bu yöntemler hakkındaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve bu
yöntemleri öğretmen olduklarında kullanıp kullanmayacaklarına dair görüşlerinin belirlenmesi gerekir.
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde işbirlikli öğrenme (Çakmak, 2014; Çopur & Moğol,
2012; Yasul & Samancı, 2015); probleme dayalı öğrenme (İnel Ekici, Küçük, & Deniş Çeliker, 2014;
Şimşek, Örten, Topkaya & Yıllar, 2014), proje tabanlı öğrenme (Ay, 2013; Dağ & Durdu, 2012)
yöntemler ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin ayrı ayrı incelendiği görülmektedir. Bu
çalışmalarda öğretmen adaylarının görüşleri, genel olarak kendileriyle yapılan deneysel uygulamalar
sonucu alınmıştır. Bu çalışmada ise öğretmen adaylarının bu yöntemleri kullanıp kullanmayacakları ve
nasıl kullanacakları konusundaki görüşleri belirlenmek istenilmiştir. Ayrıca literatürdeki çalışmalarda
öğretmen

adaylarının

bu

üç

yöntem

hakkındaki

görüşlerinin

birlikte

incelenip

değerlendirilmemesinden dolayı bu çalışmanın literatüre önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir.
Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme, probleme
dayalı öğrenme ve işbirlikli öğrenme yöntemleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir.
2. YÖNTEM
2.1. Çalışmanın Modeli
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışmaları, nasıl ve niçin sorularının temel alındığı, araştırmacıların kontrol edemediği bir olgu ya da
olayı derinlemesine incelemeyi sağlayan bir araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2011).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini bir devlet
üniversitesinde okumakta olan altı öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının yaşları 2225 arasında değişmektedir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanılmıştır. Görüşme formu
araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Uzman görüşü alındıktan sonra düzeltmeler yapılarak forma son
şekli verilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Görüşmeler kayıt altına alınarak kaydedilmiştir. Veriler transkript edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Verilerin analizi için MAXQDA paket programı kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen
veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. “HD_22_K_2.94_4.Sınıf” şeklindeki bir kodlamada HD
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kodu isminin baş harflerini, 22 yaşını, K cinsiyetini (Kadın ve Erkek), 2.94 dört üzerinden not
ortalamasını ve 4. Sınıf ise hangi sınıfta okumakta olduğunu göstermektedir.
3. BULGULAR
Çalışma sonunda öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler transkript edildikten sonra içerik
analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarına proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme ve
işbirlikli öğrenme yönteminin ne olduğu sorulmuş ve bu üç yöntemi tanımlamaları istenilmiştir.
Analizler sonucunda öğretmen adaylarının genel olarak bu yöntemler hakkında bilgi sahibi oldukları
fakat bu bilgilerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Proje tabanlı öğrenme ile ilgili bir öğretmen
adayının yaptığı açıklamalar aşağıda verilmiştir. Proje tabanlı öğrenme sonunda bir ürünün çıkacağını
belirtmiş olsa da öğretmen adayı proje tabanlı öğrenmenin süreçlerini tam olarak açıklayamamıştır.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Proje tabanlı öğrenme ….. yani sınıfta öğrenciyi daha aktif hale
getirmek ve merak uyandırmak adına yapılan bir çalışma olarak diye düşünüyorum.
Araştırmacı: Nedir? Tam olarak.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Yani ilgi. Hem kendi etkin olsun hem de bir şeyleri merak edip
araştırma adına yapılan.
Araştırmacı: Ne yapılıyor peki burada?
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Öğrenciye bir konu veriliyor. Ya da yapmak istediği bir ilgi
alanında bir şey. Onun hakkında ister bir görsel bir şey ya da yazılı bir şey araştırıp getiriyor."
İşbirliğine dayalı öğrenme ile ilgili öğretmen adaylarının görüşleri incelendiğinde genel olarak
grup çalışmalarının yürütüldüğünü belirtmişlerdir. Fakat gruplar oluşturulduktan sonra nasıl yapılması
konusunda bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir.
HD_22_K_2.94_4.Sınıf: İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencileri gruplar halinde oluşturarak
gruplar oluşturarak öğrencilerden üç veya daha fazla. Onlara herhangi bir konu hakkında bir sorun bir
problem bir tartışma konusu vererek onların o konuyu daha iyi anlamlarını sağlayacağımız bir
yöntemdir.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: İşbirliğine dayalı öğrenmede yine gruplaşma olan bir yöntem ve
gene çocukların sosyal iletişimi açısından önemli yöntemler. İşbirliğine dayalı öğrenmede yine kendi
aralarında hani görev dağılımı yaparak bugünlerden daha kendilerini görev sorumluluğuna
alıştırıyorlar bu yüzden işbirliğine dayalı öğrenmede güzel bir yöntem.
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Öğretmen adaylarının probleme dayalı öğrenme ile ilgili yaptıkları açıklamalar incelendiğinde
ise bu tanımların da yine yeterli olmadığı belirlenmiştir. Özellikle diğer iki yönteme göre öğretmen
adayların bu yöntem hakkında daha az bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Probleme dayalı öğrenme. Bunda da sınıfa bir soru yöneltiyorsun.
Beyin fırtınası yaşatıyorsun. Bu şekilde doğruya ulaştırıyorsun diye düşünüyorum.
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: Probleme dayalı öğrenmede de işte günlük hayatımızdan daha çok ya
da mesleki açıdan bir problemimiz olduğunda bunları nasıl şey yapabilir üstesinden gelebilir bu yani.
Öğretmen adaylarına bu üç yöntemin genel olarak hangi avantajlarının olduğu sorulmuştur.
Öğretmen adayları da bu üç yöntemde grup çalışmaları olduğunu ve bunun sonucunda da öğrencilerin
birlikte öğrenme becerilerinin gelişeceğini vurgulamışlardır. Ayrıca öğretmen adayları bu her üç
öğrenme

yönteminin öğrenci merkezli olduğunu ve öğretmenlerin arka planda olduklarını

belirtmişlerdir.

Öğrencilerin

grup

içerisinde

birlikte

öğreneceklerini,

fikir

alışverişlerinde

bulanacaklarını ifade etmişlerdir.
BT_24_K_3.01_5.Sınıf: Proje tabanlı öğrenme grup çalışması olarak ta yapılıyor Bu sayede
öğrenciler birbirleri ile ortak çalışmayı öğrenmiş oluyorlar. Birbirlerinden fikir alış verişi yapmış
oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerin araştırma yönünü de geliştirmiş oluyorlar.
HD_22_K_2.94_4.Sınıf: Avantajları ezbere dayalı bir öğretimden uzaktır öğretmen ikinci
plandadır. Öğretmen rehberlik eder. Öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur. Bundan dolayı
problemin çözümünde kalıcı öğrenme öğrenciye sağlayacaktır. Bundan etkili bir yöntemdir.
GD_24_K_3.02_5.Sınıf:. Yani öğrenci bir kere sorumluluk sahibi olur. Ben bunu yapmalıyım
ki hani hem grubun içinde saygın olsun hem yani öğretmen sonuçta bir proje verdi ya da bir şey yaptı
soru sordu diyelim orada araştırma yapacaklar bir şey yapacaklar yani özgüven olarak bence artırabilir
kendini.
Öğretmen adaylarına göre bu üç yöntemin dezavantajları; grup içerisinde farklı özelliklere
sahip

olan

öğrenciler

arasında

problemlerin/anlaşmazlıkların

oluşabileceği,

müfredatın

yetiştirilemeyeceği ve sınıf yönteminin zorlaşacağı şeklindedir.
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: İşte hep anlatırken dediğim gibi sınıf ortamında bence uygulanması
en kolay probleme dayalı olur. En zoru da herhâlde işbirliğine dayalı olur. Orada da daha fazla gürültü
falan kopar diye düşünüyorum ben. Bir de işte istemeyenler falan olursa karşı gelirler biz istemiyoruz
bu şey arkadaşla olmayı falan diyebilirler.
BT_24_K_3.01_5.Sınıf: Yani dediğim gibi bu öğrenci profiline ve öğretmenin duruşuna bağlı
diye düşünüyorum. Ama tabi ki normal derse göre bir kargaşa çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü
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grupla yapılan bir çalışma olduğundan ister istemez bir kaynama olacaktır. Ama hâkimiyet kurulabilir.
Öğretmenin elinde olan bir şey.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: İşte sevmediği bir arkadaşı varsa grup çalışmasında ondan
istemeyebilirler. Aslında kimisinin avantajı olabilir. Ya grupta kenara çekilip diğerlerine bırakabilir bir
işi.
Öğretmen adaylarına bu üç yöntemin amaçları, öğretmenler tarafından neden kullanılmaları
gerektiği sorulmuştur. Öğretmen adayları öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif olmaları,
öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almaları,
grup içerisinde iletişimi artırmak ve sahip oldukları sorunları/anlaşmazlıkları çözme gibi süreçlerin
geliştirilmesi amacıyla kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Proje tabanlı öğrenmenin amacı hem öğrencilerin birbirleri içinde
kaynaşması ve gruplaşmasını sağlayacak yani grup çalışmasını uygun bir şekilde çalışacaklar hem de
proje tabanlı öğrenmede öğrenci daha aktif. Ama öğretmen kontrol eden durumda olduğu için
öğrenciler daha fazla üzerine sorumluluk alacak bunların üzerinde kendileri daha zaman ayıracak ve
hani öğrenmeleri daha kalıcı olacak kendileri uğraştıkları için. Proje tabanlı öğrenmenin ben daha çok
yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kendileri araştırıyorlar hem de kendileri ortaya bir sunum
çıkartıyorlar o yüzden daha etkilidir.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Probleme dayalı öğrenmede öğrenciyi düşünmeye işte biraz
meraklandırmaya yöneltiyor olabilir. Öğrenme-öğretme ortamlarında bize sınıfı da etkin hale getirmek
için kullanılmalıdır. Mesela sınıfta on kişi varsa herkese bir soru yönelterek bir problem çıkararak
hepsinden bir cevap alabilirim. Ama iki kişinin sadece katıldığı bir sınıfta hani öğrenci de en azından
kenara çekilmek oturmak değil de bir şeyler öğretmek. Bir sonraki derse daha hani hoca bana ne
soracak diye araştırarak geliyor olabilir.
BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Bu yöntemin amacı öğrencilerin sorunları beraber çözebilme fikir
alışverişi yapabilme, beyin fırtınası yöntemlerini kullanabilmelerini sağlamaktadır.
Son olarak öğretmen adaylarına

bu yöntemleri kullanıp/kullanmayacakları ve nasıl

kullanacakları sorulmuştur. Öğretmen adaylarının tamamı bu yöntemleri; zaman, öğrencilerin tepkileri
ve

mekân açısından problem yaşamazlarsa kullanacaklarını ya da kullanmak istediklerini

belirtmişlerdir. Öğretmen adayları proje tabanlı öğrenmeyi nasıl kullanacakları konusunda kısmen
doğru cevaplar verirken, işbirlikli öğrenme ve probleme dayalı öğrenme ile ilgili yeterli bilgi
verememişlerdir.
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: İşte diyelim bir sorun atarım ortaya ondan sonra hedefimin ne
olduğunu önceden belirlerim. Bu sorunun üzerinden işte öğrencilerin yorumları olur hangileri ne
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düşünüyorsa onları hadi bir araştırın gelin derim oradan da sonuç olarak bir proje hazırlamalarını
isteyebilirim. Ya da hani sen düşündüğün görüşü hadi siz aynı görüşü düşünenler hadi siz bir drama
hazırlayın diyebilirim. Hadi sen bir örnek olay bul diyebilirim ya da ben şimdi bir araştırma işte şey
yapıyorum orada altı şapkalı modeli kullanma öğrencilerin farklı düşünceleri var onları araştırıp
gelinde burada bir bana sunu halinde işte neden onu düşündüğünüzü anlatın diye böyle bir şey
vereceğim öyle.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: İşte gene kimya ile ilgili bir problem çıkarırım ya da bir yanlış bir
bilgi veririm hani sizce bu nasıl doğru mudur? Ya da yani. Aynen öyle yaparım yanlış bir bilgi
veririm. Ya da sorarım böyle midir diye. Geri dönüşlere göre sınıfı yönlendiririm.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Mesela grup çalışması olarak onlara istasyon yöntemi vardı
kullandığımız. İstasyon yönteminde beraber hareket etmelerini sağlayabilirim. Beraber bir sunum veya
ufak bir proje yapmalarını sağlayabilirim. Bu şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öğretmen adaylarıyla proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme ve
işbirlikli öğrenme yöntemleri hakkında yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
sonucu öğretmen adaylarının bu yöntemler hakkında bilgi sahibi oldukları fakat bu bilgilerinin yeterli
olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları bu üç yöntemin özellikle grup çalışmaları ile
yapılacağını belirtmiş ve bunun sonucunda da öğrencilerin birlikte öğrenme becerilerinin gelişeceğini
ve derslerde başarılı olacaklarını vurgulamışlardır. Ayrıca öğretmen adayları bu her üç öğrenme
yönteminin öğrenci merkezli olduğunu ve öğrencilerin daha aktif olarak öğrenme sürecine
katıldıklarını belirtmişlerdir.

Literatürde

yapılan

çalışmalarda

da

benzer

sonuçların olduğu

belirlenmiştir. Örneğin Çopur ve Moğol (2012) tarafından yapılan bir çalışmada da fizik öğretmen
adayları, işbirlikli öğrenme yönteminin derslere katılımı artırdığını, akademik başarıyı desteklediğini
ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Şimşek, Örten, Topkaya ve Yıllar (2014)
tarafından yapılan çalışmada öğretmen adayları, öğretmen olarak göreve başladıklarında işbirlikli
öğrenme yöntemini kullanacaklarını belirtmişlerdir. Dağ ve Durdu (2012) tarafından yapılan bir başka
çalışmada ise proje tabanlı öğrenme hakkında öğretmen adayları grupla çalışma ve işbirliği
becerilerinin geliştirdiğini, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağladığını ve başarılarının artırdığını
belirtmişlerdir. Akpınar ve Ergin (2005) tarafından yapılan diğer bir çalışmada da öğretmen adayları
probleme dayalı öğrenmenin araştırmaya ve düşünmeye yönlendirdiğini, derse karşı pozitif tutum
oluşturduğunu ve bu yöntemde grup halinde çalışarak birbirlerine yardımcı olduklarını belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları; öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif olmaları, öğrenciler arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenme sorumluluklarını almaları, iletişimi artırmak ve sorunlarını çözme
gibi süreçlerin geliştirilmesi amacıyla bu üç yöntemin kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır.
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Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında de bu çalışmanın sonuçlarına paralel sonuçların olduğu
görülmektedir. Öztuna Kaplan ve Diker Ay (2013) tarafından yapılan bir çalışmada öğretmen
adaylarının geleneksel öğrenme yaklaşımına göre proje tabanlı öğrenmeye yönelik daha olumlu
görüşlerinin olduğu belirlenmiştir. Bu yöntemin birbirlerinin öğrenmeleri için uygun bir ortam
oluşturduğunu, motivasyonlarını artırdığını, araştırma yapma, materyal hazırlama, öğrenme stratejileri
kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim ve grupla çalışma gibi beceriler kazandırdığını
belirtmişlerdir. Şimşek ve diğerleri (2014) yaptıkları çalışma sonunda Sosyal Bilgiler Eğitiminde
okumakta olan öğretmen adayları işbirlikli öğrenme yönteminin hem akademik başarılarını artırdığını
hem de sosyal ve psikolojik yönden kendilerine olumlu katkılarının olduğunu belirtmişlerdir. CantürkGünhan ve Başer (2009) yaptıkları bir çalışmada öğretmenlerin genel olarak probleme dayalı öğrenme
hakkında bilgi sahibi oldukları ve bu yöntemin Matematik derslerinde kullanılması yönünde olumlu
görüşlerinin olduğunu belirtmişlerdir. İnel ve diğerleri (2014) öğretmen adaylarının problem dayalı
öğrenmenin öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkacak olan problemleri çözmede, düşünme
becerilerini kullanmada, derslere aktif bir şekilde katılımlarını sağlamada, dersi daha dikkatli
dinlemede ve yaparak yaşayarak öğrenmede öğrencilere olumlu katkılarını olacağını belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları, bu her üç yöntemde grup içerisinde öğrenciler arasında problemlerin
oluşabileceğini, müfredatın yetiştirilemeyeceğini ve sınıf yönteminin zorlaşacağını ifade etmişlerdir.
Ayrıca öğretmen adayları öğretmen olduklarında bu yöntemleri kullanmak istediklerini fakat bu
süreçte zaman ve mekân gibi etkenlerden dolayı bunun zor olabileceğini belirtmişlerdir. Literatür
incelendiğinde benzer şekilde bu yöntemlerin uygulanmasına yönelik dezavantajların olduğu
belirlenmiştir. Örneğin Yasul ve Samancı (2015) tarafından yapılan bir çalışmada sınıf öğretmenleri;
öğrencilerin davranışları, maddi olanakların yeterli olmaması ve zaman problemi gibi nedenleri grup
çalışmalarının olumsuzlukları arasında belirtmişlerdir. Çakmak (2014) tarafından yapılan başka bir
çalışmada ise grup çalışmalarında öğretmen adaylarının görev dağılımı, grup içindeki anlaşmazlıklar,
grupla çalışma planı ve kuralların eksikliği, zaman yetersizliği, gürültü, sınıf yönetimi, yer ve zaman
problemleri ile ilgili sorunların oluştuğunu belirtmişlerdir. Melles (2004) üniversite öğrencileriyle
yaptığı görüşmeler sonucu grup çalışmalarında görev dağılımı, çalışma süreci ve değerlendirme
konularında problemlerin olduğunu belirtmiştir. Ay (2013) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise
öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yönteminin yeni ve çok zaman almakta olduğunu,
yönteme karşı yabancı olduklarını, bu yöntemle yeterli bilgiye ulaşamadıklarını, sınavda nereden
çalışacaklarını hangi konuları öğrenmeleri gerektiğini anlayamadıklarını, başarısız olacaklarından ve
grup içerisinde çalışmakta zorlandıklarını belirtmişlerdir. Thomas (2000) proje tabanlı öğrenmenin
hem proje yürütücüsü hem de uygulayıcılar açısından kolay bir yöntem olmadığını vurgulamıştır. İnel
Ekici, Küçük ve Deniş Çeliker (2014) tarafından yapılan bir çalışmaya katılan öğretmen adayları
probleme dayalı öğrenmenin sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere problemler çıkartacağını, ders
sürelerinin bu yöntem için hazırlanan etkinliklerin kullanılmasında yetersiz olduğunu ve ayrıca
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problem senaryolarının öğrencileri öğretilmek istenilen kavramlara götürmeyeceği durumların da
oluşacağını belirtmişlerdir. Dağ ve Durdu (2012) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise proje
tabanlı öğrenme hakkında öğretmen adayları grup içerisinde görev dağılımı ve zaman yönetimi
konusunda problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öztuna Kaplan ve Diker Coşkun (2012) tarafından
yapılan diğer bir çalışmada öğretmenler proje tabanlı öğrenmede zaman ve mekân problemleri
yaşadıklarını, değerlendirme açısından sorunları olduklarını, velilerin tutumlarının, öğrencilerin
yoruldukları ve bunun da dersteki performanslarını düşürdüğünü belirtmişlerdir.
Öğretmen adayları bu üç yöntemi nasıl kullanacakları hakkında proje tabanlı öğrenme ile ilgili
kısmen doğru cevaplar verirken işbirlikli öğrenme ve probleme dayalı öğrenme hakkında yeterli ve
doğru bilgiler verememişlerdir. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucu öğretmen
adaylarının özellikle

probleme

dayalı öğrenme konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları

belirlenmiştir. Bu yöntem hakkında ya bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir ya da nasıl
kullanacaklarını bilmediklerini açıklamışlardır. İnel Ekici ve diğerleri (2014) tarafından yapılan bir
çalışmada öğretmen adaylarının probleme dayalı öğrenmede etkinlik geliştirme sürecinde problemler
yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Sonuç olarak eğitimciler, öğretmen adaylarını yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme
yöntemlerini kullanmaları için destekleseler de ve bu yönde eğitimler verseler de mezun olan
öğretmenlerin bu yöntemler hakkında yüzeysel bilgilere sahip oldukları ve pratikte ise çok daha zayıf
oldukları belirlenmiştir. Bu sebeple özellikle öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında öğretmen
adaylarının

bu

yöntemleri

kullanarak

yapacakları etkinlikler

onların

gelişimlerine

katkıda

bulunacaktır. Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan derslerde öğretmen adaylarına bu yöntemler
hakkında teorik bilgiler vermenin yanında bu yöntemleri kullanmaları için onlara fırsatların tanınması
onların gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Özel öğretim yöntemleri gibi derslerde daha çok
uygulamaya yönelik çalışmalara yer verilmelidir. Böylece öğretmen adaylarının yapacakları sunumlar
ve hazırlıklar onları öğretmenlik mesleğine daha hazır hale getirebilir. Ayrıca eğitim fakültelerinde bu
yöntemlerin tanıtımı, uygulanması ve kullanılmasına yönelik olarak açılacak seçmeli dersler de
öğretmen adaylarımızın yetişmesine katkıda bulunabilir.
5. KAYNAKÇA
Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşler. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 3-14.
Asan, A., & Güneş, G. (2000). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış bir örnek ünite etkinliği.
Millî Eğitim Dergisi, 147,50–53.
Awang, H., & Ramly, I. (2008). Creative thinking skill approach through problem-based learning:
Pedagogy and practice in the engineering classroom. International Journal of Social Sciences,
3(1), 18-23.

168

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Ay,

Ş.

(2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin
görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-1).

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. The Clearing
House, 83(2), 39-43.
Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2006). The effect of cooperative learning approach based on conceptual change
condition on students’ understanding of chemical equilibrium concepts. Journal of Science
Education and Technology, 15(1), 31–46.
Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991).
Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. Educational
psychologist, 26(3-4), 369-398.
Cantürk-Günhan, B., & Başer, N. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin öğrenci, öğretmen ve öğretim
üyelerinin görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi, 3(1), 134-155.
Çakmak, M. (2014). Grup Çalışmasına yönelik yansımalar: Öğretmen adaylarının düşünceleri. Eğitim ve
Bilim, 39(174), 338-347.
Çopur, T., & Moğol, S. (2012). Fizik eğitimde işbirliğine dayalı yaklaşımın kullanılmasına yönelik öğrenci
görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 251-266.
Çubukçu, Z. (2012a). Proje Tabanlı Öğrenme. B. Oral (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
(527-539). Ankara: Pegem Akademi.
Çubukçu, Z. (2012b). İşbirlikli Öğrenme. B. Oral (Ed.), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (509526). Ankara: Pegem Akademi.
Dağ, F., & Durdu, L. (2012). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri. eJournal of New World Sciences Academy, 7(1), 200-211.
Demirel, Ö. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Doymuş, K. (2015). Kimya öğretiminde işbirlikli öğrenme modeli. A. Ayas & M. Sözbilir (Ed.), Kimya
Öğretimi (517-539). Ankara: Pegem Akademi.
Gómez-Pablos, V. B., del Pozo, M. M., & Muñoz-Repiso, A. G. V. (2017). Project-based learning (PBL)
through the incorporation of digital technologies: An evaluation based on the experience of
serving teachers. Computers in Human Behavior, 68, 501-512.
Günter, T., & Alpat, S. K. (2017). The effects of problem-based learning (PBL) on the academic
achievement of students studying ‘Electrochemistry’. Chemistry Education Research and
Practice, 18(1), 78-98.
İnel Ekici, D., Küçük, H., & Deniş Çeliker, H. (2014). Fen öğretmeni adaylarının probleme dayalı öğrenme
yöntemine ilişkin görüşleri ve özyeterlik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,
3(2), 378-389.
İnel, D.,Evrekli, E., & Balım, A. G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme: Bir
modül örneği “sinir sistemi”. 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, Türkiye. 23–25 Eylül.
Jansson, S., Söderström, H., Andersson, P. L., & Nording, M. L. (2015). Implementation of problem-based
learning in environmental chemistry. Journal of Chemical Education, 92(12), 2080-2086.
Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2015). Fen eğitiminde yapılandırıcılık ve yeni öğretim yöntemleri. Ankara:
Palme Yayıncılık.

169

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Melles, G. (2004). Understanding the role of language/culture in group work through qualitative
interviewing. The Qualitative Report, 9(2), 216-240.
Moti, F., & Abigail B. (2004). Integrating alternative assessment in a project based learning course for
preservice science and technology teachers. Assessment and Evaluation in Higher Education,
29(1),41-61.
Neville, D., & Britt, D. (2007). A problem-based learning approach integrating foreign language into
engineering. The Foreign Language Annals, 40(2), 226-246.
Öztuna Kaplan, A., & Diker Coşkun, Y. (2012). Proje tabanlı öğretim uygulamalarında karşılaşılan
güçlükler ve çözüm önerilerine yönelik bir eylem araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.
Panasan, M., & Nuangchalerm, P. (2010). Learning outcomes of project-based and inquiry-based learning
activities. Journal of Social Sciences, 6(2), 252-255.
Saban, A. (2009). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem
Akademi.
Şimşek, U., Örten, H., Topkaya, Y., & YILLAR, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işbirlikli
öğrenme teknikleri hakkındaki görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181, 231-258.
Taştan Kırık, Ö.,& Boz, Y. (2012). Cooperative learning instruction for conceptual change in the concepts
of chemical kinetics. Chemistry Education Research and Practice, 13, 221–236.
Temel, S. (2014). The effects of problem-based learning on pre-service teachers' critical thinking
dispositions and perceptions of problem-solving ability. South African Journal of
Education, 34(1), 1-20.
Thomas, J.W. (2000). A Review of Research On Project Based Learning. Retrieved April 11, 2017,
fromhttp://www.ri.net/middletown/mef/linksresources/documents/researchreviewPBL_07022
6.pdf.
Tosun, C., Tatar, E., Şenocak, E., & Sözbilir, M. (2015). Kimya öğretiminde probleme dayalı öğretim
uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Ed.), Kimya Öğretimi (171-193). Ankara: Pegem
Akademi.
Yasul, A. F., & Samancı, O. (2015). Sınıf öğretmenlerinin ‘Grup Çalışmaları’na ilişkin görüşlerinin
incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7, 131-156. .
Yıldırım, N., Birinci Konur, K., & Kurt, S. (2015). Kimya öğretiminde proje tabanlı öğretim uygulamaları.
A. Ayas & M. Sözbilir (Ed.), Kimya Öğretimi (141-170). Ankara: Pegem Akademi.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

170

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

ÖĞRETMENLERİN YANSITTIĞI FARKLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MESLEKTEN
ALDIKLARI DOYUMA ETKİSİ : MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF DIVERSE PERSONALITY CHARACTERISTICS OWNED BY
TEACHERS ON PROFESSIONAL SATISFACTION: A SAMPLE OF MERSIN CİTY
Doç. Dr. Lütfi Üredi*, Hakan Ulum**
*Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi
lutfiuredi@gmail.co m
**Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlkokulu
hakanulum@gmail.com

ÖZET
Kişilik özellikleri her insanda farklılık gösteren, ruhsal ve bedensel özelliklerin bütünüdür.
İnsanların kişilik özellikleri, icra ettikleri meslekleri ile yakından ilişkilidir. Uygun şartlar altında
insan, kişiliğine uygun iş seçer. Mesleki seçimler, kişiliğin henüz şekillenmeye başladığı, bireyin iç
dünyasında kaos ortamının hakim olduğu zamanlarda yapılır. Bu bakımdan bu dönemin sağlıklı
geçirilmesi çok önemlidir. Çünkü bazı meslekler kişilik özellikleri göz ardı edilerek sürdürülemez.
Bunların başında öğretmenlik mesleği gelir. Öğretmenler, mesleğin gerektirdiği özelliklerin ve kendi
kişilik özelliklerinin farkında olmalıdır. Aradaki bu uyum yüksek iş motivasyonunu ve iş tatminine
erişmiş öğretmenleri, bu öğretmenler tarafından iyi yetiştirilecek bireyleri, buna bağlı olarak da
sağlıklı bir toplumu beraberinde getirecektir. Uyumsuzluk ise, iş tatmini yaşamayan, toplumsal
rolünde başarısız bir öğretmen profilini oluşturacaktır. Farklı kişilik özelliklerine sahip öğretmenlerin,
mesleklerinden alacağı doyum da farklılıklar gösterecektir. Bu araştırma öğretmenlerin yansıttığı farklı
kişilik özelliklerinin meslekten aldıkları doyuma etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Değişik
kişilik özelliklerini yansıtan öğretmenlerin, yansıttığı kişilik özellikleri ile meslekten aldığı doyum
arasındaki ilişki çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma
tarama türü bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli Merkezi ve İlçelerinde bulunan
ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 516 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler kişilik özellikleri ve
mesleki doyuma yönelik ölçekler kullanılarak toplanmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler,
istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edilip, yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre
öğretmenlerin dışadönük, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, sakin kişiliktedirler. Bununla birlikte
öğretmenlerin kişilik özellikleri ile mesleki doyumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenlerin
mesleki doyumları ile dışa dönüklük, sorumluluk, yumuşak başlılık ve deneyime açıklık kişilik
özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu; duygusal açıdan dengesizlik kişilik özelliği
ile negatif yönde, anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarıyla;
öğretmenlerinin kişilik özellikleri, demografik özellikleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkinin
var olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: kişilik özellikleri, mesleki doyum, öğretmen
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ABSTRACT
Personality characteristics are the combination of psychological and physical features that
differ among human beings. Humans’ personality characteristics are closely related to the professions
they carry out. Under the suitable conditions, a person chooses a job that is conformed to his or her
own personality. Some professions, among which teaching profession comes first, cannot be carried
out through ignoring personality characteristics. Teachers must be aware of both their own personality
characteristics and the characteristics their profession requires. Adaptation to such a condition is to
provide high professional motivation and professional satisfaction, as well as creating well-trained
individuals educated by teachers, and a relatedly proper society. On the other hand, maladaptation to
such a condition is to create a teacher profile in which there is no professional satisfaction and no
success in social role. Teachers having different personality characteristics will also represent
diversities in their professional satisfaction. This study has been conducted with the aim of
investigating the effects of different personality characteristics owned by teachers on their professional
satisfaction. The relationship between diverse reflected personality characteristics of teachers and their
professional satisfaction has been tried to be identified with reference to different variables. The study
is based on a survey design. The sample of the study composes of 516 primary and secondary school
teachers employed in Mersin city centre and its connected counties. The data of the study have been
collected by scales on personality characteristics and professional satisfaction. The data transferred
into computer have been analysed and interpreted by means of statistical techniques. According to the
results, the teachers have been found to be extrovert, responsible, open to innovations, and calm.
Besides, there exists a significant relationship between the personality characteristics and the
professional satisfaction of teachers. It has also been detected that there is a positive correlation
between the professional satisfaction of teachers and their extroversion, responsibility, tender
mindedness, and openness to experiences, while there stands a negative correlation between the
professional satisfaction and the emotional instability. The results of the study have presented an
existing relationship between the professional satisfaction of teachers and their personality
characteristics, as well as their demographic features.
Keywords: personality characteristics, professional satisfaction, teachers
GİRİŞ
Değişen dünyanın belirsizlikleri özellikle ekonomi, politika ve eğitim gibi sektörlerde
kendisini hissettirir (Üredi, 2015). Dünya hızlı bir şekilde değişerek, sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçiş sağlamıştır. Bu değişim rüzgarından eğitim alanının etkilenmemesi mümkün değildir.
Eğitim alanındaki bu değişimle birlikte yenilenme ve sisteme uyum süreci başlamış, yeni pedagojiler
üretmiştir (Akbaşlı ve Üredi, 2015). Sonuç olarak yenidünyanın gereksinimleri beraberinde eğitim
sisteminde yeni yaklaşım ve pedagojilerin gereksinimini doğurmuştur. Eğitim sisteminin önemli bir
unsuru olan öğretmenlerin kişilik özellikleri ve meslekten aldıkları doyum bu yaklaşımın ve
pedagojilerin önemli değişkenidir.
Kişilik ve meslek birbiriyle ilintili olgulardır. İnsan hayatının önemli bir kısmını kapsayan
meslek hayatı, kişilik yapısına uygun olmalıdır. Kişilik yapısına uygun olmayan meslek seçimleri
yaşam kalitesini düşürür.
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Mesleki seçimin yapıldığı dönemler insanların ergenlik dönemine denk gelir. Ergenlik
dönemi, bu dönemdeki insanlar için faklı derecelerde kaos ortamını ifade eder. Bu kaos ortamında
kişiliği henüz gelişmeyen (gelişim döneminden kaynaklı olarak) insanlar yanlış tercihler yapabilir.
Kaos ortamlarında yapılacak mesleki seçimler, ileride meslekten alınacak doyumu da direkt olarak
etkileyecektir. Kaos ortamının vermiş olduğu gerginlik, bu dönemde kişilik yapısı tam şekillenmemiş
bireyi yanlış mesleğe yöneltecek, mesleki doyumun düzeyini düşük düzeylere çekecektir. Bu
bakımdan bu dönem bireye gereken desteğin sağlanması, kılavuz edilmesi gereken bir dönemdir. Bu
dönem atlatıldıktan sonra bireyde farklı kişilik özelliklerinin yansıması ve buna bağlı olarak meslekten
alınacak doyumda beklendik bir durumdur.
Kişilik kavramı incelendiğinde literatürde birçok tanım karşımıza çıkmaktadır. İnsanları
birbirinden farklı kılan en önemli faktörlerden biri kişiliktir. Her insan bir bireyi temsil eder.
Bireysellik insanın kişiliğinden kaynaklanan, kendisine has geliştirdiği ilişkilerin yapısıdır. Başka bir
ifadeyle kişilik, bireyin belirgin, sabit ve tutarlı olan özelliklerinin hepsidir (Aytaç, 2001).
Kişilik,

insanın

fizyolojik

yapısının;

zihinsel ve

duygusal tepki şekillerinin, benlik

oluşumunun özel, karmaşık ve dönüşümlü bir bütündür. Bu bütün insanın hayatında var olan olumlu
olumsuz tüm özelliklerini içerisinde barındırır. İnsanın kişilik gelişimi, içinde bulunduğu topluma,
sosyoekonomik durumuna ve kültürel etkilere bağlı olabilir (Bakırcıoğlu, 1982).
Kişilik bireyin çalışma ortamına karşı oluşturdukları algılamaları ve değerlendirmeleri
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum fark edildiğinden beri kurum personellerinin sahip
olduğu kişilik özellikleri de araştırmalarda önemli bir değişken olarak göz önünde bulundurulmuştur
(Schneider ve Smith, 2004: 425).
İnsan ihtiyaçlarının bir kısmı fizyolojik bir kısmı ise psikolojiktir. Bu psikolojinin temel
ilkesidir ve mesleki etkinlikler içinde geçerlidir. Mesleki verimin sonucunda alınan ücret fizyolojik
ihtiyaçları karşılarken, kendini ifade, başarıyı yakalama, tanınmış olma, mutlu olma gibi durumlar
psikolojik ihtiyaçları karşılar (Kuzgun ve ark., 2005). Bu açıdan bakıldığında mesleki doyum kişiler
açısından önemli bir ihtiyaçtır.
Meslekî doyum, iş ortamına ilişkin olumlu ya da olumsuz duyguları içermektedir. Meslekî
doyum, kişinin işinden beklentileri ve işinden aldıklarının birbirini karşılaması ile ilgili bir durumdur.
Beklentilerin elde edilenlerden daha fazla olduğu durumlarda kişide doyumsuzluk oluşmaktadır
(Yelboğa, 2008). Başka bir deyişle, meslekî doyum, belli bir işi ya da mesleği icra eden kişilerin
yaptıkları işle ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir (Mersin, 2007). Seçilen meslek, alınan eğitime
dayalı olarak seçilmekle birlikte, kişilerin meslek şartlarının kişilik özelliklerine, yetkinliklerine ve
kişisel hedeflerine uygunluğunu da göz önüne alarak meslek tercihinde bulunmaları iş doyumu
açısından büyük önem taşımaktadır (Yelboğa, 2008). Meslekî doyumun gerçekleşmediği ortamlarda
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meslekî tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Tükenmişlik kısaca, yoğun stres ve doyumsuzluğa tepki
olarak, bireyin psikolojik olarak işinden soğuması olarak tanımlanmaktadır (Maslach ve ark., 2001).
İnsanın kişilik özellikleri, mesleki eğilimleri ile yakından ilişkilidir. Öğretmenlik mesleğini
tercih eden bireylerin, mesleğin gerektirdiği özellikler ile kendi kişilik özelliklerinin arasında uyum
olmalıdır. Aradaki bu uyum motivasyonu yüksek ve mesleki doyuma erişmiş öğretmenleri, bu
öğretmenler tarafından iyi yetiştirilecek bireyleri, buna bağlı olarak da sağlıklı bir toplumu beraberinde
getirecektir. Uyumsuzluk ise, öğretmenin mesleğinden aldığı doyumu azaltacak, toplumsal rolünde
başarısız olmasına neden olacaktır.
AMAÇ
Bu araştırmanın genel amacı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kişilik
özelliklerini ve mesleklerinden aldığı doyumu çeşitli değişkenler açısından incelemek, kişilik
özellikleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin yansıttığı kişilik özellikleri

nelerdir?
2.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin yansıttığı kişilik özellikleri

cinsiyet değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
3.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin yansıttığı kişilik özellikleri

branş değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
4.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin yansıttığı kişilik özellikleri

kıdem değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin meslekten aldıkları doyum

hangi düzeydedir?
6.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin meslekten aldığı doyum

cinsiyet değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
7.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin meslekten aldığı doyum branş

değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
8.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin meslekten aldığı doyum kıdem

değişkenine göre, anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
9.

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile meslekten

aldığı doyum arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir kanıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da
örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemeleridir. Genel tarama modellerinde tekil ya da ilişkisel
taramalar yapılabilir (Karasar, 2014: 79). Çalışmada bu model kullanılarak, öğretmenlerin kişilik
özellikleri ve mesleki doyuma etkisi betimsel olarak saptanmaya çalışılmıştır.
Tekil tarama modelinden yararlanılarak, öğretmenlerin kişilik özellikleri ve mesleklerinden
aldıkları doyum saptanmaya çalışılmış, çeşitli değişkenler açısından irdelenmiştir. Değişkenler
arasındaki farklılıklar t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.
İlişkisel tarama modelinden yararlanılarak öğretmenlerin kişilik özellikleri ile mesleklerinden
aldıkları doyum arasındaki ilişki ortaya konulmak amaçlanmış, bu nedenle Pearson Korelasyon
Katsayısına bakılarak analiz edilmiştir.
Çalışma Grubu
Bu çalışmanın evrenini, Mersin ilinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma
grubu ise, 2015 – 2016 eğitim- öğretim yılında bu ilde görev yapan öğretmenlerden basit tesadüfî
örnekleme yöntemiyle belirlenen 516 kişiden oluşmuştur. Katılımcıların gönüllü olmasına özen
gösterilmiş ve maksimum çeşitlilik gözetilmiştir.
Tablo1. Katılımcıların demografik bilgileri.

Cinsiyet

Kıdem

Branş

(f)

%

Kadın
Erkek
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıl üzeri
Sınıf
Matematik
Türkçe
Fen ve Tekn.
Sosyal Bilg.
İngilizce
Diğer

346
170
249
110
68
41
48
186
30
46
14
22
74
144

Toplam
(f)
67,1
32,9
48,3
21,3
13,2
7,9
9,3
36
5,8
8,9
2,7
4,3
14,3
27,9

(N)
516

516

516

Araştırmaya katılan 516 öğretmenin; %67,1’i kadın (N=346), 170’i erkek (N=32,9); %48,3’ü
(N=249) 0-5 yıl kıdeme sahip, %21,3’ü (N=110) 6-10 yıl kıdeme sahip, %13,2’si (N=68) 11-15 yıl
kıdeme sahip, %7,9’u (N=41) 16-20 yıl kıdeme sahip, %9,3’ü (N=48) 20 yıl üzeri kıdeme sahip;
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%36’sı (N=186) Sınıf Öğretmeni, %5,8’i (N=30) Matematik Öğretmeni, %8,9’u (N=46) Türkçe
öğretmeni, %2,7’si (N=14) Fen ve Teknoloji Öğretmeni, %4,3’ü (N=22) Sosyal Bilgiler Öğretmeni,
%14,3’ü (N=74) İngilizce Öğretmeni, %27,9’u (N=144) diğer branşlardan öğretmendir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi envanteri, kişilik özelliklerine ve mesleki
doyuma yönelik ölçekler kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi envanterinde katılımcılardan cinsiyet, branş
ve kıdem bilgileri istenmiştir.
Kişilik özelliklerine yönelik ölçüm on maddeden oluşan ve Gosling ve arkadaşları (2003)
tarafından geliştirilen, Atak (2013) tarafından da Türk Kültürü’ne uyarlanan ölçek (On Maddeli
Kişilik Ölçeği) ile yapılmıştır. Ölçek deneyime açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, yumuşak başlılık
ve duygusal dengelilik olmak üzere beş önemli kişilik özelliğini ölçmektedir. Yedi derecelemeli Likert
tipi olan bu ölçekte, her bir alt boyutta iki madde yer almaktadır. Ölçeğin puanlamasında Gosling ve
arkadaşlarının (2003) geliştirdiği kolay puanlama anahtarı kullanılmaktadır.
Mesleki doyuma yönelik ölçüm ise Kuzgun ve arkadaşları tarafından (2005) geliştirilen beş
derecelemeli Likert tipinde 20 maddelik Mesleki Doyum Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Ölçekten
alınan yüksek puan, mesleki doyumun yüksekliğini işaret etmektedir.
Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında veriler elektronik ortamda “Google Form” aracılığı ile toplanmıştır.
Mersin ilinde görev yapan öğretmenlere sosyal ağlar ve elektronik posta aracılığı ile ulaşılmıştır.
Katılımcılara ölçeklerle ilgili, gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra verilen link üzerinden ölçeklerin
doldurulması sağlanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın veri toplama aşamasından sonra elde edilen verilerin, uygun kodlama
teknikleriyle, SPSS 22.0 paket programı kullanılarak, girişi yapılmış ve yine aynı paket programla
veriler analize tabi tutulmuştur. Kullanılan istatistik analiz yöntemleri ise ortalama, standart sapma,
frekans dağılımı, One-Way-Anova (Analysis of Variance), t-test (Independent-Samples T Tests)
testleridir.
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BULGULAR
Tablo 2. Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri
Dışa Dönüklük
Puanlar
Normlar
Derece

5,83
4,44
Orta Yüksek

Yumuşak
Başlılık
5,34
5,23
Orta Yüksek

Sorumluluk
6,01
5,4
Orta Yüksek

Duygusal
Dengelilik
5,05
4,83
Orta Yüksek

Deneyimlere
Açıklık
5,63
5,38
Orta Yüksek

Araştırmada her bir alt ölçek için toplam puan ortalaması dikkate alınarak, öğretmenlerin
baskın olan kişilik özellikleri belirlenmiştir. Ölçeğin yapısına uygun olarak alt ölçeğe ait kişilik
özelliği, öğretmenlerin temel kişilik özelliği olarak kabul edilmiştir. Öğretmenler dışa dönüklük,
duygusal dengelilik, deneyime açıklık, sorumluluk, yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin her birini
orta yükseklikte göstermiştir. Gosling ve arkadaşlarının (2003) kolay puanlama anahtarı kullanılarak
belirlenmiştir.
Araştırmadan elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin, ölçeğin her bir alt
boyutundan aldıkları puanlara göre kişilik özelliği orta yüksek düzeydedir. Öğretmenler; orta
yükseklikte dışa dönük (5,83>4,44), orta yükseklikte yumuşak başlı (5,34>5,23), orta yükseklikte
sorumluluk sahibi (6,01>5,4), orta yükseklikte duygusal dengede (5,05>4,83), orta yükseklikte
deneyimlere açık (5,63>5,38) kişilik özelliği göstermektedir.
Tablo 3. Öğretmenlerin On Maddeli Kişilik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre Ttesti Sonuçları
On maddeli kişilik ölçeği alt
boyutları
Dışadönüklük
Duygusal Denklik
Deneyimlere Açıklık
Sorumluluk
Yumuşak Başlılık

Cinsiyet

N

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

346
170
346
170
346
170
346
170
346
170

4,2500
4,3647
4,4061
4,5029
3,8685
3,8412
4,2182
4,0912
4,2182
4,0912

S

Sd

T

P

,92333
,91951
1,19806
1,16342
1,03177
,96142
,86607
,86973
1,08899
1,22462

514

1,328

,185

514

,871

,384

514

,289

,773

514

1,564

,118

514

2,164

,031

Öğretmenlerin kişilik özelliklerinden dışadönüklük, duygusal denklik, deneyimlere açıklık,
sorumluluk kişilik özelliği cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermez iken (p>.05) yumuşak başlılık
kişilik özelliği, cinsiyete göre anlamlı bir farlılık göstermektedir (t(514)=2,164, p<.05). Erkek
öğretmenler ( X=4,2182 ), kadın öğretmenlere ( X=4,0912 ) göre daha yumuşak başlılık kişilik
özelliğini yansıtmaktadır.
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Tablo 4. Öğretmenlerin On Maddeli Kişilik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Branşa Göre
ANOVA Sonuçları
On maddeli kişilik
ölçeği alt boyutları
Dışadönüklük

Duygusal Denklik
Deneyimlere Açıklık

Sorumluluk
Yumuşak Başlılık

Varyansın kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
3,876
434,637
438,513
7,999
717,016
725,016
9,948
513,615
523,563
,343
388,108
388,452
6,204
662,413
668,618

Sd
6
509
515
6
509
515
6
509
515
6
509
515
6
509
515

Kareler
ortalaması
,646
,854

F

P

,756

,604

1,333
1,409

,946

,461

1,658
1,009

1,643

,133

,057
,762

,075

,998

1,034
1,301

,795

,574

Tablo incelendiğinde on maddeli kişilik ölçeği alt boyutlarından elde edilen puanların branş
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin kişilik
özelliklerinden dışadönüklük, duygusal denklik, deneyimlere açıklık, sorumluluk, yumuşak başlılık
branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05).
Tablo 5. Öğretmenlerin On Maddeli Kişilik Ölçeğinden Aldıkları Puanların Kıdeme Göre
ANOVA Sonuçları
On maddeli kişilik
ölçeği alt boyutları
Dışadönüklük

Duygusal Denklik
Deneyimlere Açıklık

Sorumluluk
Yumuşak Başlılık

Varyansın kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
1,362
437,151
438,513
8,582
716,433
725,016
5,633
517,930
523,563
1,074
387,378
388,452
4,613
664,005
668,618

Sd
4
511
515
4
511
515
4
511
515
4
511
515
4
511
515

Kareler
ortalaması
,341
,855

F

P

,398

,810

2,146
1,402

1,530

,192

1,408
1,014

1,389

,236

,268
,758

,354

,841

1,153
1,299

,887

,471

Tablo incelendiğinde on maddeli kişilik ölçeği alt boyutlarından elde edilen puanların kıdem
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin kişilik
özelliklerinden dışadönüklük, duygusal denklik, deneyimlere açıklık, sorumluluk, yumuşak başlılık
kıdem değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>.05).
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Tablo 6. Mesleki Doyum Puanlarının Betimsel İstatistikleri

Mesleki
Doyum
Puanlarının
Ortalaması

Min.

Max.

X

Ss

N

1,00

4,80

2,2444

,74887

516

Mesleki Doyum Ölçeği puanları 20 ile 100 arasında dağılım göstermiştir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin meslekten aldıkları doyum puanları, neredeyse orta düzeyde bir aralıktadır (X=44,88).
Tablo 7. Öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden Aldıkları Puanların Cinsiyete Göre Ttesti Sonuçları

Mesleki Doyum

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
346
170

2,1808
2,3738

S

Sd

T

P

,70618
,81595

514

2,770

,006

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcı öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden
aldıkları puanlar, cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değişmektedir (t=2.770, p>.05). Buna göre erkek
öğretmenlerin ( X=2,3738), kadın öğretmenlere ( X=2,1808) göre meslekten aldıkları doyum daha
fazladır.
Tablo 8. Öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden Aldıkları Puanların Branşa Göre
ANOVA Sonuçları
Varyansın kaynağı
Mesleki Doyum

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
2,042
286,772
288,814

Sd
6
509
515

Kareler
ortalaması
,340
,563

F

P

,604

,727

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcı öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden
aldıkları puanlar, branş değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmemektedir (F= .604, p>.05).
Tablo 9. Öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden Aldıkları Puanların Kıdeme Göre
ANOVA Sonuçları

Mesleki Doyum

Varyansın
kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
toplamı
10,986
277,828
288,814

Sd
4
511
515

Kareler
ortalaması
2,746
,544

F

P

Fark

5,051

,001

E-A,
E-B,
E-C

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcı öğretmenlerin Mesleki Doyum Ölçeğinden
aldıkları puanlar, kıdem değişkenine göre anlamlı bir şekilde değişmektedir (F=5.051, p>.05).
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Kıdem
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıl ve üzeri
Toplam

N
249
110
68
41
48
516

X
2,2191
2,4091
2,3132
2,3012
1,8521
2,2444

Ss
,72354
,73607
,84317
,74014
,64238
,74887

Öğretmenlerin meslekten aldıkları doyumun, mesleki kıdemlere göre anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için yapılan tek faktörlü anova sonucunda aradaki farkın anlamlı olduğu
bulunmuştur (F=5.051, p>.05). Farkın hangi ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu
karşılaştırma testlerinden “Scheffe” testi uygulanmış ve mesleki kıdemi (E) 20 yıl ve üzeri (X=
1,8521) olan öğretmenlerin meslekten aldığı doyumun mesleki kıdemi (A) 0-5 yıl (X= 2,2191), (B) 610 yıl (X= 2,4091) ve (C) 11-15 yıl (X= 2,3132) olan öğretmenlere göre daha düşüktür.
Tablo 10. Kişilik özellikleri ile mesleki doyum arasındaki İlişki (Korelasyon)
Mesleki Doyum
-0,42**
0,087**
0,056**
0,176**
-0,138**

Dışadönüklük
Duygusal denklik
Deneyimlere açıklık
Sorumluluk
Yumuşak Başlılık

**Korelasyon p<.01 önem düzeyinde anlamlıdır.
Tablodan anlaşılacağı gibi öğretmenlerin kişilik özelliklerinden dışadönüklük ile mesleki
doyum arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki (r= -0.42, p<.01), duygusal denklik ile
mesleki doyum arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (r= 0,087, p<.01), deneyimlere
açıklık ile mesleki doyum arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (r= 0,056, p<.01),
sorumluluk ile mesleki doyum arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (r= 0,176,
p<.01), yumuşak başlılık ile mesleki doyum arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki
(r= -0,138, p<.01) olduğu saptanmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Kişilik özelliklerine uygun mesleği seçen insanların başarıyı yakalaması da daha kolay olur.
Öğretmenlik mesleği stresli bir meslektir. Bu stresli mesleği seçen öğretmenlerin alacağı doyum çeşitli
faktörlerden etkilenebilir. Kişilik özelliği de bunların başında gelir. Yapılan bu araştırmada
öğretmenlerin farklı kişilik özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir. Meslekten alınan doyum puanının
orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin sahip olduğu farklı kişilik özellikleri, meslekten
aldıkları doyum ile farklı şekillerde ilişki göstermiştir.
Elde edilen bulgulara göre öğretmenler dışa dönüklük, duygusal dengelilik, deneyime açıklık,
sorumluluk, yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin her birini eşit oranda ve orta yükseklikte
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göstermiştir. Konu ile paralel yapılan bir araştırma sonucu şu şekildedir; Kösece ve arkadaşları (2015)
yaptıkları araştırmada öğretmen adaylarının sahip oldukları kişilik özelliklerine ilişkin elde edilen
verilere göre en yüksek ortalama deneyime açıklık kişilik özelliğine, en düşük ortalama ise duygusal
dengesizlik kişilik özelliğine aittir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin kişilik özelliklerinden dışadönüklük,
duygusal denklik, deneyimlere açıklık, sorumluluk cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermezken,
yumuşak başlılık kişilik özelliği, cinsiyete göre anlamlı bir farlılık göstermektedir. Bunun yanında
öğretmenlerin

kişilik

özelliklerinden

dışadönüklük,

duygusal

denklik,

deneyimlere

açıklık,

sorumluluk, yumuşak başlılık branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık yoktur. Kıdem yılı
değişkenine

göre

ise

öğretmenlerin

kişilik

özelliklerinden

dışadönüklük,

duygusal denklik,

deneyimlere açıklık, sorumluluk, yumuşak başlılık düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapıldığında, öğretmenlerin kişilik özelliklerinden ziyade
öğretmen olarak okul yöneticilerinin kişilik özellikleri üzerine çalışmaların kapsamlı olduğu
görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin meslekten aldıkları doyum cinsiyete
göre anlamlı bir şekilde değişmektedir. Buna göre erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre
meslekten aldıkları doyum daha fazladır. Kınalı (2000) araştırmasında, erkek rehber öğretmenlerin
bayan rehber öğretmenlere göre işlerinden daha memnun olduklarını saptamıştır. Araştırmanın
konusuna paralel yapılan araştırmaların bazılarında cinsiyete göre mesleki doyum bulguları farklılıklar
göstermektedir. Cinsiyetler yönünden mesleki doyumun bir farklılaşma göstermediği bulgusu Biçer
‘in (2013), Güçray ‘ın (1995),

Çifçili ‘nin (2007) ve Yıldız’ın (2010) çalışmalarında yer almıştır.

Bununla beraber Aslan (2001) çalışmasında kadınların mesleki doyumlarının, erkeklerden daha
yüksek olduğu bulgusunu saptamıştır. Branş değişkenine göre elde edilen bulgular, öğretmenlerin
mesleki doyumlarının anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki doyumları, bazı kıdem
yıllarında anlamlı olarak değişmektedir. Mesleki kıdemi 20 yıl ve üzeri olan öğretmenlerin meslekten
aldığı doyum, mesleki kıdemi 0-5 yıl, 6-10 yıl, ve 11-15 yıl olan öğretmenlere göre daha düşüktür.
Biçer (2013) yaptığı araştırmada öğretmenlerin hizmet yılına göre mesleki doyumları arasında anlamlı
bir farklılık bulmuştur; Karahan (2006)’ın gerçekleştirdiği çalışmada bulgular incelendiğinde kıdem
arttıkça mesleki doyumun da arttığı görülmektedir; Günbayı (2001) da araştırmasında kıdem yılı fazla
olan öğretmenlerin mesleki doyum düzeyinin, kıdem yılı az olan öğretmenlerden daha fazla olduğu
sonucuna ulaşmıştır; ve Kayhan (2008), mesleki kıdem yılına göre öğretmenlerin mesleki doyum
düzeylerinin anlamlı bir şekilde değiştiğini saptamıştır.
Araştırmadan

elde

edilen

bulgular

neticesinde

öğretmenlerin

kişilik

özelliklerinden

dışadönüklük ile mesleki doyum arasında ters yönde orta kuvvette anlamlı bir ilişki, duygusal denklik
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ile mesleki doyum arasında aynı yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, deneyimlere açıklık ile
mesleki doyum arasında aynı yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, sorumluluk ile mesleki doyum
arasında aynı yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki , yumuşak başlılık ile mesleki doyum arasında
ters yönde, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre duygusal denklik,
deneyimlere açıklık, öz-denetim/ sorumluluk arttıkça mesleki doyum artmakta iken yumuşak başlılık,
dışadönüklük arttıkça mesleki doyum azalmaktadır. Biçer ‘in (2013) tez çalışmasında öğretmenlerin
mesleki doyumları ile kişilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bu ilişki
mesleki doyum ile dışadönüklük, yumuşak başlılık, öz-denetim/ sorumluluk ve gelişime açıklık kişilik
tipleri arasında aynı yönde, anlamı; duygusal tutarsızlık kişilik tipi arasında ters yönde, anlamlı bir
ilişki olarak saptanmıştır. Kuzgun (2000) öğretmenlerin kişisel özellikleri ile öğretmenlik mesleğinin
karakteristik özellikleri arasında uyum olduğunu belirtmektedir.
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ÖZET
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu askerî ve siyasi karışıklık ortamında
gayrimüslimlere ait eğitim kurumları, resmî denetimden oldukça uzaklardı. Osmanlı tebaasından
birçok etnik topluluk bu dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi devletlerini kurmak için her
yolu denediler. Bu topluluklar, kendilerine ait eğitim kurumlarını bağımsızlık yolunda birer ihtilal
merkezi gibi görmekte ve kullanmaktaydı. Bu yüzden Osmanlı Devleti, bu toplulukları bir an önce
kontrolü altına almak zorundaydı. Devlet yöneticileri, işe başlanması gereken ilk yerin
gayrimüslimlere ait eğitim kurumları olduğunun farkındaydılar. Ancak söz konusu dönemde,
bahsedilen bu okulları denetim altına almanın kolay olmayacağı da açıkça ortadaydı. Nitekim bu
okullar, Osmanlı Devleti’ni aşama aşama yıkılışa doğru götürdü. Osmanlı Arşivi’nden sağlanan
belgeler ışığında bahsedilen bu yıkılış sürecini ele alan makalede, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı
Devleti tarafından yapılan gayrimüslim okullarına yönelik teftişlere yer verildi.
Anahtar Kelimeler: Cemaat Okulları, Yabancı Okulları, Türkçe Eğitimi
ABSTRACT
In the military and political environment of the Ottoman State in the 19th century, official
supervision in non-Muslim education institutions was almost impossible. In this period, many ethnic
communities in the Ottoman state tried everything in order to set up their own state by leaving the
Ottoman Empire. These communities saw their educational institutions as the centers of revolutionary
centers for independence. Because of this, the Ottoman State had to take control of these communities
as soon as possible. State officials were aware that the first place to start was non-Muslim education
institutions. However, in the meantime, it was also clear that it would not be easy to control these
schools. As a matter of fact, these schools took the Ottoman State to a gradual collapse. This article
deals with the process mentioned in the light of documents provided by the Ottoman Archives
included inspections of non-Muslim schools conducted by the Ottoman State in the late 19th century.
Keyword: Community Schools, Foreign Schools, Turkish Education, Minorities
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1. GİRİŞ
Sosyal mirasın, bilimsel birikimlerin ve ortak değerlerin sistematik bir bütünlük içerisinde
nesilden nesle aktarılmasında ve yeni kuşakların şekillendirilmesinde eğitim ve kültür kurumları
oldukça önemlidirler. Eğitimle ilgili yapılan tanımlarda öne çıkan ortak nokta, onun sistematik bir
şekillendirme aracı olmasıdır. Bahsedilen sistematik şekillendirmenin fiziki yönünü eğitim kurumları,
sosyal ve kültürel hedefini de bu kurumlardaki öğrenciler oluşturur. Şüphesiz eğitim, çok zor ve
karmaşık bir konu olmakla birlikte toplumların vazgeçemeyecekleri kadar önemli de bir konudur.
Çünkü eğitim, çok çeşitli ve birbirinden farklı disiplinleri kapsar ve bu disiplinlerin içiçe geçmiş
örüntüleriyle uğraşır. Eğitimin toplum hayatında önemi, medeniyet ve kültürün gelişmesinde doğrudan
etkili olmasından kaynaklanır (Özcan, 2017(a): V).
XVII.

yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde

yaygın şekilde

görülmeye

başlanan

gayrimüslim okullarının ele alınması önemli bir konudur. Bazılarının varlığı Cumhuriyet dönemine
kadar ulaşan bu okulların kuruluş amaçlarının, idari yapılarının, eğitim programlarının, yurt içi ve yurt
dışı bağlantılarının

ele

alınarak

değerlendirilmeleri bu okulların günümüzdeki durumlarının

aydınlatılması bakımından gereklidir (Özcan, 2017(a): V). İlber Ortaylı’nın ifadesiyle imparatorluğun
en uzun dönemi olan XIX. yüzyıl, hem Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim okullarının
teşkilatlanması hem de bu okulların ayrılıkçı faaliyetler varlıklarını sürdürmeleri yönüyle oldukça
dikkat çeker. Söz konusu dönemde gayrimüslim okullarının bu çerçevede değerlendirilebilmesi
açısından teftişlerinin nasıl yapıldığı konusuna özellikle değinilmesini zorunlu kılmaktadır.
2. Gayrimüslim Okullarının Teftişinin Hukuki Temelleri
1838’den itibaren eğitime dair düzenlenmiş olan raporlarda okulların teftişi hususuna yer
verildiği görülmektedir. Ancak bu durum, Islahat Fermanı’nda yer alan öğretmenlerin tayininde ve
tespitinde padişahın seçip oluşturacağı bir komisyonun yetki sahibi olması fikrinden yola çıkılarak söz
konusu öğretmenlerin yeterliliği konusunun denetlenmesine dairdir. Babıâli, bu dönemde gayrimüslim
okullarını yalnızca sayısal olarak denetleme çabasındadır (Cevad, 2001: 8).
17 Mart 1857’de Maarif Nezareti tesis edildi. Mekatib-i Umumiye Nezareti’ni de bünyesine
alan bu kurum, Meclis-i Vükela’dan bir nazır tarafından idare ediliyordu. Askerî okulların dışındaki
okulların idare ve denetimleri bu kuruma aitti. Böylece, tüm okullar bundan böyle tamamen devletin
sorumluluğu altına girdi. Daha iyi idare edilmek üzere okullar; sıbyan, rüştiye, meslek ve teknik
okulları olmak üzere üç kademeye ayrıldı ve sıbyan okulları Müslüman ve gayrimüslim çocuklarının
ayrı ayrı eğitim görecek şekilde yapılandırıldı. Kalan diğer okullarda ise eğitim karma yapılacak ve
sınav usulüne göre sınıf geçilecekti.
Osmanlı Devleti’ndeki modern anlamda ilk anayasal metin olarak kabul edilen ve 1863’te
yürürlüğe giren Nizamname-i Milleti Ermeniyan’ın 10. maddesinde okullarının denetimi hususunda
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Ermeni cemaatine bir sorumluluk yüklenmiştir (Bebiroğlu, 2008: 139). Kanun-ı Esasi’nin 11., 15.
ve 16. maddelerine göre Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslim cemaat mensupları Osmanlı
tebaası olduklarından “Kanuna tebâiyyet şartıyla genel ve özel öğretim serbestiyeti esâs olmakla
birlikte bi’l-cümle mektebler devletin taht-ı nezâretindedir.” şeklindeki ifadeyle açılacak okulların
hukuki durumları ortaya konulmuştur (Salnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmâniyye, 1305: 103). Kanun-ı
Esasi’ye “Tüm okullar mevcut durumlarını aynen koruyacaktır.” ibaresini koydurmaya çalışan
gayrimüslim cemaat ileri gelenlerinin o dönemde mecliste büyük tartışmalara sebep olan bu
düşünceleri, devletin onlara ait okulların ders programlarına müdahale ve okulları teftiş etmekte ısrarlı
oluşundan kaynaklanmıştır (Ergin, III-IV, 1977: 1033).
Osmanlı Devleti’nde, gayrimüslim cemaatler tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri ilk kez 1
Eylül 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme bağlandı. Bu nizamnameyle
Osmanlı Devleti’ndeki Müslüman okullarıyla birlikte gayrimüslim ve yabancılara ait okullarla ilgili
uygulamalar yasal bir çerçeveye oturtuldu. Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 1. maddesinde
belirtildiği üzere gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarının kontrolü ve denetimleri devlete, tesisleri
ise cemaatlere bırakıldı (Somel, 2001: 89; Özalp vd., 1977: 549-585). Bu nizamnameye göre vilayet
maarif meclisleri ile maarif müdürlerinin görevleri şunlardı:
• Merkezden gelen emirleri uygulamak,
• Görev yerlerinde bulunan okulların teftişini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak,
• Maarif bütçesini usulüne uygun bir şekilde idare etmek,
•

Eğitim konusunda karşılaşılan sorunları çözmek ve bunlarla ilgili gelişmeleri Maarif

Nezareti’ne bildirmek
• Öğretmen seçimi ve tayiniyle ilgilemek,
• Okulların teftişini yapmak,
• Görev mahallindeki vilayetin eğitim-öğretim açısından durumuyla ilgili rapor hazırlamak,
• Görev mahallerindeki okul, kütüphane, matbaa gibi kuruluşları denetlemek,
• Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’nin kurallarına uyulmasını sağlamak,
• Öğretmen seçme sınavlarını organize etmek,
• Diploma tanzim etmek,
• Okul tahsisatlarını ve gelirlerini kontrol etmek (Kodaman - Saydam, 1992: 479-480; Özcan,
2017(a): 223).
Osmanlı ülkesinde yabancı okullarının giderek artması, II. Abdülhamid’i oldukça rahatsız etti.
Bunun üzerine 1885’te Babıâli, Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 129. maddesini değiştirilmesi
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için harekete geçti. Nitekim padişahın yaverliğini yapmış olan Derviş Paşa’nın riyasetinde kurulan bir
komisyon nizamnamenin 129. maddesini tadil etmek üzere madde-i nizamiye adıyla bir layiha
hazırlandı. Bu lahiyada ele alınan hususlar şunlardı:
• Yabancı okullara devam etmek isteyen Osmanlı tebaasının önce kendi ulum-ı diniyyelerini
öğrenmeleri,
• Yabancı okullarında okutulacak kitapların Maarif Nezareti’ne bildirilmesi,
• Okul kıyafetlerinin adap ve memleketin kültürüne uygun olması,
• Babıâli’nin yabancı okullarını teftişine müdahale edilmemesi,
• Okul kurucularının ve öğretmenlerin sicillerinin temiz olmasına dikkat edilmesi,
• Babıâli’nin ruhsatına izin verdiği okulların tabi olacakları kuralların tayini, bu okullardaki
zararlı dinî ve siyasi durumların engellenmesi,
• Osmanlı tebaası olan öğrencilerin yabancı okullarına gitmesinin engellenmesi,
• Yabancı ve cemaat okullarının ruhsata bağlanması, yabancı ve cemaat okullarında Türkçe
derslerinin bu dili bilen öğretmenlerin azlığı nedeniyle sadece kasabalardaki rüştiyelerde okutulması
(Esenkal, 2007: 57-58).
Tanzimat Fermanı’nın aksine Islahat Fermanı’nda eğitimle ilgili birçok hususa özellikle yer
verildi. Bu fermanda eğitimle ilgili hususların tamamı yalnızca gayrimüslim cemaatlerine mensup
kimselerle ilgiliydi. Bu gelişmeyle tüm gayrimüslim cemaatlere kendi okullarını açma, askeriye ve
mülkiye de dahil olmak üzere bütün devlet okullarına girebilme hakkı tanındı. Bununla beraber, bu
fermanda ülke içindeki eğitimin padişah tarafından seçilecek karma bir maârif meclisinin denetimi
altında bulunacağı da ifade edildi (Unat, 1964: 22).
1876’da I. Meşrutiyet’in ilanıyla yürürlüğe giren Kanun-i Esasi’de, eğitim ve öğretimle ilgili
olarak tüm tebaaya genel ve özel eğitim hakkı tanındığı, bütün okulların devlet denetimi altında
bulunduğu, eğitim birliği konusundaki önlemlerin Babıâli tarafından alınacağı, Osmanlı fertlerinin
tümü için ilköğretimin zorunlu olduğu belirtilmekteydi (Kodaman, 1999: 67; Bununla birlikte 1886’da
gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarının teftişi ve programlarıyla ders kitaplarının incelenmesi için,
Maârif Nezareti bünyesinde Mekâtib-i Ecnebiye ve Gayri Müslime Müfettişliği Dairesi kuruldu
(Haydaroğlu, 1993: 28). Bu dairenin kurulmasına Şakir Paşa’nın etkisi büyüktür. Çünkü o hazırladığı
raporlarda sürekli, yabancılar tarafından açılan okulların gayrimüslim cemaatlerine mensup çocukları
devlet aleyhinde fikirlere yönelttiğini savundu ve ayrıca gayrimüslimlerin Anadolu’daki ticareti ve
sanayiyi tamamen ele geçirme tehlikesine karşı bu okulların kapatılmasını ya da sıkı bir denetime tabi
tutulmasını tavsiye etti (BOA, Y.A.RES., 101/39). Şakir Paşa’nın bu tavsiyeleri oldukça yerindeydi.
Çünkü yabancı okullarından mezun olan Ermeni çocuklar, 1880’den sonra cemaatlerine ait okullarda
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göreve başlar başlamaz hem Osmanlı devlet sistemini, hem de Ermeni cemaat kurumlarını eleştiren bir
tavır takındılar. Hatta bunlar, daha da ileri giderek devlet otoritesine karşı çıktılar ve ihtilalci
yaklaşımlar sergilemeye başladılar. 1880’e gelindiğinde bu tür faaliyetler içerisinde bulunanlar, daha
iyi koordine olabilmek için Ermeni Okullar Birliği’ni kurdular. Tüm bu gelişmeler, ister istemez
Ermeni cemaatiyle devleti karşı karşıya getirdi (Somel, 2007: 71-94). Sadrazam Kâmil Paşa’nın 29
Nisan 1888 tarihli bir beyanı Şakir Paşa’nın yabancı okulları konusundaki fikirlerini destekliyordu. Bu
beyana göre özetle “Ermeni fesatçıları, Maârif aracılığıyla yeni yetişen Ermenileri zararlı milliyetçi
maksatlarına hizmet edecek şekilde eğiterek ihtilâl heveslilerini çoğaltmak girişiminde
bulunmaktadırlar... Dolayısıyla Ermeni okulları, Maârif-i Umumiye Nezareti tarafından devamlı
denetim altında tutulmalı ve muzır eğitime fırsat verilmemelidir.” şeklinde bilgilere yer verilmişti
(Sarınay, 2002: 29-44). Bu yüzden vilayetlerdeki Maârif idarelerine şu hususlara dikkat etmeleri sık
sık hatırlatıldı: “Gerek pây-i taht-ı saltanat-ı seniyyede ve gerek taşrada mevcûd mekâtib-i ibtidâ’iye
ve rüşdiye gerek doğrudan doğruya nezâret-i ma‘arifin taht-ı idâresinde ve gerek husûsi bulunsun
mutkalâ cümlesinin ders programları bir olub yekdiğerinden asla farkları olmamalıdır (BOA,
Y.PRK.MF., 2/82).”
1881’de çıkarılan Rumeli-i Şarkî Vilâyeti’nin Mebâdi-i Tedrîs Hakkında Kanun’da bilhassa
Rumeli’deki okulların denetlenmesiyle ilgili ayrıntılı hükümler mevcuttu. Kanunun 99. maddesiyle
tüm iptidailerin nezareti maarif idarelerine bırakıldı. Ancak bunun belirli bir hukuki çerçevede okul
müfettişleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi. Böylece müfettişler, okulda maarif idareleri
nezdinde devletin temsilcisi durumuna getirildiler (Koçer, 1974: 159). Ayrıca ders kitaplarının
denetimi için Encümen-i Teftîş ve Muâyene Heyeti ile Tedkîk-i Müellefât Komisyonu ve dini kitaplar
için Kütüb-i Diniyye ve Şeriyye Tedkîk Heyeti gibi komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlarda
incelenmeden ve gerekli mühür basılmadan tek bir kitabın dahi yayınlanabilmesinin imkânsız hale
getirilmesi hedeflendi (Cevad, 2001: 104, 194-205). Bunların dışında 6 Mayıs 1886’da Maarif
Nezareti bünyesinde Münif Paşa tarafından Mekâtîb-i Gayrimüslime ve Ecnebiyye Müfettişliği
kuruldu. Bu sayede ilk kez, gayrimüslim ve yabancı okulları müfettiş-i mahsûsalar tarafından
denetlenmeye başladı. Abdülhamid kısa bir süre sonra, bu görevin yalnızca Müslüman müfettişler
tarafından yapılmasını emretti. 1893’de alınan bir kararla, Heyet-i Vükelânın izin vermediği hiçbir
okula Maarif Nezareti’nin ruhsat veremeyeceği hükme bağlandı. 13 Aralık 1896 yılında yürürlüğe
giren Vilâyât-ı Şâhâne Maarif Müdürlerinin Vezâifini Mübeyyin Tâlîmat’ta maarif müdürlerinin
görevleri, yetkileri ve sorumlulukları belirlenirken cemaat okullarındaki denetleme kıstasları açıklandı.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 129. maddenin boşlukları bu talimatnameyle doldurulmaya
çalışıldı. 1 Ekim 1914’te duyurulan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi de bu maksatla hazırlandı
(Esenkal, 2007: 72-78). Taşradaki okulların denetiminde Mekâtib-i Umumiye Nezareti bünyesinde
kurulan ve İstanbul’daki okulları denetlemekle görevlendirilen mekâtib-i sıbyan ve mekâtib-i rüşdiye
muinlerinden yararlanıldı (Su, 1974: 692).
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3. Gayrimüslim Okullarının Denetlenmesine Yönelik Uygulamalar
1862’de “Memâlik-i mahrûsada bulunan mekâtibin teftîş ve tanzîmi ve ayrıca ahvâl-i lâzımesi
için” vilayet maarif idarelerinin bir kısmına geçici süreyle tecrübeli memurlar arasından seçilen
muavinler

atandı.

Söz konusu muavinler, gayrimüslim okullarının denetlenmesi ile

görev

bölgelerindeki okulların, öğretmenlerin ve öğrencilerin sayılarını kapsayacak şekilde birer defter
tanzim etmeleri hususunda Maarif Nezareti’ne karşı sorumluydular (BOA, İ.DH., 479/32238).
1867’de Tekirdağ sancağındaki rüştiye ve sıbyan okullarını denetlemek maksadıyla görevlendirilen
Hilmi Efendi’nin hazırladığı raporda sancak dâhilindeki Müslim ve gayrimüslim okullarının
denetlendiği ve tamamlanması gereken bazı eksikliklerin görüldüğünün belirtilmiş olması bu okullarda
denetim yapıldığını göstermektedir (Su, 1974: 692). Nitekim Osmanlı Devleti, özellikle 1880’lerden
itibaren Maarif

Nezareti gayrimüslim okullarını denetim altında tutmaya yönelik mekanizmaların

geliştirilmesine ağırlık verdi. Bu nezarete bağlı olarak ilk olarak Diyarbekir, Erzurum, Mamuretülaziz,
Sivas ve Van vilayetleri gibi Ermeni meselesinin ortaya çıktığı vilâyât-ı sitte’nin beşinde 1881-1882
devresinde maarif meclisleri açıldı (Somel, 2010: 133, 134, 138).
1886’da gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarının teftişi ve programlarıyla ders kitaplarının
incelenmesi için, Maarif Nezareti bünyesinde Mekâtib-i Ecnebiye ve Gayri Müslime Müfettişliği
Dairesi kuruldu (Haydaroğlu, 1993: 223; Unat, 1964: 28). Osmanlı Devleti’nde 1890’lı yıllara kadar
dışarıdan getirilen yabancı ders kitaplarına sıkı bir gümrük kontrolü yapılmadı. Ancak ilerleyen
yıllarda gümrüklerde her bir yabancı kitap sayfa sayfa incelenmeye başlandı (Haydaroğlu, 1993: 2122; Kodaman, 1999: 66-67; Unat, 1964: 25-28). Bu tür tedbirler sebebiyle bir kısım Ermeni tepki
gösterdi ve Ermeni Patrikhanesi’nin ruhani meclisi vasıtasıyla Babıâli’ye bir şikâyet dilekçesi
gönderdi. Meclis-i Vükela, söz konusu şikayet dilekçesine verdiği cevapta yakın zamanlarda yeniden
baskısı yapılmış olan eski eserlerde asıllarının dışında Ermenistan, Ermenistan Krallığı, Ararat gibi
bazı rumuz ve sembollerin bulunduğu ve bundan ötürü bahsi geçen kitapların mahzurlu kabul
edildiğini bildirdi ( BOA, AD. No: 1422). Bu yüzden söz konusu kitapları gayrimüslim okullarında
okutulması için yoğun çaba gösteren Ermeni Okullar Birliği, 1893’te kapatıldı (Somel, 2007: 88-89).
Babıâli, Maarif Nezareti nezdinde gerek İstanbul gerekse taşrada gayrimüslim cemaat
okullarının ders programlarına müdahale etmekten büyük ölçüde sakınmakta ve yalnızca Osmanlı
Devleti’nin aleyhinde bir durum söz konusu olduğunda devreye girmekteydi. Dolayısıyla Ortodoks
Rum okullarının müfredat programları, ders içerikleri, haftalık ders saatleri büyük ölçüde devlet
müdahalesi olmaksızın patrikhane ve metropolitlikler tarafından düzenlendi. İstanbul’da Maarif
Nezareti, taşrada ise maarif idarelerinin bu konuda en fazla ilgilendikleri husus bu okullarda verilen
Türkçe eğitimi ve Türkçe öğretmenleriydi (BOA, DH.MKT., 194/58). Söz konusu dönemde Babıali,
gayrimüslim okulları üzerindeki Patrikhane etkisini azaltmak amacıyla bir düzenleme yapma gereği
duydu. Yapılan bu düzenlemeye göre; cemaat ve yabancı okullarında meydana gelen idareci ve
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öğretmen değişiklikleri İstanbul’da Maarif Nezareti, taşrada ise maarif müdürlükleri tarafından takip
edilecekti. Bu okulların denetimleri yapılırken patrikhanenin bilgilendirilmesi bir zorunluluk olmaktan
çıkacaktı (BOA, DH.MKT., 62/113; BOA, DH. TMIK.S., 6/67).
Osmanlı ülkesinde yabancılara ait okulların sayısının tam olarak belirlenmesi ve bu yüzden
gerçek manada teftişleri neredeyse imkânsızdı. Çünkü söz konusu okulların bir kısmı me’mûrin-i
hükûmetin müsâmahasından bi’l-istifâdeyle kilise yakınındaki evlerde ruhsatsız bir şekilde faaliyet
göstermekteydiler. Bu durumu Zühdü Paşa yıllar önce şu şekilde ifade etmişti: “Bu okulların
mutasarrıf ve müte‘addid mahallerde bulunmaları cihetiyle vilâyetce tahkîkâtın tamâmen arkası
alınamadığından ‘aded ve mikdâr-ı hakîkileri sûret-i kat‘iyede te‘ayyünü imkânsızdır (BOA, YEE.,
102/38).” Osmanlı ülkesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren misyoner okullarının teftiş sorunu New
York Tribune gazetesinin sütunlarına dahi yansımıştır (BOA, Y.PRK.DH., 10/58).
Maarif Nazırı Zühdü Paşa, 1894’te Osmanlı ülkesinde eğitim konusunda hazırladığı raporuna
göre gayrimüslim okullarında okutulan kitaplar ve programlar, gerçek manada Osmanlı Devleti
tarafından denetlenemedi. Hatta bu okullara giden müfettişler, çoğu zaman müdürler tarafından
okullara kabul edilmediler. Özellikle yabancı okulları konsolosluklar ve elçilikler tarafından himaye
edilmekteydiler. Maarif Nazırı Zühdü Paşa, bu durumu şu şekilde özetlemekteydi (BOA, YEE.,
102/38): “Mekteb-i mezkûrede tedrîs olunan kitâblar, programlar hükûmetçe meçhûl ve teftîş-i mefkûd
idüğünden ecnebîler tam bir fırsât ve meydân bularak şâyed bir dereceye kadar meslek ve revîşlerinin
hakâyıkına kesb-i vukûf etmek mütâla‘asıyla hükûmet me’mûrları ve ma‘ârif müfettişleri mektebin
birisine gitmek isterler ise mekteb kabûl etmedikden başka müdir ve mü’essis ve mu‘âllim ve
mu‘âllimelerin mensûb oldukları konsoloshânelere ve oradan sefârete mürâca‘ât olunması lüzûmunu
bi’l-beyân hakk-ı teftîş kapısını kapatarak ecvibe i‘tasının imtinâ‘ etdikleri her gün tesâdüf olunan
vukû‘âtdandır.” Yabancı okullarını teftiş etmek için “öteden beri müesses olan hukûkunu ihlâl veyâ
tahdîd eden kararnâme kanûn veya irâdât-ı seniyye ‘aleyhine icrâ-yı teblîgât içün düvel-i metbû‘aları
tarafından memâlik-i şahânedeki süferâ ve konsoloslara ta‘lîmât-ı lâzıme i‘tâsı” şeklinde diplomatik
bir yol takip edilmesi Maarif Nezareti’nin işini oldukça güçleştirmekteydi (BOA, HR.SYS., 61/18).
Batılı devletlerin baskısından kurtulmak amacıyla II. Abdülhamid, vilayetlerde bulunan maarif
müdürlerine birçok görev ve sorumluluk yükledi. Yabancı ve cemaat okullarındaki müfredat
programlarının ve ders kitaplarının vilayetlerde bulunan Maârif müdürleri tarafından incelendikten
sonra onaylanması, yabancılar tarafından kurulacak okulların padişahın onayından geçtikten sonra
açılması,

bu

okulların

idarecilerinden

ve

öğretmenlerinden Babıâli’nin öngördüğü şartlara

uyacaklarına ve teftiş sırasında müfettişlere zorluk çıkarmayacaklarına dair taahhütname alınması,
gayrimüslimler tarafından açılacak okullar için nüfusun yeterli olup olmadığının araştırılması gibi
görevler mahalli maarif idarelerine havale edildi (Mutlu, 2005: 31-32).

190

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

28 Temmuz 1892 tarihi itibarıyla Babıali, gayrimüslim okullarındaki Türkçe öğretmenlerinin
maaşlarının maarif sandıklarından karşılanması için vilayetlere birer talimat gönderdi (BOA,
DH.MKT., 56, 1979; BOA, ŞD. (Yanya 1), 2085/35). 9 Nisan 1896’da Sadrazam Halil Rıfat Paşa
imzasıyla vilayetlere, gayrimüslimlere ait rüştiyelerde görevli Türkçe öğretmenlerinin maaşlarının
maarif tahsisatından karşılanması talimatı verildi. Maarif Nezareti İcra ve Teftiş Komisyonu’nun aldığı
karara istinaden hazırlanan talimat, tüm Osmanlı ülkesi için geçerliydi. Nitekim bu durum, 1895’te
yayınlanan Rumeli ve Anadoluda altı vilâyette rüşdiye derecesinde bulunan mekâtib-i gayrimüslimde
istihdâm edilecek lisân-ı osmanî mu‘âllimleri ma‘âşlarının her vilâyetin ma‘ârif tahsîsâtından ‘itâsına
dâ’ir irâde ile daha da belirgin bir hal aldı (BOA, Y.EE., 131/23). Benzer içerikli talimatlar, takip eden
yıllarda da Selanik, Manastır, Yanya başta olmak üzere söz konusu birçok vilayete gönderildi (BOA,
MF.MKT., 308/32).
Temmuz 1892 sonları itibarıyla Selanik’te ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bazı Bulgar
okullarının Osmanlı Devleti’nin aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Babıâli
tarafından bu okulları teftiş eden müfettişlere şu hususlara dikkat etmeleri bildirildi:
• Ruhsatsız ve kontratsız okullardaki eğitim faaliyetlerinin derhal sonlandırılması,
• Kadrosunda

Türkçe

öğretmeni bulunmayan gayrimüslim okullarının sorumlularının

uyarılması ve bu konudaki eksiklerini gidermeleri için kendilerine iki ay süre tanınması; eksiklerini
tamamlamak için süre tanınan okullardan üzerine düşeni yapmayanların süresiz olarak kapatılması,
• Rumeli tarafına gönderilecek muvazzaf müfettişlere -ki bunlar, Türkçe’ye iyi derecede vakıf
kişiler olacak- görevleri sırasında yerel idareciler tarafından gereken her türlü yardım ve desteğin
sağlanması (BOA, DH.MKT., 56/1979; DH.MKT., 194/58).
Babıali’nin teftiş konusunda üzerinde durduğu diğer önemli bir husus da vilayet maarif
müdürlerinin görev ve sorumluluklarıyla ilgiliydi. Maarif Nezareti’nin 18 Temmuz 1892 tarihli bir
yazısından anlaşıldığı üzere Babıali, maarif müdürlerinin vilayet merkezlerinde ikamet etmelerine ve
sadece merkezdeki okullarla ilgilenmesine sıcak bakmıyordu. Özellikle Rumeli vilayetlerindeki maarif
müdürleri görev mahallerindeki okulların teftişine bizzat katılmalı, karşılaşılan sorunları yerinde
çözüme kavuşturmalıydı (BOA, DH.MKT., 56/1979). Her ne kadar sayıları artırılsa da maarif
müfettişleri, zaman zaman görevleri konusunda birtakım sıkıntılar yaşadılar. Manastır vilayetinde
bulunan Serfice ve Debre’de bir kısım müfettiş, Ortodoks Rumların tepkilerine maruz kaldılar ve bu
sebeple görevlerini layıkıyla yerine getirmekte zorlandılar. Söz konusu gayrimüslim unsur,
müfettişlerin sık sık cemaatlerine bağlı okullarda denetim yapmalarından rahatsızlık duymaktaydılar
(BOA, DH.MKT., 194/58).
Gayrimüslim cemaat mensupları, tüm teftişlere rağmen resmîlerinin yanında kaçak yollarla
açtıkları okullar ve haksız taleplerle sık sık Osmanlı bürokrasisini meşgul etmekteydiler. Haziran
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1893’te Burdur’da bir kaç Rum ve Ermeni, Protestanlığa girdiklerini beyan ederek kendileri için
burada kilise ve okul açılması maksadıyla Babıali’den izin istediler. Ancak durumun şüpheli
bulunması üzerine vilayet maarif müdürü söz konusu bölgeye giderek bir araştırma yaptı. Yapılan
araştırmalar neticesinde bahsi geçen şahısların dışında Burdur’da Protestan cemaatinden kimsenin
bulunmadığı anlaşıldı. Bu yüzden müfettiş raporlarına istinaden söz konusu talebe olumlu cevap
verilmedi (BOA, Y.PRK.MF., 2/90).
12 Temmuz 1903 tarihi itibarıyla Edirne Maarif Müdürlüğü tarafından vilayet genelinde
gayrimüslim okullarıyla bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sayılarını öğrenmek amacıyla Bulgar
ruhani reisliğine bir yazı gönderildi. Ancak ilgili kurum tarafından bu yazıya herhangi bir cevap
verilmedi. Bunun sebebini araştırmak üzere bölgeye bir teftiş heyeti gönderildi. Araştırmalar, söz
konusu vilayette bulunan Bulgarlara ait okulların neredeyse tamamının ruhsatsız olduğunu ortaya
koydu. Maarif Nezareti’nin bu konudaki kararlı tutumu üzerine 294 okuldan 188’inin yetkilileri ruhsat
alabilmek için işlemlere başladı (BOA, TFR.I.SL., 14/1381).
12 Temmuz 1903 tarihi itibarıyla Edirne Maarif Müdürlüğü tarafından vilayet genelinde
gayrimüslim okullarıyla bu okullarda eğitim gören öğrencilerin sayılarını öğrenmek amacıyla Bulgar
ruhani reisliğine bir yazı gönderildi. Ancak ilgili kurum tarafından bu yazıya herhangi bir cevap
verilmedi. Bunun sebebini araştırmak üzere bölgeye bir teftiş heyeti gönderildi. Araştırmalar, söz
konusu vilayette bulunan Bulgarlara ait okulların neredeyse tamamının ruhsatsız olduğunu ortaya
koydu. Maarif Nezareti’nin bu konudaki kararlı tutumu üzerine 294 okuldan 188’inin yetkilileri ruhsat
alabilmek için derhal işlemlere başladı (BOA, TFR.I.SL., 14/1381).
1896 tarihli Vilâyât-ı Şâhâne Maârif Müdîrlerinin Vezâifini Mübeyyin Talimât gayrimüslim
cemaat okullarına yönelik denetim mekanizmasının yasal çerçevesini oluşturmaktaydı. Bu talimatta
gayrimüslim okullarının denetimi, ders programları ve okutulacak ders kitaplarına yönelik kontroller
ve bu okullarda göreve başlayacak öğretmenlerin diplomalarının tasdik koşullarına kadar birçok şey
açıkça belirtildi (BOA, DH.MKT., 194/58; Özcan, 2017(b): 226). Talimatta öngörülen denetimlerin
gerçekten amacına ulaşması, yabancı dillere vâkıf ve aynı zamanda gayrimüslim cemaat ve yabancı
okulları hakkında yeterli bilgiye sahip müfettişlerin varlığına bağlıydı. Ancak uygulamalara
bakıldığında Babıâli ve Maarif Nezareti adına gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarını denetleyenler
ekseriyetle ya Ermeni ya da Ermeni asıllı Müslümanlardı (Krikorian, 1977: 38; Somel, 2007: 90). Söz
konusu talimata göre maarif müdürlerinin görev yetkileri ise özetle şöyle belirtildi:

Okul açma

taleplerini değerlendirmeye almak ve değerlendirme sonucuna göre taleplere olumlu ya da olumsuz
cevap vermek, okullarda işlenen derslerin ve bu derslerde okutulan ders kitaplarının resmiyete
uygunluğunu takip etmek ve diplomaların geçerlilik kontrollerini yapmaktı. Ayrıca güvenilirlik
açısından öğretmen adaylarının siyasi meşguliyetlerinin olup olmadığını araştırmak, derslerde
öğrencilere zararlı telkinlerde bulunan öğretmenlerin tespitini yapmak ve devlet nezdinde güven
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kazandıkları için sınav hakkı elde eden gayrimüslimlerden başarılı olanları görevlerine başlatmak gibi
hususlar da bunların görevleri arasındaydı (Salname-i Nezâret-i Maarif, 1316: 149-151).
Müslüman çocuklarının gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarına gitmelerinden rahatsızlık
duyan Babıâli yayınladığı bir emirle yerel makamlardan, her ne sebeple olursa olsun bulundukları
yerlerdeki Müslüman çocukların yabancı okullarına gitmelerini engellemelerini istedi. Ayrıca Babıâli,
vilayet Maarif müdürlükleri ve oluşturulan teftiş heyetleri vasıtasıyla Müslüman çocuklarını kabul
eden gayrimüslim okullarını takibe aldı ve bu okulların idarecileri haklarında yasal işlem başlattı
(BOA, MF.MKT., 561/47).
II. Abdülhamid döneminde ilköğretim kademesindeki okullarda, eğitim ve öğretimin Maarif
Nezâreti tarafından tespit edilen ders kitaplarıyla gerçekleştirilmesi başarıldı. Bu dönemdeki rejimin,
bütün okullardaki ders içeriklerini sıkı bir biçimde kontrol altına alma kaygısı, okul kitaplarının
basılması işini hızlandırdı. Aynı zamanda bu dönemde, öğretmenlerin kitapları aynen tekrar etmemesi
ve kendiliklerinden herhangi bir eğitim faaliyetine başlamaları durumunda, derhal şüpheli duruma
düşecekleri uyarısı sürekli gündemde tutuldu. Bu doğrultuda Maarif Nezareti sansür merkezini içinde
barındıracak şekilde yeniden yapılandırıldı ve ders kitaplarının denetimi için komisyonlar oluşturuldu.
Bu

komisyonlarda

incelenmeden

ve

gerekli

mühür

basılmadan

tek

bir

kitabın

dahi

yayınlanabilmesinin imkânsız hale getirilmesi hedeflendi (Cevad, 2001: 104, 194, 223-244).
SONUÇ
Osmanlı Devleti, uzun süre gayrimüslim cemaat ve yabancı okullarını gerçek manada teftiş
edemedi. 1881’de çıkarılan Rumeli-i Şarkî Vilâyetinin Mebâdi-i Tedrîs Hakkında Kanûn’la
gayrimüslim cemaatlerine ait okulların açılmasına bazı sınırlamalar getirebildi. 1896’da yürürlüğe
giren Ma‘ârif Müdürlerinin Vezâ’ifini Mübeyyin Ta‘limât ile okulların dereceleri ile nerelerde
bulunduğu, isimleri, müdür ve öğretmenlerinin kimler olduğu bir deftere kaydedilmeye başlandı; ders
kitaplarının, programlarının ve öğretmen diplomalarının Maarif Nezareti tarafından onaylanması
zorunlu kılındı. Ancak, okulları denetlemek maksadıyla yapılan yenilikler gayrimüslimlerin büyük
tepkisi ve direnciyle sonuçlandı. Söz konusu süreçte uzun süre dar bir kadro ile çalışan Maarif
Nezaretinin vilayet teşkilatları tepki ve direnç konusunda çoğu zaman yetersiz kalmıştır. Buna rağmen
1890’dan sonra gayrimüslim okullarına ani baskınlar yapan maarif müfettişleri, özellikle Ermeni
okullarında gizli çete yapılanmalarının bulunduğunu tespit etmiştir.
Çok dinli ve çok milletli sosyal yapıya sahip Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim
kurumlarında her bir gayrimüslim cemaat, eğitim programını kendi değerlerine uygun bir şekilde
düzenlemiş ve dolayısıyla bunların her biri, eğitim programlarını da farklı uygulamışlardır. Bu durum
aslında XIX. yüzyılın ortalarına kadar gayrimüslim cemaat okullarının denetimleri Osmanlı
Devleti’nin ihmalinden kaynaklanmıştır.

Söz konusu ihmalin iki sebebi vardı: Babıâli’nin,
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gayrimüslim cemaatlerinin eğitimlerini kendi sorumluluğu dâhilinde bir görev olarak görmemesi;
gayrimüslim cemaat okullarının sayı ve faaliyet kapsamı bakımından o ana kadar fazla dikkat
çekmemesidir. Bu dönemde hazırlanan raporlardan anlaşıldığı üzere yapılan denetimlerde okulların
açılma gayeleri ve faaliyetlerinin özü üzerinde durulmayıp an itibarıyla müşahede edilen durum
değerlendirilmiştir. Bu yüzden Osmanlı devlet adamları, cemaat ve yabancı okullarını denetim altına
almak ve bunların zararlı faaliyetlerini engellemek için bazı düzenlemelere gittiyse de gerek
kapitülasyonlar gerekse Batılı devletlerin müdahaleleri, onların arzu ettikleri düzeyde sonuç almalarına
mani oldu.
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TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR DAİR BİR DEĞERLENDİRME
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ÖZET
II. Abdülhamid döneminin eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilirken Osmanlı Devleti’nin
içinde bulunduğu askerî, siyasi, sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulması gerekir.
Çünkü II. Abdülhamid dönemindeki eğitim-öğretim faaliyetleri; birbirini tetikleyen çok yönlü birçok
olay ve fikir akımıyla eğitim bürokratlarının bilgi ve tecrübeleri gibi birçok faktörden büyük oranda
etkilenmiştir. Bu dönemde her kademedeki okul sayısında ve okullaşma oranında normalin üzerinde
artışlar yaşanmış, geleneksel eğitime ağırlık veren temel okullar modern eğitim yapan okullara
dönüştürülmüş ve bunların yaygınlaştırılmasına devam edilmiştir. Ayrıca idadi düzeyindeki eğitimöğretime büyük önem verilmiş ve sivil idadiler açılmaya başlanmış; hukuk, güzel sanatlar, ziraat,
ticaret, orman, maden, baytarlık gibi alanlara yönelik yüksekokullar kurulmuş ve mülkiye mektebi
yeniden yapılandırılmıştır. Bu okullardan mezun olanlar, II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin
elit yöneticileri için birer kaynak teşkil etmişlerdir. II. Abdülhamid döneminde Rumeli’deki
gayrimüslim okullarıyla bu okullarda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ele alındığı bu
çalışmada dönemin ana kaynakları üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme
sırasında dönemin siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik şartları özellikle göz önünde bulundurulmuştur.
Anahtar
gayrimüslimler

Kelimeler: cemaat

okulları,

yabancı okullar, Türkçe

eğitimi, azınlıklar,

ABSTRACT
The military, political, social and economic conditions of the Ottoman State must be taken into
consideration while evaluating the educational activities of the period of Abdulhamid II period.
Because the educational activities during the period of Abdulhamid II were influenced in many ways
by many factors such as the multifaceted events and ideas that trigger each other and the knowledge
and experience of the education bureaucrats. During this period, there were increases in the number of
schools at every level and the rate of schooling, and the basic education schools with traditional
education were transformed into modern education schools and their dissemination was continued. In
addition, education at the high school level was given great importance and civilian high schools
started to be opened. Apart from this, law schools, fine arts, agriculture, trade, forests, mining, vulture,
etc. have been established and the municipality has been restructured. Those graduated from these
schools were the sources for the elite administrators of the Constitutional and Republican eras. During
the period of Abdülhamid, education and training activities conducted in these schools with nonMuslim schools in Rumeli were discussed. During this evaluation, the political, social, military and
economic conditions of the period were especially taken into account.
Keyword: Community Schools, Foreign Schools, Turkish Education, Minorities, NonMuslims
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1. GİRİŞ
Tanzimat Dönemi eski eğitim karşısında yeni okulların açılmış olması; onları İstanbul’da ve
taşrada başarıyla yaygınlaştırması ve son olarak kızların eğitimine el atarak onlar için açılan
rüşdiyelerde epeyce bir yol alınması ile eğitim alanında büyük başarı sağlamıştır. Ancak Maarif-i
Umumiye

Nizamnamesi’nde

öngörülen

hedeflere

ulaşılamamış

olması da

eksiklik olarak

değerlendirilebilir. Bu süreç ise II. Abdülhamid tarafından tamamlanmıştır (Tekeli, 1985: 470).
Tanzimat Dönemi’nde daha çok okul açarak bunların sayıları artırılmak istendiğinden okul binalarının
elverişli olup olmadığına pek dikkat edilmemiştir. Tanzimat döneminde eski sıbyan mektepleri, bazı
metruk evler, konaklar ve benzeri yerler rüştiyelere çevrildiği için II. Abdülhamid döneminde bunlar
için yeniden binalar inşa edilmiştir (Demirel, 2002: 55).
İçinde bulunulan şartlar gereğince dış müdahalelere karşı devletin siyasi bütünlüğünün
korunmasına büyük önem veren II. Abdülhamid, Osmanlı tabiiyetindeki etnik unsurların bir arada
huzurlu şekilde yaşamalarını sağlamak üzere onların dinlerine, dillerine, gelenek ve göreneklerine
müdahale etmekten kaçındı. Gerek padişah gerekse dönemin devlet adamları, ülkenin her yerinde
kurumsallaşma sağlanmasına yönelik olarak gayrimüslim unsurların kendi yerel dillerinin yanında
ortak bir dil olarak Türkçe’yi öğrenmelerini, devlet kurumlarındaki resmi işlerin Türkçe üzerinden
halledilmesini gerekli gördü. Bu yüzden saltanata ve hilafete bağlı bir Osmanlı toplumu meydana
getirmeyi arzulayan II. Abdülhamid, Rumeli’deki vilayetlerde bulunan gayrimüslim okullarında
Türkçe dersinin okutulmasını zorunlu tuttu.
2. Rumeli’de Gayrimüslim Cemaat Okullarının Durumu
2.1. Türkçe’nin Ortak Eğitim Dili Olarak Görülmesi
Türkçe, Osmanlı tabiiyetindeki gayrimüslim bazı topluluklar arasında kendi millî dilleriyle
birlikte kullanılmaktaydı. Kumkapı Kilisesi Başpapazı ve Kumkapı Mektebi’nin Ermenice öğretmeni
Erzurumlu Papaz Mesrob, 1808’de yayınladığı gramer kitabında, 1803-1812 yılları arasında
İstanbul’un bütün semtlerinde Ermeniler tarafından açılan okullarda tatbik edilen programın içinde
Türkçe dersinin yer aldığını ifade eder. 1824’te Patrik Karabet, himayesine aldığı Kumkapı Ermeni
Mektebi’nin ders programında bazı değişiklikler yaparak Ermenice ve bazı ecnebi dillerin yanı sıra
özellikle Türkçe’ye de yerilmesini sağladı. 1830’lu yıllarda İstanbul genelinde büyük bir popülaritesi
olan ve 600 talebesi bulunan Hasköy’deki Nersesyan Mektebi’nde her türlü ilim ve fen dersleriyle
beraber Ermenice, Türkçe, Fransızca ve İtalyanca gibi diller de müfredat programında yer almaktaydı
(Ergin, 1977: 752-754). 1840 yılı itibarıyla İstanbul’da bulunan Ermenilere ait Cemaran Mektebi’nin
ders programında da Türkçe yer almaktaydı. 1854’te açılan ilk Musevi asri okulunda İbranice ve
Fransızca’nın yanında Türkçe de müfredat programı içindeydi. Fransızcanın tahsilini günah sayarak
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dehşetli propaganda yapan Hahamlar, Türkçe’ye karşı olumsuz bir düşünceye sahip değillerdi (Ergin,
1977: 755, 767).
XIX. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında Babıali, Yanya gibi stratejik öneme sahip

bir

noktada bulunmasına rağmen yabancı okul muamelesi yaptığı Zosima Mektebi’nin işleyişine ve
müfredatına asla müdahalede bulunmadı. Ancak zamanla bir kısım Osmanlı bürokratı, Maarif
Nezareti’ne bu bölgede bulunan mekteplerde meydana gelen gelişmeleri takip etmek üzere bölgeye bir
memurun tayin edilmesini ve Türkçe’nin zorunlu bir ders olarak okutulması gibi hususları içeren
teklifte bulundu. Bu teklife göre bu okullarda ders kitapları Türkçe olarak basılacak ve zamanla
mektebin öğretimi dili de tamamen Türkçe dönüştürülecekti (BOA, HR. SYS:124/6).
Türkçe öğretiminin Babıali’nin gündemine girdiği sıralarda Arnavutlar arasında milliyetçi
eğilimler hızla artmaktaydı. Arnavutların bulundukları her yerde Arnavutça eğitim veren okulların
açılması teklif edilmeye başlandı. Hatta Arnavutlar için yeni bir alfabe hazırlığı dahi yapıldı. Ancak
Babıali, eskiden olduğu gibi Ortodoks Arnavutların Rumca, Katolik Arnavutların Latince, Müslüman
Arnavutların ise Türkçe dillerinde eğitim-öğretim görmesinden yanaydı (Bozbora, 1997: 162; Ortaylı,
1985: 1028-1029).

Ancak II. Abdülhamid’in iktidarının sonlarına doğru Yanya, Manastır ve

Kosova’da Arnavutça’nın öğretilmesine Aralık 1908’de izin verildi ve Arnavutça ancak bundan sonra
ders programlarında yer almaya başladı. 1895’te, Hasköy’de Şule-i Maarif adlı mektebe haham
yetiştirmek üzere fazladan iki sınıf eklenmek zorunda kalındığında hahamlar, bazı şartlar mukabilinde
bunun mümkün olacağını belirttiler. Bunlar, haham sınıflarında Türkçe ders verilmesine müsaade
etmelerine rağmen kâfir dili olarak gördükleri Fransızcaya kat’i suretle karşı çıktılar (Ergin, 1977:
767-768).
2.2. Gayrimüslim Okullarının Takibe Alınması
Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca cemaat okullarını denetlememiş; ilk defa 1881’de çıkarılan
Rumeli-i Şarkî Vilâyetinin Mebâdi-i Tedrîs Hakkında Kanunla cemaatlerin okul açmasına bazı
sınırlamalar

getirilmesi ve müfettiş görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 1896’da da Maarif

Müdürlerinin Vezâ’ifine Mübeyyin Ta‘limât” çıkarılmış; burada da okulların derecelerinin, nerelerde
olduğunun, isimlerinin, müdür ve öğretmenlerinin kimler olduğunun bir deftere kaydedilmesi; ders
kitapları, programları, öğretmen diplomalarının Maarif Nezareti tarafından onaylı olması gerektiği
belirtilmiştir. Aynı talimatta Türkçe derslerinin programlarda yer alması, özelikle tarih ve coğrafya
kitaplarıyla derslerde kullanılan haritalara dikkat edilmesi istenmiştir (Vahapoğlu, 1992: 87-91).
1878-1879’da Yanya’da acılan idadiye gayrimüslim talebeler de alınmıştır (Yanya Vilayet
Salnamesi,

1319: 201).

Ancak

gayrimüslimlerin

yeni acılan idadilere

rağbet etmedikleri

anlaşılmaktadır. Yanya ve Berat idadilerine çok az cemaat mensubu öğrenci devam etmiştir. Rumların
bu idadileri tercih etmemeleri, önceki dönemlerden gelen alışkanlıklarla ve Rum okullarının daha
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kaliteli olmasıyla açıklanabilir (Nizamoğlu, 2013: 205). Dönemin devlet adamlarına göre Rumcanın
Arnavutlar ve diğer etnik gruplar arasında yaygınlaşması önlenmeli ve bunun için de derhal Türkçe
eğitim veren mektepler açılmalıydı. 25 Şubat 1882 itibarıyla Rumcanın yaygınlaştırılması amacıyla
basılan kitapların basılması, dağıtılması ve ve diğer etnik unsurlar tarafından okunması önlenmeli ve
Osmanlı Devleti tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından tüm bunlar takip edilmeliydi (BOA,
MF. MKT: 74/99). Maarif Nazırı olan Zühdü Paşa, kendisine görüş almak üzere gönderilen bir yazıya
cevaben Erzurum Maarif Müdürlüğü'ne gönderdiği 12 Ocak 1892 tarihli bir tezkiresinde gayrimüslim
çocuklarının rüşdiyelere kabul edilmesi hususunda Babıali tarafından bir sakınca görülmediğini ifade
etmiştir (BOA, Y.EE.: 131/25).
Haziran 1895’te Maarif Nazırı Zühdü Paşa, taşradaki gayrimüslim mekteplerinde derslerin
Türkçe yapılıp yapılmadığı konusunda bazı tereddütleri vardı. Bu yüzden Maarif Müdürlüklerine
gönderdiği bir talimatla Türkçe eğitim vermeyen gayrimüslim okullarını tespit etmeye çalıştı. Tüm
ikazlara rağmen Türkçe eğitim verilmediği tespit edilen gayrimüslim okullarının kapatılması için
Maarif Müdürlerine birer talimat gönderdi. Bu talimata göre Türkçe öğretmeni olmayan ya da Türkçe
eğitimi vermeyen okullara eksiklerini tamamlamaları için üç aylık bir süre tanınacak ve bu okullarda
yapılan imtihanlarda Türkçe konusunda yeterliliği bulunan memurlar görevlendirilecekti (BOA, BEO:
641/48013).
2.3. Türkçe’nin Yaygınlaşmasına Hizmet Eden Gayrimüslimlerin Taltifleri
8 Mart 1904 tarihli Hahambaşı imzalı bir takrirden anlaşıldığı üzere İzmir Musevi Heyet-i
İdaresi Azasından tüccar Şabcızâde Yusuf Alanzaki, Merkez İstinâf Mahkemesi azası Yusuf Aşir ve
Merkez Bidâyet Mahkemesi mülâzımlarından Ronu Gavril Efendi Türkçe’nin Batı Anadolu’daki
Musevi çocukları arasında kullanılmasında ve yaygınlaşmasında gösterdikleri üstün gayretler
sebebiyle birer nişanla taltif edildiler ve rütbe-i salise ile ödüllendirildiler (BOA, Y.EE.KP: 21/2021).
SONUÇ
Resmî ulusçuluk sürecinde Osmanlı yönetiminin Türklüğe yakınlaşması dil aracılığıyla
olmuştur. Bu yakınlaşmanın temelinde duygusal nedenlerden ziyade pragmatik nedenler yer alır.
Popüler ve kültürel ulusçuluklarda dile etnik grubu şanlı tarihe ve özgürlüğe ulaştırmanın bir aracı
olarak bakılmıştır. Oysaki Osmanlı resmî ulusçuluğunda yazı dili, verili etnik ve kültürel çeşitlilikle
çatışmayan bir üst kimlik yaratmanın aracı olarak görülmüştür. Bu yaklaşım, zamanla Türk dilini
toplumsal bütünleşmenin önemli aracı haline gelmiştir. Osmanlı ulusçuluğunun, onu Rus, İngiliz,
Macar, Japon ve Avusturya resmi ulusçuluklarından ayıran önemli farklılıkları bulunmaktadır. Bu
farklılığı şöyle sıralayabiliriz; Osmanlı yönetiminin geliştirdiği ulusçuluk herhangi bir etnik temele
dayanmaz; bütün tebaa için eşitlik ve yurttaşlık tesisi yoluyla liberal bir Osmanlıcılık politikası güder;
merkezileşen ve modernleşen devletin işlerini yürütmek için Türkçe’yi ön plana çıkaran bir dil
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politikası olmasına rağmen, topluluklarla iletişimde topluluk dillerinin kullanılmasına devam eder.
Kısaca, diğer imparatorlukların resmî ulusçuluklarından farklı olarak, Osmanlı ulusçuluğu dışarıya
karşı irredentist ve içeride asimilasyoncu değildir.
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ÖZET
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında bir dizi yenilikler yapılmasına rağmen, bir
türlü istenilen sonuçlar elde edilemedi. Hatta bir kısım bürokrat, siyasetçi ve bilim insanına göre
eğitim; Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin en temel sebeplerinden biriydi. Bu yüzden Osmanlı
Devleti’nden sonra yeni bir devletin kurulmasıyla birlikte Türk modernleşmesinin temelini oluşturan
Cumhuriyet’in ilanından itibaren eğitim-öğretim alanına büyük önem verildi. Yeni kurulan /
kurumsallaşan bir devlet açısından eğitim-öğretim faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimi oldukça
zahmetli bir işti. Bu işlerin taşrada takibi durumu daha da vahim bir hale getiriyordu. Bu kapsamda ele
alınan bu çalışmada Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ordu ili özelinde hükümetin taşradaki örgün ve
yaygın eğitime ilişkin politikaları ve yürüttüğü faaliyetler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmada, söz konusu dönemde halk eğitimine yönelik faaliyetlere; okul öncesi, ilk ve ortaöğretime
dair gelişmelere yer verilmiştir. Ayrıca okul, derslik, öğrenci, öğretmen sayılarına dair istatistik
bilgileri de çalışmanın bir bölümünü oluşturmuştur. Bunların yanında kurumsal sorunlar, yetişmiş
eleman ihtiyaçları, hukuki gelişmeler ve sair konular da bu çalışma dâhilinde ele alınmıştır. Bu
çalışmanın ortaya konulması aşamasında konuyla ilgili birçok kitap, makale, Ordu’yu konu alan
lisansüstü tezi ve yerel gazeteden istifade edilmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden elde edilen
belgeler de çalışmamızın esasını oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ordu vilayeti, eğitim-öğretim faaliyetleri.
ABSTRACT
In 19 centuries, a lot of innovations were done for the education but intention was not reached.
Even according to some bureaucrat, politician and scientist, education was the most important reason
for the regression of the Ottoman Empire. Because of that, after Ottoman Empire, Turkish Republic
have been established and the one of the important things was education. For a new governmental,
conducting and supervising educational activities were very hard. The situation was worse in the
provincial areas. In this study, which is covered in this context, in the first years of the Republic, the
Ordu province tried to put forward the politics and the activities carried out by the government
regarding the organized and widespread education in the province. In this research, activities for
public education; Pre-school, primary and secondary education took a place. And also, there is a
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statistic about the numbers of schools, students, teachers and classrooms. In addition to these,
institutional problems, trained staff needs, legal developments and other issues were also considered
within this study. In the course of this work, many books on the subject, articles, post-graduate thesis
for Ordu and local newspapers have been used. The documents obtained from the Prime Ministry
Republic Archives also constitute the basis of the study.
Keywords: Ordu, education and training activities.

GİRİŞ
Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan itibaren eğitim kurumlarındaki bozulmalarını dönemin
gereklerine uygun şekilde çözememiş, çağdaşı olan ülkelerdeki gelişmelerin gerisinde kalmış ve
çağdaş dünyaya entegre olamamıştı (Boran, 2012: 303). 18. yüzyıl’da ard arda alınan yenilgiler ve
kaybedilen topraklar, Batı’nın üstünlüğünü ister istemez kabul ettirmişti. Osmanlı Devleti’nin içine
düştüğü durumdan kurtulması için bulunan çözüm, batıdaki kurum ve uygulamaların imparatorlukta
uygulanması olmuştu. Böylelikle Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretim alanında klasik eğitim veren
kurumların yanı sıra batı tarzında eğitim veren kurumları da görülmeye başlanmıştı (Balkan, 2014:
18).
Osmanlı devletinin eğitime bakışı 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar dini ve geleneksel bir
nitelik taşımaktaydı. 1839 Tanzimat Fermanı ile devleti dini ve geleneksel açıdan ele alan görüşler
zayıflamaya başlamış, çocuk ve gençlere okullarda Osmanlıcılık fikri aşılanmaya çalışılmıştı. Ayrıca
1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti adıyla bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur (Pala,
2013: 200). Osmanlı’da eğitim alanındaki en önemli dönüşümlerden biri de 1908’deki II. Meşrutiyetle
başlamıştır (Akyüz, 2011: 9). Söz konusu dönemde eğitimle ilgili sorunlar üzerinde önemle
durulmuştur. Öğretmenlerin eğitimi konusunda yenilikler yapılarak, ders programlarına sosyal ve
siyasi nitelikler taşıyan dersler konulmuştur. Eğitim ve öğretimde deney, gözlem ve araştırmaya dayalı
yöntemler tercih edilirken, eğitim problemlerini ele alan dergiler çıkartılmıştır. Niceliğe öncelik
verilirken, nitelikli insan yetiştirme çabaları ikinci planda tutulmuştur (Balkan, 2014: 18). Birinci
Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde işgallerin getirdiği ortam eğitim çalışmalarını ciddi
şekilde geriletmiş, bu sebeple devlet bütçesinin büyük bir kısmı savunma giderlerine harcanmıştır.
Ortaokul ve lise öğrencileri askere alınırken, mevcut eğitim kadrosu da gerek cephede, gerekse cephe
gerisindeki mücadeleleriyle savaşlarda yerini almıştır (Demirtaş, 2008: 156; Akyüz, 1993: 37).
1. Cumhuriyet Döneminde Eğitim Çalışmaları
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren üzerinde önemle durulan konulardan biri eğitimdir.
Cumhuriyet dönemi eğitim anlayışının amacı, ülke sınırları içerisindeki her düzeydeki okul
öğrencilerine Cumhuriyetçi ve demokratik anlayış çerçevesinde eğitim vermek olmuştur. (Akyüz,
2012: 364). Türkiye Nüfusunun 11-12 milyonu bulduğu 1923-1924 yıllarında, bu nüfusun sadece
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%10’u, kadınların ise %3’ü okuma yazma biliyordu. Söz konusu dönemde Türkiye geneli eğitim
tablosu şöyleydi;

4.894 ilkokul, 64 meslek okulu, 23 lise, 9 fakülte ve yüksek okul olmak üzere

toplamda 5.062 eğitim kurumu bulunmaktaydı. Bu yıllarda ülkenin zorlu ekonomik şartları nedeniyle
eğitime ayrılan bütçe de oldukça düşüktü. Buna göre; 1923 yılı genel bütçesi 105.929.911 lira olurken
Milli Eğitime ayrılan ödenek ise 3.033.003 lira olarak görülür (Bozdemir, 1999: 68). Bu çok düşük
sayısal verilerin yanında kaliteli bir eğitimden söz etmekte mümkün değildi. Öğretmenlerin büyük bir
çoğunluğu mesleki formasyondan geçmemiş, eğitim-öğretim çalışmalarının bilimsel yöntemlerini
öğrenerek yetişmemişlerdi. Dönemin öğretmen ihtiyacını karşılamak için neredeyse okuma yazma
becerisi iyi durumda olan herkes öğretmen olarak görevlendirilmişti. Öğretim programları günün
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, ya sadece genel kültür veren ya da dinsel bir yapıya sahipti
(Karagözoğlu, 1994: 114). Cumhuriyetin ilk on beş yılında Türkiye’nin eğitim haritası aşağıdaki
gibidir (Demirtaş, 2008: 167).

Seneler
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937

Okul
Sayısı
5.062
6.149
6.134
6.156
6.192
6.754
6.720
6.775
6.894
6.973
6.602
6.653
6.523
6.386

Yüzdesi
100
121
121
122
122
133
133
134
136
138
130
131
129
126

Öğretmen
Sayısı
12.734
16.420
17.089
18.019
17.728
18.273
18.259
19.383
19.842
19.707
18.806
19.890
19.879
20.061

Yüzdesi
100
132
137
145
143
147
147
156
160
158
151
160
160
161

Öğrenci
Sayısı
358.548
413.284
431.923
466.192
497.298
517.286
511.223
535.830
575.068
623.283
656.732
717.917
770.527
810.199

Yüzdesi
100
115
120
130
139
144
143
149
160
174
183
200
215
226

Tablo 1: 1923-1937 Yılları Arasındaki Bütün Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayıları ve Yüzdeleri
Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim adına iki önemli adım atılmıştır. Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ve Harf İnkılâbı (Sakaoğlu, 1992: 29). Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği) ile birlik
ve eşitlik esasına dayanan yeni bir eğitim sistemi kurulmaya çalışılmıştır (Balkan, 2014: 23). 3 Mart
1924’te kabul edilen bu kanun ile ülkede faaliyet gösteren bütün eğitim-öğretim kurumları denetim
altına alınmaya çalışılmıştır. Bu kanunla birlikte medreseler kapatılmış ve eğitimde laiklik yoluna
gidilmiştir. Böylelikle Osmanlı döneminden beri devam etmekte olan ikililik ortadan kaldırılmıştır
(Sezer, 1994: 35). Aynı yıl yabancı okullar denetim altına alınmış, misyonerlik faaliyetleri yapmaları
ve dini nitelik taşımaları önlenmiştir. Bir başka köklü değişiklik ise yazı karakterlerinde yapılmıştı.
Türkçülük ideolojisi üzerine kurulan yeni rejime rağmen yazı dilinde hala Arap alfabesi
kullanılmaktaydı. Bu durum pratikte de birçok zorluk çıkarıyordu. Mustafa Kemal de birçok kişi gibi
okuryazar oranının (1927’de %10,7) düşük olması sebebini Arap harflere bağlamaktaydı. Tüm bu
sebepler yazı karakterlerinde bir inkılâbı gerekli kılıyordu. Nitekim bu gereklilik 3 Kasım 1928’de
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Latin harflerinin kabul edilmesiyle hayata geçirildi

(Öztürk, 2008: 124-125). Harf devrimi ile

okuryazar oranında hızlı bir artış gözlenirken okuma-yazma bir ayrıcalık olmaktan çıkartılmıştır. Hem
kent hem de köylü vatandaşlar kolayca okuma-yazma öğrenerek, halkın kendi dil kurallarını
kavramasına olanak sağlamıştır. 1929 yılından itibaten yeni Türk harfleri tüm ilkokullarda
kullanılmaya başlanmıştır (Sakaoğlu, 1992: 89).
1 Ocak 1929’da yeni harfleri öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açılmış, bu mektepler önce
okuma-yazma daha sonra sosyal hayat için gerekli olan birçok bilgiyi öğretme amacı gütmüştür. Bu
amaçlarla kurula mektepler üç aşamadan oluşmaktaydı (İnanç, 2002: 40).
• A programı ile okuma-yazma öğretilmesi
• B programı ile A programını bitirenlere yaşamları ve işleri için gerekli temel bilgilerin
verilmesi,
• C programı ile de B programını bitirenlere daha üst derecede bilgi ve beceri verilmesi
amaçlanmıştır.
Millet mektepleri üzerinde o kadar durulmuştur ki 15-45 yaş aralığındaki kadın, erkek okula
gitmeyen bütün vatandaşlar millet mektebi öğrencisi sayılmıştır. Bu mekteplerden 1928-1937 yılları
arasında 1.451.759 öğrenci mezun olmuştur. Aynı zamanda bu okuma-yazma kursları Türk Ocakları,
Halkevleri ve Halkodalarında da düzenlenmiştir (Bozdemir, 1999: 9-10). Cumhuriyetin ilk yıllarında
Türkiye’nin okuryazarlıktaki gelişimi aşağıdaki gibidir (Başkaya, 2008: 77).
Yıllar
1927
1935
Artış

Kadın %
4
10.5
6.5

Erkek %
17.4
29.3
11.9

Genel %
10.7
19.9
9.2

Tablo 2: 1927-1935 Yıllarında Ülkede Okuma-Yazma Bilenlerin Oranı
Okuma-yazma seferberliği başlatılırken Türkiye vatandaşı olan herkesin birkaç yıl içinde
tamamen okuryazar olmaları umuluyordu. Verilen yıllardaki okuma-yazman oranlarına bakıldığında
harf inkılâbı ve okuma-yazma seferberliğinden beklenilen amaca ulaşılamadığı görülmektedir
(Başkaya, 2008: 77).
Millet mekteplerinin açılmasının ardından özellikle dil ve tarih konularında millileşme süreci
başlatılmıştı. 1931’de Türk Tarihinin bilimsel olarak araştırılması için Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
kuruldu. 1935 yılında bu cemiyet Türk Tarih Kurumu adını almıştır (Bozdemir, 1999: 9-10). 19241926-1931-1935 yıllarında ilk ve ortaöğretim programları değiştirildi. Eğitimin laikleşmesi noktasında
1930’da imam-hatip okulları ortaokula dönüştürülmüştür (Balkan, 2014: 23).
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M. K. Atatürk’ün ölümüne kadar olan süreçte birçok fakülte ve yüksek okul faaliyete
geçmiştir. 1927’de orta dereceli öğretmen yetiştirmek amacıyla Gazi Öğretmen Okulu, 1933’te Ziraat
Enstitüsü, 1934’de Milli Musiki ve Temsil Akademisi (konservatuar) ve İstanbul İktisat Fakültesi
kurulmuştur. Daha önce İstanbul’da kurulan Siyasal Bilimler 5 Kasım 1936’da Ankara’ya nakledilmiş,
9 Ocak 1936’da Dil, Tarih, Coğrafya Fakülteleri açılarak Ankara Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul
Darü’l-fünun’u üniversite hali getirilmiştir. 1937’de Ankara Tıp Fakültesi kurulmuştur (Özkaya, 1998:
67).

Ayrıca Türk eğitim sistemine yeni bir yön vermek için dünyaca tanınan alanında uzman

eğitimciler Türkiye’ye çağırılmıştır. Örneğin Alman eğitimci Kühner ve Belçikalı Buyse’nin
düşüncelerine başvurulmuştur (Özkaya, 1998: 64).
Cumhuriyet döneminde 1940’lı yıllara kadar halk eğitimine ağırlık verilmiştir. 1945’lerden
itibaren eğitim alanındaki gelişmeler, Avrupa’dan çıkarak ABD’deki gelişme ve uygulamalar dikkat
çekmeye başlamıştır (Akyüz 2012: 328).
2. Ordu’da Eğitim Öğretim Faaliyetleri
2.1. Cumhuriyet’e Girerken Ordu’daki Osmanlı Eğitim Kurumları
Ordu şehrinde okullara Milli Mücadeleden önce verilmiş bir isim yoktu. Bazı okullara Milli
Mücadele yıllarında yeni yeni isimler verilmeye başlanmıştı. 1895 yılında Ordu kazasında 120 adet
iptidai mektebi yapılmış ve merkez kazasında 1 iptidai mektep inşa edilmişti (Toparlak, 2010: 315).
Ayrıca Ordu’da medrese binasının olduğu yıllardan öncede sıbyan mektebinin olduğuna şüphe yoktur
ancak nerede ve ne zaman açıldığıyla ilgili bir bilgi de bulunmamaktadır. Ordu’da dini bilgisi geniş
olan kişilerce camilere yakın olan sıbyan okullarında eğitim verilirdi. Ordu’da Osman Paşa
Medresesi’ne öğrenci yetiştiren sıbyan mektepleri civar köylerde medrese adı altında faaliyet
göstermekteydi (Çebi, 2000: 368-369). 1903 yılında Ordu ve civarında bulunan medreseler ve öğrenci
sayıları aşağıdaki gibidir (Toparlak, 2010: 316).
Yer
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Gülyalı
Toplam

Adı
Osman Paşa Medresesi
Eskipazar Medresesi
Mahmutören Medresesi
Bayadı Medresesi
Fındıklı Medresesi
Sarayak Medresesi
Ali Bey Medresesi

Öğrenci Sayısı
239
39
21
30
53
32
52
466

Tablo 3: 1903 yılına göre Ordu ve Çevresindeki Medreseler ve Öğrenci Sayıları
Ordu’da ilk rüştiye mektebi 1885 yılında Ordu Rüştiyesi adıyla açıldı. O dönemlerde toplamda
4 Rüştiye Mektebi vardı. Bunlardan biri Ordu merkezde diğeri, Ordu’ya bağlı Bolaman bucağında ve
diğer ikisi o zamanlar Canik (Samsun) sancağına bağlı Ünye ve Fatsa’da bulunmaktaydı. Bu
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dönemdeki rüştiye mektebi öğrencilerin sayıları Ordu’da 48, Bolaman’da 45, Ünye’de 31 ve Fatsa’da
22 olarak bilinmektedir (Çebi, 2000: 371).
Osmanlı topraklarında 1867 yılına kadar idadi yoktu. İdadiler Rüştiye’nin üzerinde Sultani
mektebinin ise altındadır. Bugünkü lise ayarında olan İdadi Mektebi Ordu kasabasında 1913 yılında
açılmıştır. İlk mezunlarını 4 kişi olmak üzere 1915-1916 yıllarında veren İdadi Mektebi, bir evin dört
odasında eğitim faaliyetlerini devam ettirmekteydi. 1921-1922 yıllarında Zaferi Milli Mahallesindeki
Dr. Sıtkı Yener’e ait konağa taşınmıştır (Çebi, 2000: 372).
Milli Mücadele yıllarında Ordu’da iki Rum Ortodoks mektebi bulunmaktaydı, aynı zamanda
Ünye’de 1 adet manastır vardı. Bu dönemde her dine mensup olan halkın çocukları kendi okullarına
gitmekteydi. Taşbaşı Rum Kilisesi’nin hemen yanında bir Rum mektebi bulunuyordu. Bugünün 19
Eylül İlköğretim Okulu’nun olduğu binada da 1 Rum mektebi bulunurken, bazı köylerde de
gayrimüslim okullarına rastlanmaktaydı (Pala, 2013: 201-202).
1921 yılında Ordu’da Muallimler Birliği kurulmuştur. Ordu Muallimler Birliği kurulmadan
önce öğretmenler başka derneklerde çalışmalarını devam ettiriyorlardı. Bazı öğretmenler bu
kuruluşların faaliyetlerinde yer almalarına karşın bazıları katılmıyorlardı. Bu durumu ortadan
kaldırmak ve tüm öğretmenleri bir çatı altında toplanmak amacıyla sadece öğretmenlerden oluşan bir
cemiyet için harekete geçilmişti. Amaç öğretmenlerin mesleki sorunlarını ile ilgilenmekti. Fakat
cemiyet, bununla kalmamış Cumhuriyetin getirdiklerini halka tanıtmak benimsetmekte önemli rol
oynamıştır. Ordu Muallimler Birliği 1932’de Ordu Halkevinin açılmasının ardından sosyal ve kültürel
faaliyetlerini burada farklı kollarda çalışarak devam ettirmişlerdir (Pala, 2013: 220-223).
2.2. Cumhuriyet Dönemi Ordu’daki Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri
2.2.1. Ana Mektebi
Ordu Şehrinde ilk ana mektebi 1920-1921 öğretim yılında açılmıştır. 1927-1928 öğretim
yılında Fatsa ve Ünye’de birer ana mektebi daha açılmıştır. 4-5 yaş aralığındaki kız ve erkek
çocuklarına hizmet veren ana mekteplerinin açılış amacı şöyle açıklanmıştır;
• 4-6 yaş arasında olan kız ve erkek çocuklara ahlaki oyunlarla eğitim vermek,
• Okul içinde beden hareketleri ve yürüyüşler yaptırmak,
• Resimler inceletilerek bunlar üzerine düşüncelerini almak,
• Dini ve milli hikâyeler ve konuşmalar yapmak,
• Basit el işleri ile becerilerini geliştirmek.
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1926-1927 öğretim yılında Ordu Ana Mektebi’nin 4 öğretmen ve 60 öğrencisi bulunmaktaydı.
Üç sınıflı olan ana mektebinin birinci sınıfına filiz, ikinci sınıfa gonca, üçüncü sınıfa ise gül adı
verilmişti. Sayılarında artış olmayan bu ana mektepleri, 1931 yılına kadar faaliyetlerinin sürdürerek
aynı yıl kapatılmıştır (Çebi, 1995: 99-100).
2.2.2. İlk Mektepler
İlk mektepler (ilkokul), ilköğretim çağındaki tüm memleket çocuklarının zihni, ahlaki ve
bedeni gelişimlerine katkı sağlayan temel eğitim ve öğretim sistemidir. Cumhuriyet döneminde
eğitiminin ilk kademesini teşkil eden bu okullarda büyük girişimlerde bulunulmuştur (Milli Eğitimde
50 Yıl, 1973: 9-10) . Ordu’da da eğitim alanında en büyük hamleler ilkokullarda görülmüştür (Maarif
İstatistikleri, 1933: 25).
Seneler
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932

Okul Sayısı
Şehirde
12
18
9
9
10

Köyde
64
71
73
63
64

Toplam
76
89
82
72
74

Öğrenci Sayısı
Şehirde
1.551
2.088
1.451
1.537
1.712

Köyde
2.936
1.987
1.884
2.303
2.866

Toplam
4.437
4.065
3.335
3.840
4.578

Tablo 4: Verilen Yıllara Göre Ordu’da İlkokul ve Öğrenci Sayıları
1927-1932 yılları arasında Ordu’nun İlkokul haritası böyleyken, aynı eğitim-öğretim yılları
arasında hizmet veren öğretmenlerin nitelikleri yeterli değildi. Öyle ki Ordu şehrinde bahsi geçen
yıllar içinde hiç yüksek okul mezunu öğretmen bulunmuyordu. Çoğunluğu muallim mektebi mezunu
olan öğretmenlerin sayıları da yeterli değildi (Maarif İstatistikleri, 1933: 86).
Yıllar
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932

Şehirdeki Öğretmenler
E
K
38
21
54
29
31
24
31
24
35
24

Köylerdeki Öğretmenler
E
K
82
5
90
76
5
77
6
84
6

Toplam
E
120
144
107
108
119

K
26
29
29
30
30

Tablo 5: Yıllara göre Ordu İli Şehir ve Köy Öğretmen Sayıları
1934-1935 eğitim öğretim yılında Ordu dâhilinde 62 ilkokul bulunuyordu. Bu okullarda 112’si
erkek, 39’u kadın olmak üzere toplamda 151 öğretmen eğitim vermekteydi. 1937-1938 eğitim öğretim
yılında Ordu genelinde 52 ilkokul bulunmaktaydı. Bu dönemde öğrenci sayısı 7669 iken, öğretmen
sayısı 118’idi. 1939-1940 yıllarında ise Ordu’da 68 ilkokul bulunurken, 101 erkek ve 32 kadın
öğretene sahip olup toplamda 133 öğretmen bulunmaktaydı. 1939-1940 döneminde Ordu ve kaza
köylerinin durumu şöyledir; Merkez köylerinde 13.046, Fatsa köylerinde 2.440, Mesudiye köylerinde
1.934, Ünye köylerinde 2.557 ve Gölköy köylerinde 246 öğrenci öğrenim görmekteydi. Buna göre
verilen yıllar arasında ciddi bir değişimin olmadığı açıkça görülmektedir. 1944-1945 yılına

208

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

gelindiğinde durum biraz daha farklıdır. 117 ilkokulu bulunan Ordu şehrinin erkek öğretmen sayısı
161 olup, kadın öğretmen sayısının 51’idi. Bu dönemde öğrenci sayıları ise erkek 8043, kız 2324 iken
1945-1946 öğretim yılında erkek 8450, kız 2415’dir (Milli Eğitimde 50 Yıl, 1973: 28; Maarif
İstatistiği, 1939: 9-25; Maarif İstatistiği, 1942: 86).
1945’de Ordu ve kazalarındaki ilkokul sayısı, Merkez’de 5, Perşembe merkezinde 1, Fatsa
merkezinde 2, Ünye merkezinde 2, Ünye merkezinde 3, Gölköy merkezinde 1, Mesudiye merkezinde
1 olmak üzere toplamda 13’dür. 1944-1945 öğretim yılında kadın 46, erkek 83 olmak üzere toplamda
129 öğretmen bulunurken, 1945-1946’da 46 kadın, 97 erkek olmak üzere toplamda ise 143 öğretmen
bulunmaktadır (Güzel Ordu, 29 Ekim 1945). Cumhuriyetin ilk 20 yılında 202.533 lira harcanarak 31
okul açılmış ve onarılmıştır. Öğretmenlere 1.532.613 lira maaş olarak verilirken, mesken bedeli olarak
75,785 lira ve idare masraflarına 422.017 lira harcanmıştır (Güzel Ordu Gazetesi, 29 Birinci Teşrin
1943). Cumhuriyet döneminde Ordu’da eğitim veren belli başlı ilkokullar şöyledir;
Numune-i İrfan İlk Mektebi; Cumhuriyet öncesi yıllarda kurulmuş, varlığını 1939 depremine
kadar devam ettirmiştir. 1939 depremi ile büyük hasar gören mektep yıkılarak yerine apartman
yapılmıştır. 1930 yılında adı Güzel Ordu İlk Mektebi olarak değişen okulun 1933 yılı öğretmenleri,
Başmuallim Muharrem Bey, Sabiha Hanım, Melahat Hanım, Salme Hanım, Mazhar Bey ve Şükrü Bey
idi (Çebi, 2000: 377-378).
Hamdullah Suphi Bey İlk Mektebi; Bugünkü vilayet konağının bulunduğu yerde, iki katlı
büyük taş binada eğitim vermeye başlamıştır. Bu mektep yeni olmayıp daha önceki yıllarda açılmış
olan iptidai mektebine yeni bir isim verilmesiyle ortaya çıkmıştı. 1933’deki öğretmen kadrosu
şöyledir; Başmuallim Mustafa Bey, Sabiha Hanım, Edibe Hanım, Rasim Bey, Naşide Hanım, Hasibe
Hanım, Kemal Bey, Ali Ekrem Bey. 1938’de okulun adı Gazi İlkokulu olarak değiştirilmiş, Düz
Mahallesinde Temel Uzlu’ya ait binaya taşınmıştır (Çebi, 2000:279-280).
Mustafa Necati Bey İlk Mektebi; Ordu İdadi mektebinin Sıtkı Yener konağına açılmasından
sonra 1924’te bu okul binasında Kısmi İptidai adıyla yeni bir ilkokul açıldı. Bu yeni ilkokul 1927’de
Mustafa Necati Bey İlk Mektebi adını aldı. O dönemdeki öğretmenleri; Ali Hikmet Efendi, Ali Faik
Efendi, Ahmet Hamdi Efendi, Şükrü Efendi idi. Harf İnkılâbının ardından 1928’de okul kapatılmıştır.
Öğrencileri, 1929’da Zaferi Milli Mahallesinde inşa edilen modern okula nakledilmiştir. Zaferi Milli
İlk Mektebi adı verilen bu okulun adı tekrar Cumhuriyet İlkokulu olarak 1934 yılında değiştirilmiştir.
1926-1927 öğretim yılında Ortaokul, İsmet Paşa Okulu binasına katılmıştır. 63 öğrenci ve 10 okul
bulunan okulda ilk kız öğrenci 1927-1928 öğretim yılında alınmıştır. Aynı yıldaki kız öğrenci sayısı
18 idi (Çebi, 2000: 378).
İsmet Paşa Kız İptidaisi; Şark Kız İptidai Mektebi adıyla Ordu şehrinde ilk Kız Mektebi olarak
Milli Mücadele yıllarında açılmıştır. Tam olarak ne zaman açıldığı bilinmeyen Mektebin halk
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arasındaki yaygın adı Elmalı İlk Mektebi idi. 1925’de adı İsmet Paşa Kız İptidaisi olarak adı tekrar
değiştirilmiştir. 1928-1929 öğretim yılında okul binası Düz Mahallesindeki Belediye binasına geçmiş,
aynı öğretim yılında adı tekrar değiştirilerek İsmet Paşa İlk Mektebi adını almıştır (Çebi, 1995: 95).
1928-1929 öğretim yılında sadece kız öğrencilerinin öğrenim gördüğü bir okul olarak hizmette
bulunmuştur. Başmuallim Kamil Bey, Zühtiye Hanım, Fikriye Hanım, Sevim Hanım, Niyazi Bey,
Güzide Hanım, Yusuf Ziya Bey okulun öğretmenlerindendir (Çebi, 2000: 373-375). Bu mektebin
olduğu yerde bir de Ermeni Okulu bulunmaktaydı (Pala, 2013:202).
Gazi İlkokulu; Ordu şehrinin en eski okullarından biridir. İdadi Mektebi bünyesinde kurulmuş,
vilayet binasının bulunduğu arsa üzerindeki büyük binada eğitim vermiştir. 1941’de buradan Köprü
Başında yeni inşa edilen okul binasına taşınmıştır (Çebi, 1995: 115). Okulda Halkevi işbirliği ile
kurslar da verilmiştir. Fransızca, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi kursların yanında okuma
yazma bilmeyen vatandaşlar için okulun A ve B salonlarında eğitim vermiştir (Güzel Ordu Gazetesi,
12 Aralık 1945).
Yeşil Yurt İlk Mektebi; Milli mücadele yıllarında Tabya civarında ahşap evde öğrenime
başlayan okulun ilk adı Keçiköy İlk Mektebi idi. Okulun adı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Ordu
ziyaretinde okulun adını Yeşilyurt olarak vermiştir. 1928-1929 öğretim yılında Yeşilyurt İlkokulu
binası Saray Mahallesindeki Kız Muallim Mektebi’ne taşınmıştır.
Zaferi Milli İlk Mektebi; 1929 yılında Zaferi Milli Mahallesinde inşa edilen yeni binasında
öğrenime açılan mektebin adı 1934 yılında Cumhuriyet İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 1989 yılına
kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Cumhuriyet Okulu, 1989’da hasarlı olması
gerekçesiyle boşaltılmıştır. Öğrencileri İsmet Paşa İlkokuluna nakil edilmiştir (Çebi, 1995: 111).

72
4.050
4.050
135

5.995
86.585
348.978
435.563
14.231

81
817
2.977
3.794
136

-

62
1.666
5.849
7.515
151

6.402
220.562
426.798
647.360
15.102

117
2.921
10.463
13.384
212

12.903
442.498
804.120
1.246.818
25.687

172
4.618
13.531
18.149
252

Türkiye

Ordu

1949-1950

Türkiye

Ordu

1944-1945

Türkiye

1934-1935

Ordu

Türkiye

Ordu

1929-1930

Türkiye

Okul Sayısı
Kız (öğr)
Erkek(öğr)
Toplam
Öğretmen
Sayısı

Ordu

1926-1927

17.106
587.587
1.065.452
1.595.089
34.822

Tablo 6:1926-1950 Arası İlkokul Bazında Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları (Güvemli, 1998: 53-82).
1926-1927 yılındaki ilk nüfus sayımını yapıldığı yıla ait olan verilere göre Ordu ilinde
ilkokullarda okuyan öğrenci sayısı Türkiye toplamının %1’inin altındadır. 1929-1930 döneminde ise
kız öğrenci sayısında ciddi artış görülmektedir. 1931-1950 yılları arasında Ordu nüfusu Türkiye
nüfusunun %1,7’si civarındadır (Güvemli, 1998: 54-82).
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2.2.3. Ortaokul
Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında ortaokul sayısı azdır. Doğal olarak Ordu ilinde de
durum farklı değildir. Aşağıda yıllara göre Ordu ilinin ortaokul durumu verilmiştir (Güvemli, 1998:5684).

Okul Sayısı
Kız (öğr)
Erkek(öğr)
Toplam
Öğretmen
Sayısı

1926-1927
Ordu
1
91
91
9

Türkiye
135
3.796
11.848
15.644
1.392

1934-1935
Ordu
2
80
320
400
17

Türkiye
192
11.876
33.936
45.812
1.8512

1944-1945
Ordu
Türkiye
4
247
181
20.695
550
79.735
731
70.430
32
3.862

1949-1950
Ordu
Türkiye
4
380
113
17.640
527
47.476
640
65.162
34
4.365

Tablo 7: 1926-1950 Arası Ortaokul Bazında Ordu İli ve Türkiye Geneli Okul, Öğrenci, Öğretmen
Karşılaştırması
1926-1927 döneminde ortaokulda hiç kız bulunmaması dikkat çekicidir (Yeşil Ordu, 1 Eylül
1948). 1927-1928 eğitim öğretim yılında sadece Ordu geneli ortaokul öğrenci nüfusu sadece 166 erkek
öğrenciden ibaretti. Bu durum 1928-1929 öğretim yılında değişti. Buna göre; 184 erkek öğrencisi
bulunan ortaokul öğrenci nüfusuna 31 kız öğrenci dâhil olmuştu. 1929-1930 eğitim öğretim yılında
194 erkek ve 33 kız öğrenci sayısına sahip olan Ordu ortaokullarının, 1930-1931 eğitim öğretim
yılında 195 erkek ve 37 kız öğrencisi bulunmaktaydı. 1931-1932 eğitim öğretim yılında ise 197 erkek
ve 35 kız öğrencisi bulunuyordu (Maarif İstatistikleri, 1933: 43).
1934-1935 eğitim öğretim yılında Ordu’da ortaokul sayısı 2’ye çıkmıştır. Ordu Ortaokulu’nun
yanı sıra Ünye’de bir ortaokul daha açılmıştır. Bu yılda 13 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplamda 17
öğretmen bulunuyordu. 1939-1940 eğitim öğretim yılında ise 21’i erkek, 5’i kadın toplamda 26
öğretmen bulunuyordu (Eğitimde 50 Yıl, 1973: 49). 1939-1940 eğitim öğretim yılında Ordu dâhilinde
2 okul ve 26 öğretmeni bulunan bu okullarda 700 öğrenci öğrenim görmekteydi (Maarif İstatistiği,
1942: 20).
1943-1944 eğitim öğretim yılında Ordu Ortaokulu’nda 161 erkek, 47 kız olmak üzere
toplamda 208 öğrenci birinci sınıfa yeni başlamaktaydı. Bu dönem içinde çeşitli sebeplerle 175
öğrenci okuldan ayrılmıştır. Bu dönemde Ordu Ortaokulu’nda 19 öğretmen eğitim vermektedir. Ünye
Ortaokulu’nun da 44’ü erkek, 10’u kız toplamda 54 öğrencisi birinci sınıfa yeni başlamamıştır. Bu
dönemde Ünye Ortaokulu’nda eğitim veren öğretmen sayısı 9 olurken, okuldan ayrılan öğrenci sayısı
50’dir.

(Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistikleri, 1945: 42). 1944’de şehirde yaptırılacak Ortaokul

binası için 50.000 liralık bütçe ayrılmıştır (Güzel Ordu, 28 Haziran 1944). 1945-1946 eğitim öğretim
yılında Ordu Orta Okulu’na 107 öğrenci yeni başlarken, bu dönemde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan
öğrenci sayısı 149’dur. Aynı dönemde Ünye Ortaokulu’na henüz yeni başlayan öğrenci sayısı 62 olup,
okuldan ayrılan öğrenci sayısı 17’dir (Milli Eğitim Orta Öğretim İstatistiği, 1947: 44). 1947’de
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Fatsa’ya bir ortaokul binası inşa edilmesi ve Ünye’de bir sanat okulu açılması noktasında girişimlerde
bulunulmuşsa da, Fatsa’da ortaokul açılması uzun yıllar almıştır. Bunun yanı sıra Ordu Merkez’e ve
Ünye’ye bir öğrenci pansiyonu açılması talep edilmiştir (CHP İl Kongre Dilekleri Özeti, 1947: 6368).
Cumhuriyet dönemi boyunca köylerden kasabalara okumak için gelen ortaokul öğrencilerinin
durumları dikkat çekicidir. Elbisesiz, gıdasız kalan ve kitap sıkıntısı yaşayan öğrenciler aynı zamanda
gece barınacak yer bulamamaktaydı. Uzak köylerden gelip yağmur, çamur ve soğuk ile mücadele
etmek zorunda kalan çocuklar için

1940’lı yıllarda pansiyon veya yeni sanat okulları açılması

suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında yardım istenmişse de bir sonuca varılamamıştır
(BCA, 490.1.0.0, 697-369-1).
2.2.4. Lise
Ordu şehrinde 1949-1950 öğretim dönemine kadar lise yoktur. Kurulduğunda 140 erkek ve 26
kız olmak üzere toplamda 166 öğrencisi bulunmaktaydı. Bu dönemde Türkiye geneli lise sayısı 88idi.
(Yeşil Ordu, 1 Eylül 1948). 1949-1950 eğitim öğretim yılında Ordu Lisesi 3’ü erkek ve 5’i kadın
toplamda 8 öğretmeni vardı (Eğitimde 50 Yıl, 1973: 63).
Ordu’nun ilk lisesi ortaokul binasından çevrilmiş ve lisenin ilk müdürü Can Akbulut olmuştur
(Güzel Ordu, 30 Eylül 1949). 1949-1950 döneminde Ordu’da Akşam Kız Sanat Okulu bulunmaktaydı.
81 öğrencisi olan okulun öğretmen sayısı 3 idi (Güvemli, 1998: 54-83).
2.2.5. Diğer Eğitim Kurumları
Ordu şehrinde 1928 yılına kadar Arap harfleriyle eğitim veriliyordu. Bütün memlekette okul
ve öğretmen sayısı oldukça azdı ve Ordu merkez köylerinde 10 civarında okul vardı. Harf İnkılabı ile
yeni harflerin tüm vatandaşlara öğretilmesi için

öğretmenlere iki kat yük biniyordu. Şehir ve

köylerdeki tüm öğretmenler hem asıl görevlerini yaparken, öte yandan ek görev olarak Millet
Mektepleri’ni açarak öğretim faaliyetlerini devam ettiriyordu. Halkın gece mektebi diye adlandırdığı
bu kurslar il genelinde büyük ilgi görmüştür. Öyle ki kadın-erkek her yaştan vatandaş defter ve
kalemlerini alarak bu mekteplere koşmuşlardı. Yeni Türk Harflerinin kabulünün ardından açılan millet
mektepleri 1934-19335 eğitim öğretim yılına kadar devam etmiştir. Buna göre Ordu’daki millet
mektepleri faaliyetleri aşağıdaki gibidir (Millet Mektepleri Faaliyetleri İstatistiği, 1935: 56):

Şehirlerde

Seneler
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933

Dershane Adedi
A
E
K
36
37
14
10
10
6
5
3
4
2

Top.
73
24
16
8
6

B
E
14
6
5
3
2

212

K
7
4
5
2
1

Top.
21
10
10
5
3

Muallim
E
50
20
15
8
6

Adedi
K
44
14
11
4
3

Top.
94
34
26
12
9

1933-1934
1934-1935

3
2

1

3
3

2

1

3

4
4

7

4
11

Köylerde

1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935

98
67
65
34
35
13
19

74
10
1
3
3
1
1

172
77
66
37
38
14
20

17
10
9
5
6
11

2
1

17
2
10
9
5
6
12

106
69
75
43
40
16
27

6
10
1
3
2
1
1

112
79
76
46
42
17
28

Toplam
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1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935

134
81
75
39
39
16
21

111
20
7
6
5
1
2

245
101
82
45
44
17
23

31
6
15
12
7
6
13

7
6
5
2
1
2

38
12
20
14
8
6
15

156
89
90
51
46
20
31

50
24
12
7
5
1
8

206
113
102
58
51
21
39

Tablo 8: 1928-1935 Yılları Arası Millet Mektepleri Faaliyetleri
Ordu’da bir başka eğitim müessesesi de dershanelerdir. Pozitif bilimlerin yanı sıra, dil ve
mesleki eğim veren bu kurumların çalışmaları da şöyleydi (Tablo 9-10) (Çebi, 2000: 387-391):
Dönem
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933

Kadın
118
8
10
5
6

Erkek
135
95
74
41
33

Tablo 9: 1933 Yılına Kadar Ordu’da Açılan Dershane Sayıları
Dönem
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933

Kadın
1939
687
111
135
84

Erkek
4455
1552
951
814
489

Tablo 10: Dershanelerden Belge Alan Kadın ve Erkek Sayısı
1931-1932 eğitim öğretim yılında Ordu’da 1 meslek dershanesi bulunuyordu. Dikiş, nakış,
biçki ve terzilik üzerine eğitim veren bu dershanenin 14 kız öğrenci bulunmaktaydı. 1 muallimi
bulunan dershanenin mezun ettiği öğrenci sayısı 12’dir (Maarif İstatistiği, 1933: 62). 1934-1935
eğitim öğretim yılında Ordu’daki toplam dershane sayısı 38’dir. Bu dönemde toplamda 439 öğrenci
mezun eden bu dershanelerde 31 erkek ve 8 kadın olmak üzere 39 öğretmen görev yapmaktadır. 19441945 eğitim öğretim döneminde Ordu’daki dershane sayılarında ciddi bir düşüş görülmüştür. Bu
dönemde sayısı 5 olan dershanelerden toplamda 96 erkek öğrenci mezun olmuştur (Milli Eğitimde 50.
Yıl, 1973: 95).
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Ordu’da uzun yıllar varlığını sürdüren ve Erken Cumhuriyet döneminin tek kütüphanesi olan
Gazi Halk Kütüphanesi 26 Ağustos 1927’de kurulmuştu. 1929-1930 yılında Ordu Gazi İl Halk
Kütüphanesi’nin durumu şöyledir; yeni harflerle 124, Arap harfleriyle 557 ve Garp harfleriyle
yazılmış 23 adet kitap olup toplamda 704 kitap bulunmaktaydı (İstatistik Yıllığı, 1930: 118). 19311932 yılında Ordu’da 1 adet kütüphane bulunurken kütüphanenin 3 adet yazma, 948 adet basma ve
toplamda 951 adet kitabı bulunmaktaydı. Bunlardan 9.591’i erkek 9’u kadın olmak üzere 9.600
okuyucu istifade etmiştir (Maarif İstatistiği, 1933: 106). 1933-1934 döneminde Ordu Gazi Halk
Kütüphanesi’nin 1 memuru ve 1 müstahdemi bulunmaktadır (Maarif 1933-1934 Halk Okuma Odaları
ve Umumi Kütüphaneler İstatistiği, 1935: 42).
Ordu’da mesleki ve teknik öğretim veren okulların durumları ise şöyledir; 1926-1927 eğitim
öğretim yılında 1 adet mesleki eğitim veren okul bulunurken 4’ü erkek ve 9’u kadın olmak üzere
toplamda 13 öğretmeni bulunuyordu. Bunu yanı sıra okulda 124 kız öğrenci bulunuyordu. 1939-1940
yılına gelindiğinde öğrenci sayısının önemli ölçüde düştüğü görülmektedir. 32 kız öğrencisi bulunan
okulun 3’ü kadın ve 14’ü erkek olmak üzere toplamda 17 öğretmeni bulunmaktaydı (Milli Eğitimde
50 Yıl, 1973: 79).
SONUÇ
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının, ülke içindeki giriştikleri
modernleşme ve çağdaşlaşma projesi içinde en çok önem verdiği alanlardan biri olan eğitim, diğer
birçok alanda olduğu gibi bir dizi yenilik ve reform hareketlerini beraberinde getirmişti. Ordu şehri de
bu yenilik ve reformların bir parçası olarak eğitim seferberliğine destek vermiş, okuyan ve okumak
isteyen vatandaşlar için çalışmıştır. Ancak eğitim alanında Ordu şehrinin başarılı bir grafik
izleyememiştir.
Ordu ilindeki eğitim kurumları arasında en fazla çalışma ilköğretim kurumlarında
görülmüştür. Bunun önemli bir sebebi Ordu halkının ilköğretim sonrası eğitime önem vermemesidir.
Bahsi geçen dönemde Ordu kaza ve ilçelerinde ilk ve ortaöğretim kurumu eksikliği önemli bir
problemdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar eğitim sahasındaki altyapı çalışmalarını da
yavaşlatmıştı. Öyle ki Ordu uzun yıllar 1 ortaokul ile yetinmiş, şehirde lise açmak ancak
Cumhuriyet’in ilanından 27 yıl sonraki dönemde (1949-1950) mümkün olmuştur. Ayrıca yetenek ve
el işlerini gösterebilecekleri mesleki eğitim kurumlarının yok denecek kadar az olduğu görülmüştür.
Bu dönemde en büyük eğitim problemi Ordu şehrinin fiziki yapısı olmuştur. Dağlık ve
engebeli arazi koşulları sebebiyle kurulan köylerin birbirinden kopuk ve uzak oluşu bu bölgelerden
gelerek okumak isteyen öğrenciler için önemli barınma problemi meydana getirmişti. Bu hususta
önlemler 1940’lı yıllarda alınmaya çalışılmışsa da yeterli olmamıştır. Ordu’nun eğitimde karşılaştığı
bir başka problem de öğretmen sayısının azlığı idi. Buna ilaveten nitelikli öğretmen yok denecek
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kadar azdı. Tüm bunlar bir taraftan Ordu şehrini kaliteli bir eğitimden uzaklaştırırken, diğer taraftan
Cumhuriyet’in eğitim alanındaki hedeflerinin önündeki önemli problemler olarak karşımıza çıkmıştır.
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EĞİTİMDE BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLJİLERİNİN GETİRDİĞİ YENİ OLANAKLAR
NEW OPPORTUNITIES BROUGHT BY INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Şermin Tağ Kalafatoğlu
Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
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ÖZET
Bilişim ve iletişim teknolojileri bilgisayarlardan, telefon sistemlerine, ses cihazlarından
görüntü ekipmanlarına kadar uzanan farklı teknolojik unsurları ve alt yapılarını çatısı altında
toplamaktadır. Bu teknolojiler hem kullanımlarının yaygınlığı hem de etkililik açısından oldukça geniş
bir alanı kapsamaktadır. Genel bir ifadeyle işlevsel oldukları bu alanların içerisinde etkileşimin yoğun
olduğu bir iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve belgelerin paylaşılması, işbirliklerinin
geliştirilmesi, karar alınması, projelerin yönetilmesi, planlama yapılması ve eğitim girmektedir.
Kullanım alanlarında çeşitli dönüşümleri ve yenilikleri beraberinde getiren bilişim ve iletişim
teknolojilerinin etkileri hem sağladıkları fırsatlar hem de eleştirilen yönleriyle farklı çalışmaların odak
noktası olmaktadır.
Gerçekleştirilen bu çalışmada, bilişim ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme
süreçlerine etkilerinin ve getirdiği avantajların neler olduğunun, hangi teknolojilerin kullanıldığının
açıklığa kavuşturulması ve eğitim alanındaki teknolojik uygulamaların geleceği konusunun ele
alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda alandaki kaynakların taraması gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın sınırlılıkları çerçevesinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin yalnızca eğitim alanındaki
etkileri üzerine odaklanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim ve iletişim teknolojileri, eğitim ve teknoloji, sanal gerçeklik,
arttırılmış gerçeklik, dijital öğrenme kaynakları
ABSTRACT
Information and communication technologies are gathered under the roof of different
technological elements and sub-structures ranging from computers, telephone systems, audio
equipment to video equipment. These technologies cover a wide range of area in terms of the extent
and effectiveness of their usage. The effects of information and communication technologies, which
bring about various transformations and innovations in their fields of use, are the focus of different
studies, both in terms of opportunities and criticized aspects.
The aim of this study is to clarify the effects of IT and communication technologies on
learning-teaching processes and the advantages they bring, to explain which technologies are being
used, and to discuss the future of technological applications in education. For this purpose, a literature
review of the resources in the field has been carried out. Within the framework of the limitations of the
research, the focus is effects of information and communication technologies on the education field.
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Key Words: Information and communication technologies, education and technology, virtual
reality, augmented learning, digital learning sources
GİRİŞ
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitim alanında kullanılmasına ilişkin gerçekleştirilen
çalışmalar

eğitsel

işlenmesinde,

süreçlerin

saklanmasında

kalitesinin
ve

arttırılması açısından

iletişim

teknolojilerinde

önem

yaşanan

taşımaktadır.

gelişmeler;

Bilginin

öğrenenlerin,

öğretenlerin ve eğitim kurumlarında çalışanların bilgiye erişimi, saklanması, geri getirilmesi, manipüle
edilmesi ve yayılması için kullandıkları yolları yeniden şekillendirmektedir. Bilişim ve iletişim
teknolojilerinin çok çeşitli araçlarla eğitim alanında kullanılması farklı farklı eğitsel amaçların yerine
getirilmesini kolaylaştırabilmektedir.
Tarihsel

olarak

bakıldığında

teknoloji,

problemlerin

çözümü,

yaşam

standartlarının

iyileştirilmesi ve verimliliğin arttırılması amacıyla geliştirilmektedir. Eğitim bağlamında teknolojik
gelişmeler ele alındığında, benzer bir biçimde verimliliğin arttırılması ve öğretme-öğrenme
süreçlerindeki problemlerin üstesinden gelinmesinin amaçlandığı görülmektedir. Bu teknolojik
gelişmeler kullanıcılarını da dönüşüme uğratmaktadır. Örneğin, öğretmenlerin bir zamanlar sahip
oldukları bilginin ana kaynağı olma ve eğitim sürecinin odak noktası olma konumları değişime
uğramaktadır.
Eğitim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler beraberinde eğitsel sürecin kişiselleştirilmesi,
erişim olanaklarının ve verimliliğin arttırılmasını getirmiştir. Öğrenme süreçleri açısından ele
alındığında bilgiye erişim, onun kullanılması için stratejiler geliştirilmesi, geleneksel sınıf ortamının
dışında

öğrenme

olanaklarını değerlendirebilmeleri,

kendileri gibi benzer

eğitsel amaçları

gerçekleştirmeye çalışan insanlarla tanışmaları ve ortaklıklar oluşturmaları eğitim alanında kullanılan
teknolojideki ilerlemeler sayesinde olanaklı hale gelmektedir.
Öğretme süreçleri açısından eğitim teknolojileri değerlendirildiğinde, öğretmenler için
kişiselleştirilmiş eğitim planları oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. Teknolojinin yarattığı olanakların
kullanımı aracılığıyla eğitsel hedeflerin yerine getirilmesi, öğrencilerin öğrenmelerinin önünde var
olan engellerin aşılması açısından stratejilerin geliştirilmesi, işbirlikçi ve etkileşimli öğrenme
pratiklerinin sağlanabilmesi gibi amaçların yerine getirilmesinde önemli adımlar atılabilmektedir.
Öğrenme ve öğretme süreçlerinin geleceğinin teknoloji tarafından nasıl şekilleneceği
konusuna bakıldığında, simülasyonlar, oyun içeriği, robotlar ve yazılımlar ile fiziksel ve sanal
etkileşimin

birbiriyle

bağlantılandırılmasının

çeşitli

yollarının

keşfedildiği

görülmektedir.

Gerçekleştirilen bu çalışmada öğrenme ve öğretme süreçlerinde eğitim teknolojilerinin getirdiği
olanaklara

ve

bu

teknolojilerin

geleceğine

kullanılan

odaklanılmaktadır.
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EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ
Kim, Copeland ve An (2015) eğitim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin kişiselleştirme
özelliklerinin artışı, erişimin yaygınlaşması ve verimliliğin sağlanması açısından önemli adımların
atılmasının önünü açtığını belirtmektedir. Bu teknolojiler öğrencilerin öğrenmelerinde ilerlemelerin
sağlanmasını çeşitli açılardan gerçekleştirebilmektedirler. Bunların içerisinde:
• Kişiselleştirme özelliği sayesinde öğrenenleri bireysel olarak öğrenme içeriğiyle ilişkilendirip,
bağlantılandırması; öğrenme süreçlerinde yardımcı olması ve bazı süreçleri kolaylaştırması
için çeşitli teknolojik imkânları öğrenenlerin bireysel ihtiyaçlarına göre kullanımına sunması,
• Bilgiye erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması,
• Öğrenmenin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için geleneksel öğrenme mekânlarında
dönüşümlerin yaşanması
• Yeni işbirliklerinin kapısının aralandığı çevrimiçi topluluklara katılımın sağlanması, yer
almaktadır.
Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler kişiselleştirilmiş öğrenmeyi olanaklı hale getirmektedir.
Kişiselleştirilmiş öğrenme,

eğitimin öğrenenlerin akademik becerilerine, akademik açıdan güçlü ve

zayıf yönlerine, ilgi alanlarına, motivasyonlarına, kişisel tercihlerine ve öğrenme hızlarına göre adapte
edilerek; dijital araçların, yazılımların ve öğrenme platformlarının kullanımını içermektedir. Herold
(2016), Bill & Melinda Gates Vakfı, Mihael ve Susan Dell Vakfı ve EDUCAUSE gibi
organizasyonların kişiselleştirilmiş öğrenmeyi dört önemli unsura yaslandırarak ele aldıklarını ifade
etmektedir. Bunların içerisinde;
• Her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini, önceliklerini ve hedeflerini içeren “öğrenen
profilinin” olması,
• Her öğrencinin akademik hedeflerine ulaşması için kişiselleştirilmiş öğrenme yollarını takip
etmesi,
• Öğrencilerin, bir konunun hâkimiyetini gösterme becerilerine odaklanan "yetkinlik tabanlı
ilerleme" yi takip etmeleri,
• Öğrencilerin öğrenme mekânlarının bireysel hedeflerini destekleyecek bir biçimde esnek
olarak yapılandırılması yer almaktadır.
Öğrenme yönetim sistemleri, öğrenci bilgi sistemleri ve diğer yazılımlar ödevleri dağıtmak,
programları ve iletişimleri yönetmek ve öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için kullanılmaktadır.
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Eğitim yazılımı ve uygulamaları daha uygulanabilir bir hale gelmiş olup, öğrencilerin kendi seçtikleri
yerde ve zamanda öğrenmelerinin önünü açmak açısından önem taşımaktadırlar. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Eğitim Teknolojileri Bölümü 2016 yılı Ulusal Teknoloji Planında (National Education
Technology Plan-NETP) teknolojinin öğrenenlere kişisel ilgilerinin peşinden gitmeleri konusunda
yardımcı olması gerektiğini belirtmektedir.
Bir tarafta Gabriel Garcia Márquez'in eserlerini orijinal dilinde okumak için
İspanyolca öğrenen bir öğrenci, diğer tarafta San Francisco Körfezi'nde yelken
gezisi beklentisiyle veri toplayan ve rüzgâr düzenini görselleştiren bir başka
öğrenci.

İkisi de

öğrenmektedirler.

kişisel olarak ilgilerini çeken konularda
Kişisel ilgi alanlarına

beceriler

yönelik konuların öğrenilmesi

olanağı, öğrencilere ömür boyu öğrenme düşüncesinin kazandırılmasına
yardımcı olabilecek araştırma yapma ve keşfetme pratiğini öğretmektedir
(NETP, 2016, s. 13)
Teknolojinin sağladığı olanakların içerisinde Greaseser’ın (2013) vurguladığı üzere bilgiye
kolay erişim de yer almaktadır. Teknolojiye erişim olanakları kullanıcılar açısından eşitlendiği
takdirde, sayısal uçurumun kapanması ve dönüştürücü öğrenme fırsatlarının tüm öğrenciler için
kullanılabilir hale gelmesi açısından önemli adımların atılabilmesi sağlanabilecektir. Örneğin fiziksel
erişim açısından kısıtlı olan yetişkin bir öğrenci, yeni sertifikalar kazanmak için çevrimiçi
programlardan yararlanarak beceri düzeyini arttırabilir ve bu amaçları coğrafi konumundan bağımsız
olarak başarabilir. Ancak Herold’un (2016) altını çizdiği gibi teknolojik olarak gerçekleştirilen
ilerlemelere ve bunlara yaslanan öngörülere rağmen uygulamada çeşitli problemlerin var olduğu ifade
edilmektedir. Bunda özellikle öğretmenlerin değişen rollerinin kişiselleştirilmiş öğrenme modellerine
uyum sağlaması ve aradaki dengenin kurulması konusu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca yapılan büyük
yatırımlara

rağmen dijital kişiselleştirilmiş öğrenmenin öğrenciler açısından olumlu sonuçlar

beraberinde getirmesi ya da başarı oranları arasındaki uçurumun azaltılması yönünde etkisinin net
olmadığı belirtilmektedir.
Öğrenciler teknoloji sayesinde geleneksel sınıf ortamının dışında bir öğrenme ortamından
yararlanabilmektedirler. Coğrafi olarak farklı konumlarda olan kişiler, belirli bir eğitsel amacı
gerçekleştirmek üzere sanal olarak bir araya gelebilmekte ve işbirlikleri geliştirip, eğtisel hedeflerini
yerine getirebilmektedirler. Sınıflar ve okullar gibi formal öğrenme mekânlarının yerini informal
olanları almakta ve işbirlikçi öğrenme fırsatları yaratılabilmektedir (Brown ve Adler, 2008; Collins ve
Halverson, 2009; Natioanl Sicence Foundation, 2008; Barron 2006; Warschauer vd. 2010).
Teknolojik

gelişmelerin

yardımıyla

öğrenme

geleneksel

sınıf

ortamının

dışına

taşınabilmektedir. Müzelerde, kütüphanelerde ve diğer okul dışında yer alan mekânlarda var olan
öğrenme fırsatlarından yararlanılabilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde yer alan okulların sınıfları
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arasında koordinasyonlar gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, Küresel Sesli Okuma (the Global Read
Aloud) gibi etkinlikler düzenlenebilmektedir. Bu etkinlik farklı ülkelerdeki sınıfların edebiyat
çerçevesinde bir araya gelmesini sağlamaktadır. Seçilen kitabı öğretmenler sınıflarındaki öğrencilerine
sesli bir biçimde okumakta, daha sonra sınıflarını dünyanın farklı yerlerindeki diğer sınıflarla
bağlantıya

geçirmektedirler.

Okunan kitap aynı olmakla birlikte etkinliğe katılan sınıfların

öğrencilerinin kitaba ilişkin getirdiği yorumlar, düşünceler ve bağlantılar farklılıklar göstermektedir.
Küresel ölçekte sağlanan bu etkileşim, öğrencilerin algısını geliştirmekte ve yalnızca edebiyata ilişkin
değil etkileşimde bulundukları diğer öğrencilerle ilgili olarak da derinlemesine bir anlayış
geliştirmelerinde yol gösterici olmaktadır (NETP, 2016, s. 12).
Geleneksel sınıf ortamlarında teknolojiyle yaşanan dönüşümlere bir diğer örnek olarak Kong
(2015) dönüştürülmüş sınıfları (flipped classroom) vermektedir. Dönüştürülmüş sınıfların, geleneksel
sınıf

ortamlarından

gerçekleşmemesidir.

farklı

olan

yönü,

bilginin

öğrenciye

aktarımının

sınıf

ortamında

Dersin sorumluları tarafından hazırlanan eğitsel materyaller, öğrenciler

tarafından okuldan sonra kişisel zamanlarında bilgisayarlarından ya da diğer araçlarda izlenmekte ve
dinlenmektedir.

Bilginin

özümsenmesi

geleneksel

sistemde

öğrencilerin

kendi

başlarına

gerçekleştirdikleri bir aşamayken, dönüştürülmüş sınıflarda bu durum hem öğretmen hem de bütün
öğrencilerin katılımıyla işbirliği içinde gerçekleşmektedir.
Teknoloji hem geleneksel olan eğitsel mekânların dönüşümüne katkıda bulunurken hem de
yeni türde işbirliklerinin geliştirilebilmesi amacıyla proje temelli öğrenme için fırsatlar yaratmaktadır.
Ito’nun (2009) vurguladığı üzere teknoloji öğrenenler için çeşitli kaynakları paylaşabilecekleri, birlikte
çalışabilecekleri, alanlarının uzmanı olan akademisyenlere ulaşabilecekleri, eğitsel hedeflerini yerine
getirebilecekleri

çevrimiçi topluluklara

bağlanmalarının

önünü

açmaktadır.

NETP

2016’da

teknolojinin öğrenenleri dünyanın farklı yerlerinden bir araya getirerek topluluklar oluşturmak ve
paylaşımlarda

bulunmak

açısından

fırsatlar

yarattığını

belirtmektedir.

Ders

kapsamında

gerçekleştirilen projelerin paylaşılması yalnızca dersin öğretmeni ve sınıfta yer alan küçük bir grupla
sınırlı kalmamaktadır. Dünyanın farklı yerlerindeki uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve geri
dönütler alınması öğrenme sürecine katkıda bulunması açısından önem taşımaktadır.
NETP teknolojinin öğrenenlerinin en güçlü öğrenme ilkelerini kullanmalarının önünü
açabileceğini, bir düşünce hakkında birden fazla şekilde ve bağlamda düşünebilmek konusunda
yardım edebileceğini belirtmektedir. Teknoloji öğrenenlerin ilgisini ve isteklerini odak noktasına
alarak cezbedici olabilmektedir.
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ
Eğitim teknolojileri geleneksel eğitimde

öğretme süreçlerinin odak noktasında olan

öğretmenlerin farklılaştırılmış veya kişiselleştirilmiş eğitim planlarını hazırlamalarında ve profesyonel
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gelişimlerinde kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretme süreçlerinde teknolojinin yoğun bir biçimde
kullanılmasının sonucunda geleneksel öğretme süreçlerinde dönüşüm yaşanmış, karma öğrenme
yöntemlerinin kullanımı gündeme gelmiştir. Ayrıca öğretme süreçlerinde teknolojinin getirdiği
olanakların kullanımı sonucunda dikkatleri çeken bir diğer gelişmenin de kullanılan kaynaklarda
yaşandığı görülmektedir.
Jenkins (2009), Johnson, Levine ve Smith (2009), OECD (2006, 2008) öğretmenler tarafından
oluşturulan ve sosyal paylaşım kanallarında öğrencilerin kullanımına sunulan eğitsel içeriğin
öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştireceğini belirtmektedir. Öğretmenler teknolojiden
yararlanarak eğitsel planlarını gerçekleştirmekte, öğrencilerin sergiledikleri öğrenme güçlüklerini
belirlemekte, öğretme metodlarını çeşitlendirmekte, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine
göre

eğitim

yöntemlerini şekillendirmekte,

işbirlikçi ve

etkileşimli öğrenme

deneyimlerini

oluşturmakta ve ihtiyaç duyulan belirli öğrenme becerilerini kazandırmaktadırlar. Mousa ve BarrettGreenly (2015), Wijekumar, Meyer ve Lei (2013) teknolojilerin öğretmenler tarafından başarılı bir
biçimde sınıf ortamında kullanımında, profesyonel gelişimlerinin önemli bir gereklilik olduğunu
belirtmektedir.
Eğitimde teknolojinin yoğun bir biçimde eğitmenler tarafından kullanılması bir yandan
geleneksel öğretme sürecinde eğitmenin sahip olduğu başat rolün gözden geçirilmesini, diğer taraftan
da geleneksel öğretmen-öğrenci ders işleme yöntemlerini teknoloji tabanlı öğrenme ile birleştirme
eğilimlerini beraberinde getirmiştir. Karma öğrenme (blended learning) geleneksel öğretme
yöntemlerinin teknolojiyle harmanlanmasına göndermede bulunan bir kavramdır. Herold (2016)
okulların karma öğrenmede kullanılan çeşitli çevrimiçi iletişim süreçlerini, öğretmenlerle yüzyüze
iletişim halindeyken olan etkileşime benzemesi için çaba sarfettiklerini belirtmektedirler. Çevrimiçi
programların öğretmenlerine öğretim süreçlerine ilişkin güncel kararlar verebilmeleri için gerekli olan
verileri sağlaması konusuna büyük bir özen göstermektedirler. Ayrıca öğretmenlerin öğrencilerin
çevrimiçi durumdayken kullandıkları yazılımın seçiminde söz sahibi olmalarına dikkat etmektedirler.
Karma öğrenmeyi başarılı bir biçimde kullanan bir öğretmen olan Tucker (2013), geleneksel
yöntemlerden teknoloji kullanımının yoğun olduğu sürece geçişte meslektaşlarına çeşitli tavsiyelerde
bulunmaktadır. Bu tavsiyelerini şu şekilde özetlemek mümkün:
•

Öğretmenlerin büyük düşünüp, küçük başlangıç yapması gerekmektedir. Geleneksel
yöntemlerle öğretmeye alışmış olan öğretmenlerin yeni teknolojileri öğretme sürecinde
kullanması ilk başta tedirginlik veren bir girişim gibi görünmekle birlikte, seçilecek bir
teknolojinin kullanılması ve bunda özgüvenin sağlanması diğer teknolojilerin de sınıf
ortamında denenmesinin önünü açmaktadır.

•

Yeni teknolojilerin denenmesinde sabırlı olunması büyük bir önem taşımaktadır. Kullanımı
konusunda fazla bir deneyime sahip olunmayan bir teknoloji için sınıfta tecrübesi olan
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öğrencilerin yardımı istenip, onların da deneyimlerinden yararlanmak faydalı bir yaklaşım
olabilmektedir.
•

Öğretmenlerin yıllardır eğitim konusunda yaptıklarını teknolojinin sağladığı olanaklarla
yapması ya da geliştirmesi önem taşımaktadır. Bu sayede teknoloji sınıf ortamında
bütünleşik bir biçimde kullanılır hale gelebilmektedir.

•

Öğretmenlerin sınıf ortamını ve çevrimiçi eğitsel ortamlarını bir araya getirebilmesi
gerekmektedir.
ortamındaki

Öğrencilerin çevrimiçi olarak gerçekleştirdikleri paylaşımların sınıf

çalışmalarını

desteklediğini ve

katkıda

bulunduğunu

görmesi önem

taşımaktadır.
Karma öğrenme programları her zaman, her yerde parolasından yola çıkarak, öğrencilerin okul
dışında da eğitsel içeriğe çevrimiçi olarak erişebilmesini amaçlamaktadır. Ancak erişim konusu pek
çok kesim için hala büyük bir problem olmaya devam etmektedir. Karma eğitimin öğrencilerin
öğrenme çıktıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olup olmadığı sorusu karşısında, bazı araştırmalarda
belirli programlar ve belirli koşullar çerçevesinde cesaret verici sonuçlara ulaşılmakteyken çoğunlukla
yanıt tatmin edici olmaktan uzak olup, duruma göre değişkenlik göstermektedir.
Öğretme süreçlerinde geleneksel öğretmen-öğrenci arasında yüzyüze kurulan etkileşim
çevrimiçi öğrenme ile birleştirilirken dikkatleri çeken bir konu da kullanılan eğitsel materyallerdir. Bu
materyallerin içerisinde dijital olanları başı çekmektedir. Herold (2016) okullarda, kişiselleştirme
özelliği olan, daha yüksek öğrenci katılımına olanak tanıyan, içeriğin güncel tutulmasını ve
öğrenenlerin bireysel isteklerine yanıt verebilmeyi sağlayan bir dizi dijital eğitim kaynağı
kullanıldığını belirtmektedir. Ancak dijital eğitim materyaline doğru gerçekleşen dönüşüm hem
finansal (öğrencilerin tamamına dijital materyale erişimi sağlayacak araçların alınması) hem de
teknolojik (öğrencilerin tamamının aynı anda çevrimiçi olması için gereken alt yapının olmayışı)
nedenlerden ötürü son derece yavaş bir biçimde gerçekleşmektedir.
Satın

alınan

dijital eğitim materyallerinin yanı sıra

öğretmenlerin sınıf

ortamında

kullanabilecekleri erişime açık olan eğitsel kaynaklar da bulunmaktadır. Bu kaynaklar özgürce
kullanılmaları, gözden geçirilmeleri ve paylaşılmaları için lisanslıdır. Açık eğitsel kaynakların (Open
Educational Resources-OER) kullanımını destekleyenler bunun ekonomik anlamda büyük bir avantaj
sağladığını belirtmektedirler. Bu kaynaklar, öğrenciler için daha geniş bir dizi dijital materyale erişim
olanağı yaratmakta, öğretmenler için de farklı farklı sınıflar ve öğrencilere yönelik öğretim içeriğinin
özelleştirilmesi açısından esneklik sağlamaktadır. Bütün bu sayılan avantajlarının yanı sıra
sektördekilerin çeşitli endişelerinin de olduğunu vurgulan Herold (2016) bunların özellikle içerik
kalitesine ve eğitimcilerin her ders için doğru materyali bulmak konusunda karşılaştıkları zoruklara
odaklandığının altını çizmektedir.
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Eğitim alanındaki dijital gelişmeler öğretmenlerin rollerini, sınıf ortamındaki öğretmeöğrenme süreçlerini ve kullanılan kaynakları doğrudan doğruya etkilerken aynı zamanda eğitimin
planlayıcılarını, yöneticilerini, karar alma süreçlerini ve eğitim kurumlarını da desteklemektedir.
Eğitsel stratejilerin belirlenmesinde çeşitli yazılımlar aracılığıyla toplanan ve değerlendirilen veriler
büyük önem taşımaktadır. Haxton vd. (2012) Sonuçlar İçin Stratejik Okul Fonlaması (The Strategic
School Funding for Results-SSFR) projesini örnek olarak göstermektedirler. Bu proje, kaynakların
adil bir biçimde bölgeler arasında tahsis edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Teknoloji, öğrencilerin
eğitim sonuçlarını iyileştirmek için verileri kullanarak, okul sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini
arttırma potansiyeline sahiptir.
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ
Öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojinin sağladığı olanakların öğrenciler ve öğretmenler
tarafından kullanılması hem var olan sistemde değişikliklerin gerçekleşmesini gündeme getirmiştir
hem de yenilikçi uygulamaların denenmesinin önünü açmıştır. Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi
üzerine

yapılan

çalışmalar,

bu

teknolojilerin

gelecekte

yaygın

bir

biçimde

kullanılmasını

amaçlamaktadırlar. Yapılan çalışmaların içerisinde eğitsel içeriğe oyun unsurları ve simülasyonların
eklenmesi gibi siber öğrenmenin bir parçası olarak geliştirilen uygulamalar yer almaktadır. Dede
(2009) ve Gee (2004), içeriğin bu şekilde yapılandırılması sonucunda öğrencilerin eğitsel materyaller
ve akademik içerikle daha kolay bir biçimde bağlantı kurabildiğini belirtmektedir.
Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation-NSF), Amerika Birleşik Devletleri’nde
faaliyet gösteren bir devlet kurumu olup, eğitim alanındaki teknoljik gelişmelerin ilerletilmesi adına
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kurum, siber öğrenme çalışmalarının bir parçası olarak çeşitli
projelere finansal olarak destek sağlamaktadır. Oyunlar ve simülasyonların yoğun bir biçimde eğitsel
içeriğin aktarılmasında kullanılması öğrencilere sınıflarını terketmeden bir proje üzerinde ortaklaşa
çalışma deneyimini yaşatmaktadır. Öğrenciler çözmeleri gereken problemlerle karşı karşıya
getirilmekte, içerisinde bulundukları duruma ilişkin verileri ölçmeleri ve analiz etmeleri, bunların
sonucunda da bir karar varmaları gerekmektedir. Bu türde bir uygulamaya örnek olarak RoomQuake
verilebilir. Deprem odası olarak ifade edilebilecek bu simülasyonda, öğrencilerden sınıflarının aktif
sismik bir alan olduğunu ve bu alanda birkaç hafta boyunca bir dizi deprem beklendiğini varsaymaları
istenmektedir. Hoparlörler bir depremin sesini çıkarırken, öğrenciler odanın farklı yerlerinde simüle
edilmiş sismograflarla ilgili okumalar yapabilmekte, ortaya çıkan bir fay hattını inceleyebilmekte ve
merkez

üssü

tanımlamaya

çalışmaktadırlar

(NETP,

2016,

s.16,

https://www.evl.uic.edu/moher/Tom_Moher/RoomQuake.html).
Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projelere bir diğer örnek de
robotların kullanılmasıdır. Eğitimde Robot Destekli Dil Öğrenimi (Robot Assisted Language Learning
in Education-RALL-e) projesi, dil öğrenenler için geliştirilmiş simülasyon temelli öğrenme
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deneyimlerininin öğrenenin motivasonunu en yüksek seviyede tutacak ve konuşma becerilerini
destekeleyecek bir şekilde tasarlanmasını araştırmak üzere geliştirilmiştir. Bunu yabancı dilde
konuşmalar yapan gerçekçi bir robot geliştirip, eğitim ortamlarında kullanımını inceleyerek
gerçekleştirmektedirler. RALL-e; Alelo, Robokind, Curious Lab ve Virjinya Eğitim Bölümü arasında
yapılan işbirliğinin sonucunda ortaya çıkmış olan bir proje olup, Virjinya eyaletinde yer alan bir lisede
değerlendirilmektedir. Robot dil kullanım becerilerinin geliştirilmesini desteklerken diğer yandan
öğrencilerin pratik yapmalarını sağlayarak kendilerine olan güvenlerini tazelemektedir. Bir dizi yüz
ifadesi ve jest sergileyen RALL-e benzeri robotların kullanımı öğrencileri sosyal ortamlarda yeni bir
dil kullanımından kaynaklanan endişeler olmaksızın denemeler yapmalarının önünü açmaktadır
(NETP, 2016, s.16,

http://circlcenter.org/events/cyberlearning-2015/gallery-walk/ralle-robot-assisted-

language-learning/).
Geliştirilen projelerin içerisinde fiziksel ve sanal olan etkileşimi eğitim teknolojileriyle
bağlantılandırmaya çalışan somut ve soyut uygulamalar arasında köprü olmayı amaçlayan denemeler
de bulunmaktadır. Bu türdeki projelere örnek olarak moloküllerle temasa odaklanan Moleküllerle
Temas Halinde: Siber-Etkin Olunan Maddelerle Öğrenmeyi Genişletme (In Touch With Molecules:
Extending Learning With Cyber-Enabled Tangibles) projesi verilebilir. Bu proje öğrencilerin
öğrenmelerine odaklanan araştırmacılar, eğitimciler ve bilim adamlarını bir araya getirerek, lise ve
üniversite öğrencilerinin moleküler biyoloji alanındaki temel kavramları öğrenmelerinde siber temelli
özellikler

kullanılması

üzerinde

çalışmaktadırlar.

Arthur

Olson

isimli bir

bilim

insanının

çalışmasından yola çıkılarak geliştirilmiş olan projede, DNA, hemoglobin gibi karmaşık biyolojik
moleküllerin somut modelleri bilgisayar işlemcileri kullanarak üretilmekte; araştırmacıların web
kameralarını ve arttırılmış gerçekliği kullanarak bu somut modellerle etkileşime girmesine olanak
tanıyan bir bilgisayar yazılımı geliştirilmektedir. Eğitim ortamında bu teknolojilerin kullanılması
moleküler

biyolojinin

öğretilmesini

dönüştürecek

bir

potanisyele

sahiptir

(NETP,

2016;

https://www.wested.org/project/in-touch-with-molecules-extending-learning-with-cyber-enabledtangibles/).
Soyut olan konuların somutlaştırılması ve öğrenimin bu sayede daha anlaşılır bir tecrübeye
dönüşmesi amacını gerçekleştirmeye çalışan zSpace gibi üç boyutlu görüntüleme yazılımları da
yenilikçi uygulamalara örnek olarak verilebilir. zSpace öğrencilerin problemlerin çözümünde risk
almalarına, hata yapmalarına, tekrar denemelerine, öğrendiklerini uygulamalarına olanak tanıyan bir
yazılımdır. Öğrencilere sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliği kombine eden bir öğrenme deneyimini
bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, tıp eğitimi ve kurumsal eğitim alanlarında sağlamaktadır.
zSpace özellikle de soyut ve sınıf ortamındaki materyalleri kullanarak açıklaması güç olan konuları
somut bir hale getirmektedir. Öğrenciler yer katmanlarından insan kalbinin detaylarına kadar çok
çeşitlilik taşıyan konuların görüntülerini üç boyutlu gözlükler ve ekran kalemleri aracılığıyla
incelemektedirler. İçerik ve program bu yazılımla birlikte gelse de öğretmenler bunları öğrencilerinin

225

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

ihtiyaçları doğrultusunda

değiştirebilmekte

ve

şekillendirebilmektedir.

Bu türdeki teknolojiler

öğrencilerin sınıf ortamlarında okulları tarafından sağlanması son derece güç olan objelerle
çalışabilmelerinin önünü açmaktadır (https://zspace.com/).
Arttırılmış
geliştirilmesinde

gerçeklik
üzerinde

(augmented
durdukları

reality-AR)

konulardan

araştırmacıların

birisidir.

Etkili

eğitim
bir

teknolojilerinin

biçimde

eğitimin

gerçekleştirilmesinde yeni yollar sunan en yeni teknolojilerden birisi olan arttırılmış gerçeklik, farklı
bilim alanlarındaki konuların öğrencilere aktarılmasında kullanılabilmektedir. Araştırmacılar, bu
çalışma alanlarından olan tarih konularının öğrencilere aktarılmasında arttırılmış gerçekliğin çeşitli
şekillerde

kullanımının öğrenme çıktıları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadırlar. Öğrenciler

arttırılmış gerçeklik sayesinde tarihi olayların gerçekleştiği alanları farklı sosyal perspektiflerden
deneyimlemektediler. Ayrıca inceledikleri mekânların ya da yapıların farklı zaman dilimlerinde
geçirdiği dönüşümü de inceleyebilmektedirler (NETP, 2016).
Arttırılmış gerçekliğin sahip olduğu potansiyel üzerine yapılan çalışmalar özellikle araştırma
tabanlı saha çalışmalarının yoğun olarak kullanıldığı tarih gibi disiplinlere odaklanmaktadır. Bu
disiplinlerde zaman içinde gerçekleşen değişimin arttırılmış gerçeklik araçlığıyla analiz edilmesi, uzun
sürelerdeki çok küçük değişikliklerin çok büyük değişikliklere neden olabileceğinin anlaşılmasını
sağlamak için önem taşımaktadır. Arttırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımıyla geleneksel tarih
eğitiminde öğretmenin yaşanılan bölgedeki tarihi alanlara sınıfındaki öğrencilerle gerçekleştirdiği
ziyaretleri farklı bir boyuta taşınmaktadır. Kysela ve Štorková (2015) öğrencilerin bu tarihi mekân
gezilerinde yalnızca öğretmenin verdiği ilginç bilgilere, ziyaret ettikleri mekânlardaki broşürler ve
sesli rehberlere yaslandıklarını; arttırılmış gerçeklik teknolojisinin yüklü olduğu cep telefonlarını,
tabletlerini kullanmaları sonucunda ise o bölgenin geçmişteki görünümüne ve çoktan yıkılıp gitmiş
olan yapıların sağlam hallerine tanık olduklarını belirtmektedir.
Microsoft’un geliştirdiği Hololens’in Holotour teknolojisi de arttırılmış gerçekliği kullanarak,
tarihi mekânları ve turistik etkileyici yerleri kullanıcıların bulunduğu ortamlara taşımaktadır. Bu
teknolojide arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bir araya gelmektedir. Bu sayede Roma’daki
Koloseum’un gladyatörler zamanında nasıl göründüğü ya da Peru’nun geçmişteki durumunun
simülasyonları kullanıcıya bulunduğu ortamdan ayrılmadan sunulmaktadır. Bu türdeki uygulamalar
tarihteki kişileri, objeleri ve mekânları kullanıcılarına deneyimleme olanağını vermektedir. Arttırılmış
gerçekliğin kullanıldığı uygulamalar öğrencilerin farklı çalışma alanlarında geleneksel eğitim
ortamlarında deneyimleyemeyeceği fırsatların kapısını aralamaktadır.
SONUÇ
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kişilerin eğitim deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde eğitsel ortamlar, kaynaklar ve
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sürece katılanlar açısından büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmanın sınırlılıkları
çerçevesinde eğitim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin getirdiği olanaklar öğrenme, öğretme
süreçleri ve eğitim teknolojilerinin gelecekteki uygulamalarına odaklanılmıştır.
Eğitim süreci öğrenenler açısından değerlendirildiğinde, kullanılan teknolojik gelişmeler
sayesinde kişiselleştirmenin büyük oranda sağlanabildiği görülmektedir. Öğrenenin sahip olduğu
ilgiler, hedefler ve motivason kaynakları çerçevesinde öğrenme sürecinin şekillendirilebilmesi yaşanan
gelişmelerden biridir. Kaynakların isteyen herkesin erişimine açık hale gelmesi; eğitim sürecinin
geleneksel sınıf ortamlarının dışına çıkıp, istenilen yer ve zamanda gerçekleşebilmesinin önünü
açmaktadır. Teknolojinin yarattığı olanaklar çerçevesinde sınıf ortamlarının sınırlarının genişlemesi ve
esnek hale gelmesiyle küresel ölçekte paylaşımların, projelerin ve işbirliklerinin de gerçekleşmesi
mümkün olmaktadır. Öğrenciler bu sayede yalnızca ders çerçevesinde ele aldıkları konularıyla ilgili
bilgilerini derinleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda kültürler arası paylaşımların getirdiği farklı
perspektifleri de kazanmaktadırlar. Eğitim ortamı sürece katılanların etkileşimli bir biçimde
gerçekleştirdikleri katkılar sayesinde zenginleşmektedir.
Öğretme süreçlerinde yaşanan yoğun teknoloji kullanımı öğretmenlerin geleneksel rollerini
gözden geçirmelerini de beraberinde getirmiştir. Bilgiyi aktarmak olan merkezi konumları dönüşüme
uğramaktadır. Bilgiye ulaşmakta yol gösteren ve yeni işbirliklerinin önünü açan bir konumdadırlar.
Geleneksel öğrenme yöntemlerinin yanı sıra yeni teknolojilerden eğitsel içeriğin şekillendirilmesinde
destek almaktadırlar. Sınıf içinde herkesin aktif bir biçimde katlımını sağlayamasalar da çevrimiçi
forumlarda bunu gerçekleştirebilmektedirler. Tartışma konuları belirleyebilmekte öğrencilerin de
etkileşimli bir biçimde çevrimiçi olarak katılımlarını sağlayabilmektedirler. Teknoloji öğretme
sürecinde kaynaklar açısından da öğretmenlere destek olmaktadır. Satın alınan ya da erişime açık olan
dijital eğitim materyalleri öğretmenlere derslerinde kullanmaları için zengin bir kaynak seçeneği
sunmaktadır.
Eğitim teknolojilerinin geleceğine ilişkin gerçekleştirilen deneysel çalışmalara bakıldığında
bunların simülasyonlar, oyun benzeri uygulamalar, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik ile iç içe
olduğu görülmektedir. Robotlarn eğitim amacıyla kullanılması öğrencilere dil öğrenmek gibi pratik
yapmanın büyük önem taşıdığı konularda yardımcı olmaktadır. Öğrenciler jestler ve mimiklerle
kendileriyle sohbet eden robotlarla dil eğitimlerini gerçekleştirmektedirler. Üç boyutlu görüntüleme
yazılımları ve siber temelli uygulamalar soyut olan konuların daha somut bir biçimde aktarılmasında
işlevsel bir role sahiptirler. Eğitim teknolojilerinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışmaların içerisinde
sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliğe ilişkin olanlar da yer almaktadır. Bu uygulamalar farklı
coğrafi bölgelere ya da tarihsel dönemlere kullanıcılarını bulundukları mekândan ayrılmadan
götürebilmektedir.
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Eğitim alanında yaygın olarak kullanılan teknolojiler ile yeni yeni denenen henüz kullanımları
sınırlı olan teknolojiler, öğrenme ve öğretme süreçlerini dönüşüme uğratmaktadır. Geleneksel
yöntemler gözden geçirilmekte ve verimliliği arttırıcı bir biçimde revize edilmektedir. Sürece katılan
kesimler

tarafından,

teknolojinin

getirdiği yeni fırsatlar

avantajlarına

olacak bir

biçimde

değerlendirilmektedir. Bu avantajların değerlendirilmesini, teknik ve finansal anlamda var olan
sınırlılıklar yavaşlatmaktadır. Bu sınırlılıkların aşılması, sürece katılanların zaman ve mekân
anlamında özgürleşmelerinin önünü açacaktır.
Erişime açık çevrimiçi kurslar ve sanal okullar çalışmanın sınırlılıkları dışında bırakılmıştır. Eöğrenme için önemli gelişmelerden biri olan, web üzerinden sınırsız katılım ve açık erişimli çevrimiçi
kurslar (MOOC-Massive Open Online Courses) ile, öğrencilere, öğretmenlere ve çalışanlara herhangi
bir zamanda ve herhangi bir yerden yalnızca İnternet bağlantısı ve web tarayıcısı ile bireyselleştirilmiş
bilgi ve hizmetlere erişim sağlayan sanal okullar, eğitim alanında teknolojiyle gerçekleşen önemli
gelişmelerden olup, yapılacak olan çalışmalarda derinlemesine incelenebilir.
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ EĞİTİMDE ÜSTLENDİĞİ ROL
THE ROLE OF MASS MEDIA IN EDUCATION
Şermin Tağ Kalafatoğlu
Ordu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü
tagsermin@gmail.com

ÖZET
Kitle iletişimi medya organizasyonlarının geniş kitleler için mesajları üretmesini, yaymasını
ve bu mesajları izler kitlenin tüketmesini içermektedir. Gerçekleştirilen çalışmada kitle iletişim
araçlarının eğitim alanında üstlendiği role odaklanılmaktadır. Dergi, kitap ve gazeteler gibi basılı olan
kitle iletişim araçlarının sahip olduğu eğitsel işleve bakıldığında, bunların haberlerin iletilmesi, yeni
bilgilerin verilmesi ve çeşitli fikirlerin kitlelere yayılması açısından önem taşıdıkları görülmektedir.
Görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının içerisinde yer alan radyo, televizyon, sinema ve İnternet
ortamlarında yer alan yapımlar haber ve bilgi vermeye yönelik olarak tasarlanabilmekte ve ülkedeki
eğitim politikalarına katkıda bulunabilmektedirler.
Ortaya konulan bu çalışmanın amacı, kitle iletişim araçlarının eğitsel açıdan sahip oldukları
özelliklerin neler olduğunun ve eğitim alanında nasıl kullanıldıklarının belirlenmesidir. Çalışmada
yöntem olarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Kitle iletişim araçlarının eğitsel fonksiyonları
üzerine literatürde var olan çalışmaların taranması ve buradaki bilgilerin derlenmesi sonucunda, kitle
iletişim araçlarının eğitimde üstlendikleri roller ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kitle iletişim araçları, kitle iletişim araçları ve eğitim, radyo, televizyon,
sinema, gazete, İnternet
ABSTRACT
Mass communication involves the production and dissemination of messages for large masses
via media organizations and the consumption of these messages by the masses. The focus of the study
is the role of mass media in education. Educational function of printed media such as magazines,
books and newspapers are including but not limited to conveying news, providing new information
and spreading various important ideas. The radio, television, cinema and internet productions within
the audiovisual media can be designed for transmitting news and information and contribute to the
educational policies in the country.
The aim of this study is to determine what features of mass media have in educational terms
and how they are used in the field of education. Literature search was conducted as a method in the
study. The role of mass media in education is put forward after researching the literature on
educational functions of mass media and putting together the information about the subject matter.
Key Words: Mass media, mass media and education, radio, television, cinema, newspaper,
Internet

230

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

GİRİŞ
Radyo, televizyon, gazete ve İnternet gibi ortamlarda geniş bir kitleye ulaşma olanağı veren
kitle iletişim araçları toplumsal yapıda önemli işlevleri yerine getirmektedirler. McQuail (1994) kitle
iletişim araçlarının öneminin kaynağını şu şekilde belirtmiştir:
•

Kitle iletişim araçları insanlara iş olanakları yaratan, mal ve hizmet üreten, yan
endüstrileri besleyen, gelişen ve büyüyen bir endüstridir.

•

Toplumsal işleyişte önemli bir kontrol aracıdırlar.

•

Toplumsal sorunların ele alındığı bir ortam sağlamaktadırlar.

•

Kültürel gelişmelerin alanıdırlar.

•

Toplumsal gerçekliğin belirleyicisidirler (s.2).

Kitle iletişim araçlarının üstlendiği çeşitli görevler bulunmaktadır. Bu görevlerin içerisinde;
kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmak, bilgilendirmek, iletişimi sağlamak, eğitim, duyuru ve
ilanların bildirilmesi, ürün tanıtımı ve ticaretin sağlanması yer almaktadır. Laswell (1960) bu görevleri
kitle iletişim araçlarının çevre gözetimi, ilişkilendirme ve kültür ileticisi işlevi gibi üç başlığın altında
toplamaktadır. Wright (1959) bunlara ek olarak eğlendirme işlevini dâhil etmektedir.
Çevre gözetimi işlevinde, bilgilendirme ve haber vermeye ilişkin gerçekleştirilen eylemlerin
tümü yer almaktadır. Bunlara örnek olarak; siyasi, sosyal ya da doğal olaylara ilişkin verilen uyarılar,
ekonomi, trafik ve hava durumunun bilgisini veren haberler verilebilir.
İlişkilendirme işlevinde kitle iletişim araçlarının içeriğinde yer verdiği olaylar, durumlar ve
kişilere ilişkin insanların ne düşüneceği, nasıl düşüneceği ve ne tepki vereceği konusunda yönlendirici
olmasına göndermede bulunulmaktadır. Bu işlevi yerine getirirken medyanın içeriğinde yer alacak
olan bilgileri seçmesi ve yorumlayarak aktarması öne çıkmaktadır.
Kültür ileticisi işlevinde, kültüre ait olan her türlü unsurun toplumda yer alan bireylere
aktarılmasının kitle iletişim araçları tarafından yerine getirilmesi söz konusudur.
Eğlendirme işlevinde, gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşma, hoşça vakit geçirme ve boş
zamanları doldurmak için medya içeriğine eğlendirici unsurların eklenmesi gerçekleştirilmektedir.
Kitle iletişim araçlarının sahip oldukları işlevlerden çalışma çerçevesinde eğitim üzerine
odaklanılmaktadır. Geray (1978), kitle iletişim araçlarının geniş bir kitleyle düzenli bir biçimde
iletişim sağladığını; kitlenin gündelik olaylarla bağlantılı olmasını yerine getirdiğini; toplumun
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toplumsal işleyişe ilişkin haberdar olmasını ve bulundukları her yerde çeşitli beceriler kazanmalarını
sağladığını vurgulamaktadır. Bu araçlar, eğitsel açıdan derslerin düzeyini yükseltmek, ders verenleri
eğitmek, eğitim kurumlarının etki çevresini genişletmek gibi eğitim açısından önemli gereksinimleri
karşılamaktadır (s.95).
Gerçekleştirilen bu çalışmada basılı kitle iletişim araçlarından gazete, görsel ve işitsel kitle
iletişim araçlarından radyo, televizyon ve sinema ile yeni iletişim ortamlarından İnternetin eğitsel
açıdan üstlendiği rol literatürden elde edilen bilgiler ve örneklerle değerlendirilmektedir.
GAZETENİN EĞİTSEL ROLÜ
Yazılı basın gazete ve dergilerden oluşan kitle iletişim araçlarıdır. Yazılı basın ürünleri
genellikle günlük olarak basılan gazeteler, haftalık, on beş günlük veya aylık basılan dergilerden
oluşmaktadır. Basının en belirgin özellikleri içerisinde belirli zaman aralıklarında basılması ve
yayımlanması yer almaktadır. Tokgöz (1981) geniş anlamda basını belirli zaman aralıklarında basılan
ve her türlü düşünceyi haberi topluma ulaştıran ürünler olarak; dar anlamıyla da haberleri düşünceleri
toplayıp, derleyip, işleyerek başkalarına ileten yazılı kitle iletişim aracı olarak tanımlamaktadır (s.5-6).
Eğitim açısından yazılı basın ürünlerinin üstlendikleri rolün önemini 19. yüzyılın başında
Thomas Jefferson “Basın, insanın zihnini aydınlatmak ve onu akılcı, ahlaki ve toplumsal bir varlık
olarak geliştirmek için en iyi araçtır” sözleriyle ifade etmektedir.
Haberlerin yazılı bir biçimde dağıtılması ve bunun düzenli ve sistematik bir biçimde
gerçekleştirilmesinin tarihsel olarak gelişimine bakıldığında milattan önceye kadar gidilmektedir.
Matbaanın icat edilmesinden önce, yazının ve okuryazarlığın gelişimiyle birlikte, Roma ve Çin gibi
ileri toplumlarda haberlerin rapor edilmesi daha sistematik bir hal almaya başlamıştır. Roma’da
haberlerin elde yazılıp dağıtıldığı bir sistem bulunmaktadır. Ele alınan haberlerin içeriğinde siyasi
olaylar, mahkemeler, skandallar, askeri eylemler ve infazlar gibi konular yer almaktadır. Johann
Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden kısa bir süre sonra Avrupa’da haberlerin dağılımı basılı bir
biçimde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İtalya’da 1470 yılında bir turnuvaya ilişkin olan haberin
basımı, Christopher Columbus’un yaptığı keşiflerle ilgili olarak yazdığı mektubun 1493 yılında
Barselona’ya gelmesinden önce basılıp dağıtılması, 1541 yılında Guetamala’daki bir depremi konu
alan haberin Meksika’da basımının gerçekleştirilmesi yazılı basının tarihindeki önemli dönüm
noktalarıdır (Stephens, https://www.nyu.edu). Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilk basımevi 1495
yılında kurulmuş ve basımevi sayısı 1495-1729 tarihleri arasında 37’yi bulmuştur. İlk gazetenin 1795
yılında, ilk resmi gazetenin ise (Takvim-i Vakayi) 1831 yılında yayımlandığı görülmektedir.
Yazılı basının özellikle gazetelerin taşıdıkları role ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiş olup,
sahip olduğu avantajlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Shannon (2003) ve Dhanushka
(2010) gazetelerin, okuyucularını motive ettiği, ilham verdiğini ve bilgi aktardığını; Anaeto vd.(2009)
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ve Waal (2005) güncel olaylara ilişkin ilginç bilgileri aktarmanın yanı sıra kamunun eğitim ve eğlence
için önemli bir araç olduğunu belirtmektedirler. McMane (2001) ve Babalola (2002)gazetelerin
konular ve olaylara ilişkin derinlemesine bilgi aktarmalarının yanı sıra basın ürünleri içerisinde en
erişilebilir ve satın alınabilir mecralar olduklarını vurgulamaktadır. Ayrıca gazetelerin eleştirel
düşünmeyi teşvik ettiğini, bilgi saklama ve sorun çözme konusunda kaynaklık edecek potansiyele
sahip olduklarının altını çizmektedirler. Ugah (2009) ve Onu (2005) çoğu öğrencinin gazeteleri
okuduğunu,

bu

sayede

de

bilgilerini derinleştirebildiklerini, güncel gelişmelerden haberdar

olabildiklerini ve akademik performanslarını geliştirebildiklerini belirtmektedirler. Chakraborty (2009)
de dergilerin öğrencilerin fikirlerini organize bir biçimde derlemeleri, ifade edebilmeleri ve yazmaları
konusunda yol gösterici olduklarına dikkatleri çekmektedir.
Gazetelerde araştırmacıların ortaya koyduğu gibi örgün ya da yaygın eğitimi destekleyecek
içeriğe yer verilebilmektedir. Eğitsel süreçlerinde kullanmak üzere bu mecralardan elde ettikleri
bilgileri hem öğrenciler hem de öğretmenler kullanabilmektedir. Ayrıca çeşitli türden mesleki
bilgilerin edinilmesi, geliştirilmesi, becerilerin kazanılması konusunda da gazetelerin okurlarına
sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Eğitsel amaçlarla gazetelerin kullanımına örnek olarak Eğitimde
Gazeteler (Newspapers in Education) uluslararası programı verilebilir. Bu program çocukların
okuryazarlığını arttırmak için gazetelerin bir öğretim aracı olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. NIE,
okulların, işletmelerin ve yerel gazetelerin birlikte çalışmalarının önünü açan bir yol sağlamaktadır.
Farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler günlük haberler aracılığıyla matematik, maliyet karşılaştırma
coğrafya, meteoroloji ve tarih, öğrenebilmektedirler. NIE programı, öğrencilere günlük haberler gibi
güncel bir ders kitabı hazırlamaya yardımcı olmaktadır. The New York Times ve The Milwaukee
Journal 1930 ve 1940’larda NIE’yi desteklemekte ve sınıflara ücretsiz olarak gazete dağıtmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000’li yıllarda 950’den fazla NIE programı devlet okullarındaki
öğrencilerin yüzde 40’ına gazete ve eğitsel program sağlamaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik
krizlerin

neticesinde

karşılaşmaktadırlar.

gazetelerin bazıları NIE’yi desteklemek konusunda

çeşitli zorluklarla

Bunların aşılmasında yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan

yararlanan NIE programları, dijitalleşme yönünde adımlar atmaktadır. Gazetelerin elektronik
versiyonları, indirilebilir eğitsel materyaller, NIE web sitesi ve diğer etkileşimli uygulamalarda olduğu
gibi

dijitalleşme

yönündeki

gelişmeler

ekonomik

açıdan

avantajlar

sağlamaktadır

(http://www.nwitimes.com).
SİNEMANIN EĞİTSEL ROLÜ
Sinema teknoloji odaklı ve yeniliklere açık bir ifade aracı olarak 1890’lı yıllarda, ilk başlarda
tek kişilik gösterilerle daha sonra ise toplu gösterilerle seyircisiyle buluşmuştur. Film kameralarının ilk
icat edildiği yıllarda çekilen filmlerin uzunluğu bir dakikanın altındayken, 1927 yılına kadar çekilen
filmler sessiz olarak gerçekleştirilmiştir. Fotoğrafın öncülüğünü yaptığı bir sanat dalı olan sinemayı,
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tek bir kişinin keşfettiğini söylemek güçtür. Farklı ülkelerdeki öncülerin yaptıkları icatlar sinemanın
hızlı bir biçimde gelişmesi ve yaygınlaşmasının önünü açmıştır. Hareketin kayıt edilmesini sağlayan
kameranın anlatım olanakları keşfedildikçe, film dili gelişmiş ve farklı türlerin ortaya çıkması, sinema
endüstrisinin de desteğiyle birlikte gerçekleşmiştir. Sinemanın ilk dönemlerinde çekilen ve gösterime
giren filmlerin büyük bir bölümünün kurmaca olmayan filmler olduğu görülmektedir. Belgesel
filmlerin ilk örnekleri olan bu haber filmleri ve travelogue olarak ifade edilen seyahat filmleri
izleyenlerine dönemin önemli olayları hakkında bilgi vermenin yanı sıra farklı kültürler ve coğrafyalar
hakkında görsel materyal sağlamaktadır.
Sinemanın kalabalıkların boş zamanlarında hoşça vakit geçirmelerini sağlamanın yanı sıra
sahip olduğu önemli potansiyellerden birisi de eğitsel yönüne ilişkindir. Belgesellerin, konulu
filmlerin ve konusunu gerçek olaylardan alan belgesel dramaların bilgi aktarmak ve eğitsel süreçlere
katkıda bulunmak açısından önemli işlevleri bulunmaktadır. Eğitsel süreçte filmler soyut olan
konuların somutlaştırılmasında, görsel olarak örneklerin sağlanmasında, konuların gündelik hayattaki
durumlarla ilişkilendirilmesinde, ödevlerin yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler
(Daniels, 2017).
Mayer (2003) gibi araştırmacılar öğretmenlerin sınıf ortamında sözlü anlatımın yanı sıra
filmlere başvurmalarının, ele aldıkları konuları örneklendirmekte, açıklamakta ve somutlaştırmakta
daha etkili sonuçlar elde etmelerinin önünü açtığını belirtmektedir. Farklı konu başlıklarındaki derslere
destek materyal olarak filmlerin kullanılması aşağıda yer alan unsurlar açısından katkıda
bulunmaktadır.
•

Öğrencilerin derste ele alınan konulardan zevk almalarını sağlaması;

•

Soyut kavramların, tarihin eski dönemlerinde olan olayların ve yaşamış kişilerin daha
iyi anlaşılmasına katkıda bulunması;

•

Ele alınan konuya ilişkin merak uyandırarak ders dışındaki zamanda daha detaylı
olarak araştırma yapılmasının önünü açması;

•

Farklı görüşlerin ve perspektiflerin öğrencilere tanıtılması;

•

Öğretmen ve öğrenci iletişimini daha yakınlaştırması;

•

Öğrencilerin
ders
bulunabilmektedir.

katılımını

arttırması

gibi

konularda

olumlu

etkide

Sinema tarihinin ilk yıllarından günümüze kadar çekilmiş olan filmler öğretmenlerin
derslerindeki konuları işlemelerinde görsel materyal sağlamaktadır. Uzak coğrafi bölgelerin yaşam
koşulları, kültürleri ve gelenekleri bu filmlerde tanıtılabilmekte; savaşlar, tarihsel gelişmeler ve kişiler
dönemlerinin özelliklerini yansıtacak bir biçimde gösterilebilmekte; alanının uzmanlarından çeşitli
konularda birinci ağızdan bilgi alınabilmekte; sınıf ortamındaki kaynaklarla gerçekleştirilemeyecek
uygulamalara filmlerde şahit olunabilmektedir. Öğretmenlerin dersleri için kullandığı filmlerin
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içerisinde doğrudan doğruya eğitim amacıyla oluşturulmuş olanlar da bulunmaktadır; genel izleyici
kitlesinin beğenisi için çekilmiş ve gösterime girmiş olanlar da bulunmaktadır. Bu filmler öğrencilerin
eğitim deneyimlerini zenginleştirmekte ve verimli hale getirmek yönünde katkıda bulunmaktadır.
Öğrenciler görsel içerikle dolu olan derslerin konularını daha iyi bir biçimde öğrenmekte ve
hatırlamaktadırlar.
RADYONUN EĞİTSEL ROLÜ
Kitle iletişim araçları içerisinde geniş kitlelere 1920’lerden beri hızlı ve yaygın bir biçimde
ulaşan araçlardan biri olan radyonun çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu avantajların içerisinde,
izleyicilerin bir konu üzerinde yoğunlaşmalarını sağlaması ve hayal güçlerini harekete geçirmesi yer
almaktadır. Bilginin sesli olarak alındığı toplumlarda radyo, bu sürecin doğal bir uzantısı olarak
görülmektedir.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, okuma yazma oranlarının son derece düşük

olduğu kırsal bölgelerde radyo eğitsel süreçlere destek olan bir araç haline dönüşmektedir. Basılı kitle
iletişim araçlarında var olan zaman gecikmesi, radyoda bulunmamaktadır. Dinleyicisini ele aldığı,
eylemin içerisine dâhil edebilen, oradaymış hissiyatı yaratan bir araç olan radyonun bir kitle iletişim
aracı olarak yerine getirdiği çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Aziz (1985) bunları haber verme, eğitme,
eğlendirme ve reklam-tanıtım olarak ifade etmektedir.
Jamison ve McAnany (1978), radyonun üstlendiği işlevleri; eğitim kalitesini arttırmak, eğitim
masraflarında bir azalma sağlamak ve özellikle kırsal bölgelerde eğitime erişimi olanaklı hale
getirmek şeklinde kategorilere ayırmaktadır. Eğitimin kalitesinin arttırılması konusunda sağlanacak
olan iyi tasarlanmış radyo içeriği ve radyo dersleri hem dersin işlenişine katkıda bulunacağı gibi hem
de öğretmeni kaynak açısından destekleyecek ve eksik olduğu noktaları tamamlayacaktır. Ayrıca
öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine de katkıda bulunacak bir biçimde içeriğin tasarlanması
eğitsel sürecin verimliliğinin arttırılması açısından önem taşımaktadır. Radyonun eğitsel açıdan sahip
olduğu potansiyeller üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, radyonun uygun bir biçimde kullanılması
durumunda, eğitimde geleneksel yöntemler kadar başarılı hatta bazı örnek olaylarda daha başarılı
olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.
Jamison ve McAnany (1978) eğitim masraflarının düşürülmesi konusunda sağladığı
avantajlara ilişkin, radyo derslerinin düzenlenmesinin ilk etapta oldukça pahalı olabileceğine dikkat
çekmektedirler. Bunun aşılmasında etkisi olacak unsurlar, daha büyük bir kitleye erişim ve derslerin
daha uzun olması olarak ifade edilmektedir. Ayrıca kâğıt ve baskıya daha az ihtiyaç duyulması da
gider kalemlerinde bir azalma sağlayacaktır. Eğitim sistemi üzerindeki ekonomik yükü azaltacak olan
bir başka konu da öğrencilerin hızlı bir biçimde öğrenmeleri ya da daha az öğrencinin başarısız
olmasıdır. Searle, Suppes ve Friend (1977), Nikaragua’daki Radyo Matematik Projesi’ni örnek olarak
vermektedirler. Radyo başat eğitim aracı olarak kullanılırken, görsel ek bir materyalin kullanımına
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neredeyse hiç başvurulmamıştır. Bu program sonucunda öğrencilerin matematik performanslarında bir
artış yaşanmasının yanı sıra notlarında da bir yükselme gözlenmiştir.
Radyonun eğitime olan bir diğer katkısı da daha geniş kitlelerin eğitsel içerikle buluşmasını
sağlaması olduğu belirtilmektedir. Radyonun sağladığı bu avantaj sayesinde kırsal bölgelerde,
ekonomik

açıdan

sınırlı kaynaklara

sahip olan insanların eğitsel süreçlere

dâhil olması

sağlanabilmektedir. Brezilya’daki Temel Eğitim Hareketi ülkenin uzak bölgelerindeki öğrencilere
ulaşabilmek için radyoyu kullanmaktadır. Uygulamada radyo aracılığıyla sağlanmaya çalışılan eğitsel
hedeflerin içerisinde, öğrencilerin aktif bir biçimde katılabileceği eğitsel aktiviteler üretmek ve pratik
bilgilerin aktarımının gerçekleşmesi yer almaktadır (Speyer, 1983). Radyonun aktif bir biçimde eğitsel
amaçlarla kullanımına bir başka örnek de Dominik Cumhuriyeti’nden verilebilir. Hanssen, Kozlow ve
Olsen (1983) ülkenin güneybatı bölgesindeki kaynak yetersizliğinden okul binası ve öğretmen
açısından yaşanan açığın, radyo ile verilen eğitim aracılığıyla kapatılmaya çalışıldığını ifade
etmektedir. Özellikle resmi okullarda eğitime erişimi olmayan 7-14 yaş arasındaki çocuklara temel
okuma yazma ve aritmetik becerilerini kazandırmak üzere radyo programları kullanılmaktadır.
Radyonun eğitimi destekleyici bir biçimde kullanılmasında dikkat edilmesi gereken çeşitli
ayrımlar da bulunmaktadır. Bunların içerisinde örgün eğitimi destekleyici ya da yaygın eğitimi
destekleyici bir biçimde kullanılması yer almaktadır. Ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre bu
kullanımlardan birine ya da ikisine birden ağırlık verebilmektedirler. Yaygın bir biçimde eğitimin
sağlanamadığı, bölgeler arasında gelişmişlik, okur-yazarlık ve ekonomik açıdan uçurumların olduğu
ülkelerde doğrudan örgün eğitim vermesi, örgün eğitime destek olması, örgün eğitimi yürüten
öğretmenlerin eğitimlerine katkıda bulunması amacıyla kullanılan radyo; ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri arttıkça daha çok tamamlayıcı eğitsel işlevi ön plana çıkacak bir biçimde kullanılmaktadır.
TELEVİZYONUN EĞİTSEL ROLÜ
Televizyon ses ve görüntü teknolojisini birleştiren, izleyicilere bilgi yayan önemli bir araçtır.
Eğlenme, bilgilendirme ve eğitim gibi işlevlere hizmet eden bu kitle iletişim aracı, motive etmek ve
bilişsel gelişime katkıda bulunmak potansiyeline sahiptir. Erişim olarak sağladığı kolaylık sayesinde
kitlelere öğrenme materyallerini daha doğrudan, etkili bir biçimde sağlayabilmektedir. Televizyonun,
bilgiyi sunması ve sahip olduğu pedagojik etkiler açısından Bates (1981, 1983, 1987, 1988), Salomon
(1979), Olson ve Bruner (1974) gibi araştırmacılar tarafından eğitsel amaçlarla kullanılan diğer kitle
iletişim araçlarından farklı olduğu ifade edilmektedir.
Aziz (1982) televizyonun geçmişten günümüze eğitsel amaçlar çerçevesinde etkili bir kitle
iletişim aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Televizyonla verilen eğitim eğitsel içeriğin ve hedef
izler

kitlenin

özelliğine

(cinsiyet,

yaş

grubu,

eğitim

seviyesi, meslek grubu vb.)

göre

sınıflandırılabilmektedir. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Iowa Devlet Üniversitesi
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tarafından 1932 yılında eğitsel bir araç olarak kullanılan televizyonun, bu açıdan taşıdığı önem fark
edilmiş olup, “ABD Federal İletişim Komisyonu, kâr amacı gütmeyen ve ticari olmayan eğitim
yayınları için 1952 yılında 242 frekansı ayırmıştır” (Magnuson, 1965). Eğitsel televizyonun kullanımı
1960’lara gelindiğinde artmış olup, 1972 yılına gelindiğinde 233 eğitsel kanal bulunmaktadır
(Carnegie Commission, 1979). Üniversiteler hem kampüste hem de kampüs dışındaki öğrencilerin
sayısını arttırmak için televizyondan destek alarak uzaktan eğitimi kullanmaya başlamışlardır.
Hızal (1983) eğitsel televizyonun izleyicilerin dersi anlatanla ya da diğer öğrencilerle
etkileşim kurmasına açık olabildiği gibi banttan programların yayınlandığı etkileşimsiz bir ortam da
sağlayabildiğini belirtmektedir.

Hızal (1983)

televizyonun uzaktan eğitimi desteklemesi ve

geliştirmesi açısından sahip olduğu özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:
•

Bilgilendirmek,

•

Açıklamak,

•

Aydınlatmak,

•

Motive etmek ve teşvik etmek,

•

Etkileyici çalışma hızına sahip olmak,

•

Büyük kitlelere referans sunmak,

•

Davranış değiştirmek,

•

Ulaşılamaz gerçekler ve olaylar sunmak (s.57).

Walker (1995) televizyonu diğer kitle iletişim araçlarına göre hem işitsel hem de görsel olması
nedeniyle

avantajlı bulmakta,

eğitsel amaçların gerçekleştirilmesinde

yenilikçi bir

biçimde

kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Televizyon, etkileşimli ya da etkileşimsiz bir biçimde tasarlanan
eğitsel içeriğin, daha kişiselleştirilmiş olarak organize edilebilmesi; öğrenmenin canlı, çekici ve
dinamik bir sürece dönüşmesi ve çeşitli türdeki becerilerin geliştirilmesi açısından son derece yararlı
bir ortam sağlamaktadır. Ancak sağladığı bu avantajların yanı sıra çeşitli dezavantajları da beraberinde
getirdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Televizyon içeriğinin seyirciye aktarılması genellikle tek
yönlü olarak gerçekleşmektedir, programların üretilmesi ve yayınlanması oldukça pahalıdır,
programların yapım süreci uzun ve zahmetlidir.
Satyanarayana & Seshratnam (2000) İngiltere’deki Açık Üniversite’yi televizyonu öğrenme ve
öğretme sistemlerini kitlelere ulaştırmak amacıyla güçlü bir biçimde kullanması açısından örnek
olarak göstermektedir. Televizyonda öğrencilere eğitsel materyal sağlanmakta; gerçek durumların,
olayların, deneylerin, türlerin, insanların, mekânların çekimleri ele alınan konulara örnek olması
amacıyla kullanılmaktadır. Açık Üniversite yükseköğrenimi herkes için olanaklı hale getirmek için
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1969 yılından beri teknolojiyle iç içe olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. İngiltere’nin
174.739 öğrencisiyle birlikte en büyük akademik kurumu olan Açık Üniversite’de derslerin çoğu
Avrupa’daki ve dünyanın farklı yerlerindeki insanların erişimine açıktır. Eğitsel faaliyetlerinde radyo
ve televizyon gibi ortamları kullanan Açık Üniversite, 2006 yılından itibaren web sitesi ve sosyal
medya ortamlarını da kullanmaya başlamıştır (http://www.open.ac.uk).
Türkiye’de eğitsel amaçlar çerçevesinde televizyon kullanımına örnek olarak Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu’nun programları ve televizyon kanalları verilebilir. Tekiner (2016) TRT’de eğitim
yayınlarının başlangıcına ilişkin 1968 ve 1969 yılları arasında yayımlanan “Köye ve Köyden Kente”
isimli programa dikkatleri çekmektedir. Öğrencilere okuldaki dersleri öğrenmelerine destek olmak
amacıyla 1970’lere gelindiğinde “Okul Televizyonu” programı yayımlanmaya başlanmıştır. Yıllar
içerisinde eğitsel amaçlarla tasarlanmış olan programların sayısı artmıştır. TRT tarafından Ocak 2011
yılında yayın hayatına başlayan TRT Okul Kanalı, 24 saat yayın gerçekleştiren, eğitsel amaçlar
çerçevesinde televizyonun kullanılmasına başarılı bir örnek olarak verilebilir. Kanalda yayımlanan
programların içeriğini;
… yaşam boyu karşılaştığımız her konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla,
evdeki kullanılmayan malzemelerden dekoratif ev eşyası üretimi, anne ve
çocuk sağlığı, koruyucu sağlık, vatandaşların çeşitli kamu kurumlarındaki
işleri, mahkeme başvuruları, vatandaşlık hakları, hasta hakları, emlak alımı,
vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumu ile ilgili işleri, tüketicilere yönelik
bilgiler vb. (oluşturmaktadır) (Tekiner, 2016, s. 60).
Televizyon kitle iletişim araçları içerisinde eğitsel açıdan yerine getirdiği işlevler sayesinde
önemli bir konumda bulunmaktadır. Yeni teknolojilerle yaşanan gelişmeler sayesinde içeriği
seyircisiyle daha etkileşimli hale gelmiştir. Yeni medyayla bağlantılı olarak kullanılabilmesi ve erişim
alanının hem dijital ortamlarda yayın yapması hem de uydu aktarımı sayesinde genişlemesiyle eğitim
açısından sahip olduğu işlevleri yerine getirmesi olanaklı hale gelmiştir.
İNTERNETİN EĞİTSEL ROLÜ
İnternet aslında bilgisayarların geniş, merkezsiz bir ağı olup, 1950’lerde ve 1960’larda
gerçekleştiği gibi anabilgisayara bağlı değildir. Geniş ve merkezsiz bir bilgisayar ağı düşüncesi, Soğuk
Savaş zamanında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bölümünün İleri Araştırma Projeleri
Şubesi (ARPA) temellidir. ARPA üzerine çalışan araştırmacılar bilgisayarların diğerleriyle bilgi alış
verişinde bulunabilecekleri bir bilgisayar ağı yaratmak istemişlerdir. Ağın bir ya da birden çok
bölümünün hasar görmesi sonucunda diğer bilgisayarlarla olan iletişim sekteye uğramayacaktır (Torr,
2003, s. 12).
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Bilgisayarların ARPANET (bu ilk ağa verilen isimdir) formuyla ilk bağlantısı 1969’da
gerçekleşmiştir. Bilgisayarlar 1970-80 arasında daha yaygın hale geldikçe, akademik araştırmacılar ve
mühendisler bilgisayarlarıyla ARPANET’e bağlanmaya başlamışlardır. Ağın büyümesiyle –rastgele
dallanması ve ağın yaratıcılarının kontrolünün ötesine geçmesiyle- “İnternet” olarak bilinen haline
kavuşmuştur (Torr, 2003, 12).
İnternet sadece tek bir iletişim teknolojisi değildir. İletişim için farklı teknolojilerin bir
toplamıdır. Bu nedenle İnternet, pek çok alt sistemin kapsamı olan bir sisteme işaret etmekte olup, her
bir alt sistem de kendi iletişim türüne sahiptir. İnternette iletişimin tek bir çeşidi olmayıp, teknolojik ve
sosyal değişikliklere yanıt olarak, yeni iletişim çeşitleri ortaya çıkmaktadır. İnternet üzerinden
gerçekleştirilen iletişim, takip eden faktörlerin hepsi ya da bir kısmı tarafından etkilenmektedir:
•

Kanalın türü (e-posta ya da web sayfaları gibi), iletişimin modu, sağladığı imkânlar
(metin temelli, grafik temelli, ses temelli ya da hepsi olması gibi),

•

Katılımcıların cinsiyeti, yaş grubu ve sayısı (tekten teke, tekten çoğa, çoktan çoğa),

•

Süre (uzun ya da kısa süreli) ve ilişkilerin doğası (kişisel ya da profesyonel gibi),

•

Konu, (tıbbi tavsiye, romantik randevu, vb…) ve amaç (akademik, özel ya da ticari gibi),

•

Etkileşimin senkronize olup olmaması ya da eş zamansızlık (etkileşimde gecikmeler
olması ve gerçek zamanda olmayışı),

•

Kamusal ya da özel oluşu ve yönetilip yönetilmemesi (birinin doğrudan ya da dolaylı
yönetimi altında olup olmaması),

•

Katılımcıların İnternet üzerinden iletişime yönelik genel tavırları (hevesli, kuşkulu,
isteksiz ya da bağlı olmaları) ve bilgisayar dolayımlı iletişimi kullanma süreleri (yeni ya
da deneyimli olmaları) (Thurlow, 2004, 32).

Eski ve yeni iletişim teknolojileri İnternet sayesinde bir araya gelmektedir. Geleneksel kitle
iletişim araçları İnternet sayesinde daha etkileşimli bir hale gelmektedirler. İnternet kullanıldığı
alanlarda bir dönüşüm yaratmaktadır. Bunların içerisinde eğitim de yer almaktadır. Eğitim alanında
hem örgün hem de yaygın eğitimi destekler bir biçimde kullanımı sonucunda hem çeşitli dönüşümleri
beraberinde getirmiş hem de yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Abdallah (2007) İnternetin
formel

eğitimde

kullanımı

sonucunda

öğrenmenin,

öğretmenin

ve

iletişimin

kolaylaştığını

belirtmektedir. İnternet eğitsel süreçlerde kullanılmak üzere hem öğrencilere hem de öğretmenlere
sınırsız bir kaynak potansiyeli sağlamaktadır. Kilimci (2010) gibi araştırmacılar İnternetin uzaktan
eğitimde ana kaynak olarak kullanılabileceğini ifade ederken, Sharples (2009), Singhal (1997) ve
Chapman (2000) gibi araştırmacılar sahip olabileceği çeşitli olumsuz yönlere de dikkatleri
çekmektedirler. İnternette var olan dezavantajların içerisinde; çocuklar ve gençler için zararlı
olabilecek içerik, tehlikeli yetişkinlerden gelebilecek zararlar, teknik problemler, erişimde var olan
eşitsizliklerden içeriğe erişimin sınırlı bir oranda gerçekleşmesi yer almaktadır.
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İnternetin kullanımı konusunda çeşitli okullar yenilikçi adımlar atarak okullarına ilişkin
bilgiler

yaymak, yürütülen aktiviteler hakkında detaylar vermek ve belirli sınıflara ilişkin

açıklamalarda bulunmak üzere webden yararlanmaktadırlar. Ayrıca öğrenciler, okul için yaptıkları
projeler çerçevesinde web siteleri tasarlamakta ve bu konuda çalışmalar gerçekleştirmektedirler.
Bunların yanı sıra okullar web sitelerinde öğrencilerine hesap oluşturma ve bu hesap aracılığıyla çeşitli
işlemler yapabilmelerine de olanak tanımaktadırlar. Derslere ilişkin notlara erişim, transkriptlere
erişim, derslere kayıt ve çeşitli çevrimiçi eğitsel etkinliklerden yararlanmak okulların web sitelerinde
yerine getirilebilen işlemlerin içerisinde yer almaktadır.
SONUÇ
Kitle iletişim araçlarının işlevleri içerisinde yer alan eğitim, bu araçlar vasıtasıyla daha etkili
bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Örgün ya da yaygın eğitimde destekleyici ya da ana kaynak
olarak kullanılabilen gazete, sinema, radyo, televizyon ve İnternet gibi kitle iletişim araçları
beraberlerinde getirdikleri avantajlar çerçevesinde eğitsel süreçlerde de çeşitli değişimlerin önünü
açmaktadırlar. Eğitsel süreçler daha etkileşimli, daha katılımcı ve iş birlikçi bir biçimde
gerçekleşebilmektedir. Çalışma çerçevesinde eğitimde taşıdıkları roller açısından ele alınan basılı,
işitsel ve hem işitsel hem görsel kitle iletişim araçlarının öğrenme ve öğretme süreçlerinin verimli bir
biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunduğu görülmektedir.
Gazetelerin tarihin en erken dönemlerinden itibaren okuyucularına bilgi aktarmak ve haberdar
etmek gibi işlevlerinin olduğu görülmektedir. Gazetelerin sahip oldukları işlevleri yerine getirirken
aynı zamanda hem örgün hem de yaygın eğitime destek olabilecekleri çeşitli örneklerle de ortaya
konulmaktadır. Öğrencilere öğrenme süreçlerinde çeşitli bilgilerin aktarılmasında ve öğretmenlere ele
aldıkları konuları örneklendirmekte yardım etmek etmekte potansiyele sahiptirler. Ayrıca farklı ilgi
alanlarındaki

insanlara

bu

ilgilerini

derinleştirmelerinde

işlerine

yarayacak

materyallerin

sağlanmasında ve mesleki gelişimlerini destekleyecek içeriğin temin edilmesinde önemli katkıda
bulunabilmektedirler.
Sinemanın kitlelere yönelik bir eğlence aracı olarak serüvenine başlaması 1800’lü yılların
sonunda gerçekleşirken, çekilen filmlerin sahip olduğu çeşitlilikle hem bilgi aktarabildikleri hem de
geçmişi yeniden canlandırabildikleri görülmektedir. Sinema belgesel filmleri, belgesel dramaları ve
kurmaca filmleriyle seyircisine bulunduğu mekândan ayrılmadan farklı tarihsel dönemleri, kişilerin
hayatlarını, coğrafyaları ve kültürleri gösterebilmekte ve bunlar hakkında bilgi aktarabilmektedir. Bu
tür özellikler taşıyan filmlerin de eğitsel amaçlarla sınıflarda kullanımı öğrencilerin dersin konusunu
daha iyi anlamalarının ve akılda tutmalarının önünü açmaktadır.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, radyonun işitsel bir kitle iletişim aracı
olarak ülkelerin eğitsel açıdan yatırımdan mahrum kalmış bölgelerine yardımda bulunabildiği, okuldan
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ve öğretmenden yoksun olan öğrencilere temel eğitim gereksinimlerinin sağlanmasında destek
olabildiği görülmektedir. Radyo öğretmenlere sınıfta destek materyali olabilmekte, bazı dersler radyo
aracılığıyla

gerçekleştirilebilmekte ya da temel kaynak olarak bu aracın kullanımı tercih

edilebilmektedir.
Televizyon diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi örgün ya da yaygın eğitimi desteklemek
üzere kullanılan bir mecradır. İçeriğinde eğitsel programlar tasarlanıp, yayınlanabileceği gibi aynı
zamanda uzaktan eğitim amacıyla tamamen kanalların eğitim içeriğine ayrılması da söz konusu
olabilmektedir. Ülkemizde de örneklerinin bulunduğu bu türdeki eğitim kanallarında farklı içerik ve
formatlarda, başat unsuru eğitim olan programlar yayınlanmaktadır.
İnternet yeni iletişim ortamları içerisinde öne çıkan ve diğer geleneksel kitle iletişim
ortamlarını da sahip olduğu özellikler etrafında dönüşüme uğratan bir araçtır. Eğitim ortamında
kullanılması ile sürece katılanlar açısından etkileşimin düzeyi artmış, farklı coğrafi konumdaki
insanların çevrimiçi bir araya gelerek paylaşımlarda ve işbirliklerinde bulunması kolaylaşmıştır.
Ayrıca eğitsel sürece kaynak açısından büyük bir katkı sağlayan İnternet formel okulların eğitim
sistemlerinde yeniliklere yol açabildiği gibi tamamen sanal ortamda gerçekleşebilecek eğitsel
etkinliklerin de önünü açmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının tarihsel süreçte geçirdikleri dönüşümleri de göz önünde bulundurarak
eğitim süreçlerinde öğrenenler ve öğretmenler için önemli avantajları da beraberinde getirdikleri
görülmektedir. Bu avantajlar eğitsel süreçlere yenilikler getirmekte ve geleneksel öğretme
yöntemlerinde değişimlerin kapısını aralamaktadır.
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YÖNELİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORDU
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ÖZET
Çevrimiçi eşzamansız öğretim, öğrencilere uygun yer ve zamanda öğrenim görme imkânı
sunma, planlamada esneklik sağlama, daha ekonomik olma ve kaynaklara kolay erişilebilirlilik
açısından önemli faydalar sağlamaktadır. Çevrimiçi öğretim bu faydalı yönleri ile her geçen gün daha
da önem kazanmakta ve farklı öğretim kademelerinde uygulanabilirliğine yönelik farklı değişkenler
üzerinden çalışmalar yürütülmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak özellikle üniversitelerde Uzaktan
Eğitim Merkezi (UZEM) birimleri kurulmakta ve UZEM’in kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.
Üniversitelerin bir birimi olan Meslek Yüksekokulları (MYO), Türkiye’de yükseköğretim öğrencileri
içerisinde geniş bir örnekleme sahiptir. Yeni oluşturulan bu birimlerde öğretim genellikle, ilk olarak
ortak dersler üzerinden (Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil) eşzamansız olarak
yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda MYO’ da ki öğrencilerin çevrimiçi eşzamansız öğretime
yönelik algılarını belirlemek ve sonuçlarını ortaya koymak yeni kurulan bu birimlere bu öğretimin
uygulanabilirliği ve geliştirilebilirliği açısından bir tavsiye niteliği taşıyacağı düşünülmektedir. Bu
çalışmada Ordu Üniversitesi MYO öğrencilerinin çevrimiçi eşzamansız öğretime yönelik algılarının;
cinsiyet, bölüm, program, daha önce çevrimiçi olarak ders alma durumu, kişisel bilgisayara ve internet
erişimine sahip olma durumları açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, farklı
bölümlerden 144 kız, 658 erkek öğrenci olmak üzere toplam 802 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler,
Gündüz (2013) tarafından geliştirilen ve güvenirlik katsayısı 0,84 olan Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği ile
toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre MYO öğrencilerinin çevrimiçi eşzamansız öğretime yönelik
algıları; cinsiyet, bölüm, kişisel bilgisayara sahip olma ve internet erişimi imkânlarına sahip olma
durumları açısından anlamlı farklılık gösterirken, Öğrencilerin öğrenim gördükleri gece-gündüz
programı ve daha önce deneyim yaşama durumlarına göre farklılık göstermemiştir.
Anahtar kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Algı, Çevrimiçi Eşzamansız Öğretim
ABSTRACT
Online asynchronous teaching provides significant benefits in terms of providing students with
the right place and time to learn, flexibility in planning, more economics, and easier access to
resources. Online teaching is getting more important with these beneficial aspects, and studies are
being carried out on different variables for its applicability in different education levels. Depending on
these developments, especially in universities, distance education centers (DEC) units are being
established and the use of DEC is getting widespread. Vocational Schools, a unit of the universities,
have a large sample of students in higher education in Turkey. In these newly formed units, teaching is
usually first attempted to be conducted asynchronously through common courses (Turkish Language
and Literature, History of Revolution and Foreign Language). In this context, it is considered that the
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students of Vocational School determine the online asynchronous teaching perceptions and to show
the results, these newly established units are expected to be a recommendation in terms of applicability
and developability of this teaching. In this study, Ordu University Vocational School students'
perceptions of online asynchronous teaching; Gender, department, program, previous online course
taking, information communication technology and internet access. The sample of the study consists
of a total of 802 students, 144 female and 658 male students from different departments. The data
were collected by the Distance Learning Perception Scale developed by Gündüz (2013) with a
reliability coefficient of 0.84. According to the findings obtained, the perceptions of vocational high
school students towards asynchronous teaching; Gender, department, possession of personal computer
and possession of internet access facilities, it did not differ according to the students' day-and-night
program and the courses they had taken online before.
Key words: Vocational School, Perception, Online Asynchronous Instruction

GİRİŞ
Öğretim teknolojilerindeki yaşanan ilerlemeler ve öğrenci sayısındaki artış,

geleneksel

öğrenme ortamlarına alternatif olarak çevrimiçi öğrenme ortamlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır
(İşman, 2011). Bu ortamlar, katılımcılara zaman mekan ve bir çok yönden farklı alternatifler sunarak
öğrencilere ve öğretmenlere içerik ile etkileşimde bulunabilecekleri bir öğrenme ortamı sağlamaktadır
(Horzum, 2003; Vonderwell ve Alderman, 2007).
Çevrimiçi

öğrenme

ortamında

farklı

araçların

kullanılmasıyla

oluşturulan

fırsatlar,

öğretmenlere ve araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırmıştır (Aljabre, 2012). Çevrimiçi öğrenme,
öğretimi daha kısa sürede uygun olan yer ve zamanda yapabilme, öğrenciye planlamada özerklik
sağlama, öğrenmeyi kolaylaştırma, öğretmeni sadece dersi aktaran ve sürekli tekrar yapan bir kişi
olmaktan kurtarma imkanı sunar (Kaya ve Önder, 2002). Bu öğrenme ortamları sayesinde öğrenenler
dersliklere gitmek zorunda kalmadan ya da sadece belirli görevler için giderek dersleri takip
edebilmektedirler. Bu çerçevede dersler çevrimiçi ortamın özelliklerine göre eşzamanlı ya da
eşzamansız olarak yürütülebilmektedir. Eşzamansız öğrenme ortamları sağladığı birçok avantaj ile
yaygın olarak tercih edilmektedir.
Eşzamansız öğrenmenin, öğrencilere öğrenme yeri ve zamanı açısından özerklik sağladığı,
bireylere bağımsız öğrenme açısından önemli olanaklar sunduğu ve bu sayede öğrenme sorumluluğu
yüklediği (Haddad, 2001), daha esnek ve aynı zamanda birey koşullarına uyarlanabilir bir öğrenme
ortamı oluşturduğu ifade edilmektedir (İşman, 2011).

Buna karşın öğrencilerin akranlarıyla ve

öğretmenleriyle sadece belirli düzeyde iletişim ve etkileşim kurabilmesi, öğrenme ortamına yönelik
farklı çekinceleri olması, bazı uyum problemleri yaşaması (Shank ve Doughty, 2001), derslerin
takibinin sınırlı olması (Kang ve Diğerleri, 2011), yaşanan teknik problemler sonucunda
düzeltmelerde

gecikme

yaşanması

eşzamansız

sıralanmaktadır (Jin, 2005).
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Türkiye’de çevrimiçi öğretime yönelik talep giderek artmakta ve özellikle de üniversitelerde
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Üniversiteler bünyesinde Uzaktan Eğitim Merkezleri (UZEM)
kurarak çevrimiçi öğretimi işlevsel bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Ordu Üniversitesi’nde UZEM
birimi 2014 yılında kurulmuş olup altyapı gereksinimlerinin büyük bölümünü gidererek üniversitenin
tüm bölümlerinde ortak ders olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı
ve Yabancı Dil derslerini eşzamansız olarak yürütmektedir. Öğretim elemanlarının desteği ve içerik
geliştirme elemanları tarafından geliştirilen ders içerikleri (pdf, sunu, video) sisteme yüklenerek
öğrenciler için ek kaynağa erişme imkanı sağlanmıştır. Öğrenciler ders içeriklerine kendilerine
tanımlanan kullanıcı adı ve şifreler aracılığıyla erişerek dersleri takip edebilmektedir. Çevrimiçi
öğretimin avantajlı bir konuma gelmesi ile neredeyse üniversitelerin her kademesinde uygulanmaya
çalışılmakta ve öğrenciler üzerindeki etkisi sürekli araştırılmaktadır.
Ordu üniversitesine bağlı MYO ‘da da çevrimiçi öğretim ortak dersler üzerinden yürütülmeye
başlamıştır. Yüksekokullar neredeyse ordu ilinin bütün ilçelerinde olmasından dolayı büyük bir
öğrenci potansiyeline sahiptir.

Yükseköğretim Kurulu’nun Nisan 2014 verilerine göre ön lisans

programlarında okuyan öğrenci sayıları 1.750.000’i aşmıştır. Bunların 540.000’i birinci öğretimde,
253.000’i ikinci öğretimde, 935.000’i açıköğretimde, 20.000’i ise uzaktan öğretim programlarında
okumaktadır (ÖSYM 2014).
MYO öğrenci profilinin fakülte öğrencilerine göre bazı yönlerden zayıf olması bu okullarda
çevrimiçi öğretimin algısına ve kullanımına yönelik öğrenciler açısından farklılar gösterebilir. MYO
öğrencilerin çevrimiçi öğretime yönelik algılarını belirlemek bu sistemin uygulanabilirliği açısından
önemli bir yol haritası oluşturacağı düşünülmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde
lisans düzeyinde farklı değişkenler üzerine öğrencilerin algıları tespit edilmeye çalışılmıştır (Antalyalı,
2004; Gök, 2011; Gündüz, 2013), fakat MYO ‘da öğrenim gören öğrenciler üzerinde yeterli çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu çalışma ile literatüre bu yönde katkı sağlanmayı düşünülmekte ve çevrimiçi
öğretimin MYO ‘da uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlanmaktadır.
Problem Cümlesi
Bu araştırmanın problem cümlesini “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin eşzamansız
çevrimiçi öğretime yönelik algıları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır.
Alt Problemler
MYO öğrencilerinin uzaktan eğitim algıları; cinsiyetleri, bölümleri, programları, daha önceki
deneyimleri,

kişisel bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olma değişkenleri açısından farklı alt

başlıklarda incelenmiştir.
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YÖNTEM
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, bir
konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin belirlendiği ve genellikle diğer araştırmalara
göre daha büyük çalışma gruplarının kullanıldığı modeldir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2008).
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmada amaçlı örnekleme türlerinden biri olan kolay ulaşılabilir uygun örnekleme
yöntemi dikkate alınarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Örneklemi, 2014-2015 yılında Ordu
Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Bilgisayar Programcılığı, inşaat, Elektronik Teknolojisi Haberleşme ve Otomasyon Teknolojisi, Elektrik, Makine ve Makine Resim, Otomotiv Teknolojisi,
Gaz ve Tesisatı ve El sanatları bölümlerinde öğrenim gören gönüllü olarak katılan 658 erkek ve 144
kız olmak üzere toplam 802 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler çevrimiçi öğretimi temel dersler
(Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil)

üzerinden almaktadırlar. Tablo 1’ de

öğrencilerin bölümlere göre dağılımı gösterilmiştir.
Tablo 1. MYO Öğrencilerin Bölümlere Göre Dağılımı
Bölümler
Bilgisayar programcılığı
İnşaat Programı
Elektronik Teknolojisi, Haberleşme ve Otomasyon

Öğrenci Sayısı
234
90
120

Elektrik
Makine ve Makine Resim
Otomotiv Teknolojisi
Gaz ve Tesisatı
El sanatları
Toplam

66
120
80
42
50
802

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Gündüz (2013) tarafından geliştirilen 5'li likert tipli
Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten en fazla 100 puan, en az ise 20 puan
alınmaktadır. Ölçeğin cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.84 olarak ölçülmüştür.
Verilerin Toplanması
Ölçeği uygulamak için okul yönetiminden ve UZEM müdürlüğünden izin alınmıştır. Daha
fazla örnekleme ulaşabilmek için ölçek araştırmacı tarafından hem çevrimiçi hem de yüz yüze
uygulanmıştır.
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Verilerin Analizi
Araştırmanın amacı kapsamında 802 öğrenciye “Uzaktan Eğitim Algı Ölçeği” uygulanmıştır.
Uygulanan ölçekten elde edilen veriler SPSS programına işlenerek analiz edilmiştir. Toplanan veriler
gözden geçirilmiş ve ciddi olarak işaretlenmediği ve boş bırakıldığı tespit edilen veriler analizlere
dahil edilmemiştir. Tüm değişkenlerde verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle verilere
bağımsız örneklem T-testi uygulanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmaya katılan MYO öğrencilerinin öncelikle ele alınan değişkenlere göre
dağılım frekansları ve yüzdeleri (Tablo 2) daha sonra analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. MYO Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere göre Dağılımı
Değişkenler
Cinsiyet
Program
Kişisel Bilgisayara sahip Olma Durumu
İnternet Bağlantısına Sahip Olma Durumu
Daha önce Deneyim Yaşama Durumu

Seçenekler
Kız
Erkek
1.öğretim
2.öğretim

f
144
658
615
187

%
18,0
82,0
76,7
23,3

evet
hayır
evet

511
291
485

63,7
36,3
60,5

hayır
evet
hayır

317
126
676

39,5
15,7
84,3

1. Alt Problem: MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretime yönelik algılarında cinsiyetleri
açısından anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 3’ te bulgular sunulmuştur.
Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Bağlı Bulgular
Cinsiyet
Kız
Erkek

N
144
658

46,23
50,37

Tablo 3 incelendiğinde
öğrencilerin cinsiyetlerine

göre

S

t

17,73
16,74

2,65

sd

p

800

0,008

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin çevrimiçi öğretim algısı
anlamlı farklılık göstermektedir, t(800)=2.65, p<.05. Erkek

öğrencilerin çevrimiçi öğretim ( =50,37), Kız öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısına ( =46,23) göre
daha yüksektir. Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısının belirlendiği (Gündüz, 2013) ve
bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlendiği (Ateş ve Altun,
2008) çalışmalarda uzaktan eğitim algısının cinsiyete göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
çalışma daha önce yapılan bu çalışmaların sonuçlarına göre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın
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gerek öğrenci okul seviyelerinden gerekse de çevrimiçi öğretimin uygulanma yönteminden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
2. Alt Problem: MYO Öğrencilerinin çevrimiçi öğretime yönelik algılarında öğrenim
gördükleri bölüm açısından anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 4’ te bulgular sunulmuştur.
Tablo 4. Bölüm Değişkenine Bağlı Bulgular

Bölümler

N
234
568

Bilgisayar programcılığı
Diğer Bölümler

54,99
47,41

S
16,73
16,61

t
5,85

sd

p

800

0,000

Tablo 4 incelendiğinde MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretim algısı bölümlere göre anlamlı
farklılık göstermektedir, t(800)=5.85, p<.05. Bilgisayar programcılığı bölümü öğrencilerin çevrimiçi
öğretim algısı ( =54,99), Diğer bölüm öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısına ( =47,41) göre daha
yüksektir.

Bilgisayar programcılığı öğrencilerin aldığı web’ e yönelik dersler, programlama ve

tasarım dersleri bilgisayar ortamı üzerinden yürütülmesi, diğer bölümlerin bilgisayar ortamı dışında
kendi mesleki alanlarına göre öğrenme ortamlarında ders alması sebebiyle algılarında bir farklılık
ortaya çıkmış olabilir.
3. Alt problem: MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretime yönelik algılarında öğrenim
gördükleri program açısından anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 5’ te bulgular sunulmuştur.
Tablo 5. Program Değişkenine Bağlı Bulgular
Program
1.öğretim
2.öğretim

N
615
187

49,31
50,65

S
17,03
16,87

t
0.94

sd

p

800

0.347

Tablo 5 incelendiğinde MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretim algısı programa göre anlamlı
farklılık göstermemektedir, t(800)=0.94, p>.05. İkinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi
öğretim algısı ( =50,65), birinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısı
( =49,31) arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Gündüz ve gece programında öğrenim gören
öğrenciler aynı dersleri görmekte ve aynı ders kredisini almak zorundadırlar. Sınırlılıklarda
belirttiğimiz gibi derslerin tamamının çevrimiçi öğretimle verilmemesi ve öğrencilerin diğer dersler
için tekrar okula gelmesi çevrimiçi öğretimin zaman ve mekandan bağımsız olma avantajını ortadan
kaldırmaktadır. Bunun sonucunda öğrencilerin öğrenim gördükleri programlara göre farklı olması
çevrimiçi öğretimde algıda farklılık oluşturmamış olabilir.
4.Alt problem: MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretim ile daha önce deneyim yaşama
açısından aralarında anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 6’ da bulgular sunulmuştur.
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Tablo 6. Daha Önce Deneyim Yaşama Değişkenine Bağlı Bulgular

Evet
Hayır

N
126
676

49,86
49,58

s
16,66
17,06

t
0,17

sd

p

800

0.865

Tablo 6 incelendiğinde MYO öğrencilerinin çevrimiçi öğretim algısı daha önce deneyim
yaşama durumlarına göre her hangi bir farklılık göstermemektedir, t(800)=0.17, p>.05. Daha önce
çevrimiçi öğretimle ders alan öğrencilerin algısı ( =49,86), çevrimiçi öğretim yoluyla herhangi bir
ders almayan öğrencilerin algısı ( =49,58) arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır. Ordu
Üniversitesinin UZEM müdürlüğünden alınan verilere göre, öğrenciler çevrimiçi öğretim derslerini
çok fazla takip etmediği görülmüştür. Öğrencilerin derslerin tamamını izlemedikleri, derslerin genelde
belirli bir kısmını takip ettikleri ve bunun sonucunda da akademik başarılarının genelde zayıf olduğu
belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında çevrimiçi öğretimle ders alan öğrencilerin çevrimiçi öğretimle
aldıkları dersleri yüz yüze ortamlar gibi benimseyemedikleri ve bunun sonucunda da olumsuz algıların
ortaya çıktığı söylenebilir.
5. Alt problem: MYO öğrencilerinin kişisel bilgisayar sahip olma durumları açısından
çevrimiçi öğretim algılarına yönelik aralarında anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 7’ de bulgular
sunulmuştur.
Tablo 7. Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Değişkenine Bağlı Bulgular

Evet
Hayır

N
511
291

52,13
45,22

s
17,37
15,36

t
5,64

sd

p

800

0,000

Tablo 7 incelendiğinde kişisel bilgisayara sahip olan öğrenciler ile sahip olmayan öğrenciler
arasında uzaktan eğitim algısı arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır, t(800)=5.64, p<.05.
Kişisel bilgisayara sahip olan öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısı ( =52,13), kişisel bilgisayara sahip
olmayan öğrencilerin çevrimiçi öğretim algısı

( =45,22) arasında anlamlı bir fark oluşmuştur.

Öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olması dersleri takip etmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü
Ordu Üniversitesi MYO’ da alt yapının henüz yeterli olmaması ve çevrimiçi öğretimin henüz yeni
uygulanmaya başlaması sebebiyle öğrencilere dersleri bağımsız olarak takip edecekleri bir ortam ve ya
ayrı bir laboratuvar oluşturulmamıştır. Bilgisayarı olmayan öğrenciler sisteme yeteri kadar girememiş
ve dersleri takip edememiş olabilir. Bu da öğrencilerde çevrimiçi öğretime yönelik olumsuz bir algı
ortaya çıkarmış olabilir.
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6.Alt problem: MYO öğrencilerinin internet bağlantısına sahip olma durumları açısından
çevrimiçi öğretim algılarına yönelik aralarında anlamlı farklılık var mıdır? Tablo 8’ de bulgular
sunulmuştur.
Tablo 8. İnternet Bağlantısına Sahip Olma Değişkenine Bağlı Bulgular

N
485
317

Evet
Hayır

52,03
45,95

s
17,39
15,67

t
5,02

sd

p

800

0,000

Tablo 8 incelendiğinde internet bağlantısına sahip olan öğrenciler ile sahip olmayan öğrenciler
arasında çevrimiçi öğretim algısı arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır, t(800)=5.02,
p<.05. İnternet bağlantısına sahip olan öğrencilerin algısı ( =52,03), internet bağlantısına sahip
olmayan öğrencilerin algısı ( =45,95) arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Çevrimiçi öğretimde
dersler internet üzerinden tekrar izlenebilmekte, fakat indirilememektedir. Bu yüzden interneti
olmayan öğrenciler dersleri sadece okulda takip edebilmektedir. Bu sebeple internet bağlantısı
olmayan öğrenciler dersleri düzenli takip edememiş ve çevrimiçi öğretime yönelik olumsuz bir algı
edinmiş olabilirler.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu

araştırmada, MYO

öğrencilerinin eşzamansız çevrimiçi öğretim algı düzeyleri

incelenmiştir. Bulgularda her bir değişkene bağlı olarak öğrencilerin ortalamaları incelendiğinde
eşzamansız çevrimiçi öğretime yönelik genel algılarının genelde düşük olduğu görülmektedir.
Değişkenler ayrı ayrı incelendiğinde MYO öğrencilerinin eşzamansız çevrimiçi öğretime yönelik
algıları; erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, bilgisayar programcılığı öğrencilerin diğer bölümlere
göre,

kişisel bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrencilerin olmayanlara göre algısı daha

yüksektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri gece-gündüz programı ve daha önce deneyim yaşama
durumlarına göre ise algılarında bir farklılık oluşmamıştır.
Araştırma Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler MYO öğrencileri ile sınırlı örneklem üzerine
uygulanmıştır. Daha sonraki araştırmalar farklı üniversitelerin MYO öğrencileri de dahil edilerek
daha fazla örneklem üzerine uygulanırsa sonuçların genellenebilirliği açısından önemli olacaktır.
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ÖZET
Gelişen öğretim teknolojilerinin birçok öğretim kademesinde kullanımı giderek
yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerin öğretime entegrasyonuna yönelik farklı çalışmalar
yürütülmektedir. Zihinsel engeli olan öğrencilerin, mümkün olan en erken zamanda, gereksinimlerine
uygun öğretim ortamlarında, uygun yöntemler ve teknolojiler kullanılarak öğreniminin desteklenmesi
var olan bilgi ve becerilerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemli görülmektedir. Daha
önce yürütülen bir çalışmada, bedensel hareketleri algılayarak işlev gören Kinect teknolojisinin
zihinsel engelli öğrencilerin öğrenme hızına uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu
teknolojiyi kullanımına yönelik istekli oldukları ve onların gelişimlerini olumlu yönde desteklediği
vurgulanmıştır (Uzun ve diğerleri, 2013). Bu çalışmada, benzer bir teknoloji olan, el hareketlerini
algılayarak işlev gören ve daha az maliyetle elde edilebilir olan Leap Motion teknolojisinin zihinsel
engelli öğrencilerin öğreniminde kullanılabilirliği ile ilgili olarak özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri
alınmıştır. Çalışma örneklemini, Ordu ili Merkez özel eğitim merkezinde ve rehabilitasyon
merkezinde görevli olan 6 özel eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak,
yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formundan yararlanılmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Leap Motion
teknolojinin öğrencilerin kas gelişimine ve el hareket koordinasyonu sağlamasına katkıda bulunacağı
belirtilirken, grup çalışmasında ve kalabalık sınıf ortamında kullanımının zor olacağı ifade edilmiştir.
Daha sonraki süreçlerde, öğrenci müfredatında yer alan konulara yönelik farklı öğrenme ortamları
geliştirilip, Leap Motion teknolojisi ile kullanımı sağlanabilirse bu teknolojinin öğretime daha kolay
entegre edilebileceği ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Zihinsel Engelli Öğrenciler, Leap Motion Teknolojisi
ABSTRACT
The use of developing teaching technologies in many teaching stages is becoming increasingly
widespread and different studies are being carried out for teaching integration of these technologies. It
is important for students with mental disabilities to use their existing knowledge and skills at the
highest level as soon as possible to support learning by using appropriate methods and technologies in
teaching environments appropriate to their needs. In a previous study, it was stated that Kinect
technology, which functions by perceiving bodily movements, suits the learning speed of students
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with mental disabilities. It is also emphasized that students are willing to use this technology and
support their development in a positive way (Uzun et al., 2013). In this study, the opinions of special
education teachers regarding the usability of Leap Motion technology, which is a similar technology,
functioning by perceiving h and movements and less costly, to learn students with mental disabilities
were taken. The study sample consisted of 6 special education teachers working in Ordu province
Central special education center and rehabilitation center. As a means of data collection tool, the
interview form consisting of semi-structured and open-ended questions was utilized. The obtained data
were analyzed using the content analysis method. According to the findings, it was stated that Leap
Motion technology will contribute to muscle development and hand movement co-ordination of
students, it will be difficult to use in group work and crowded classroom environment. It has been
stated that, in later processes, if different learning environments are developed for the subjects in the
curriculum of the student and it can be used with Leap Motion technology, this technology can be
integrated more easily in teaching.
Keywords: Special Education, Students with Mental Disabilities, Leap Motion Technology

GİRİŞ
Günümüzde gelişen teknolojiler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da hızla
yerini almaktadır. Eğitimde teknoloji kullanımına en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri de özel
eğitimdir. Teknolojinin eğitimin içinde yer alması, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine de
imkân sunmaktadır. Kullanılan yardımcı teknolojiler öğrencileri bağımsızlaştırıcı ve özgürleştirici
olarak da görülebilmektedir (Blanck ve diğerleri, 2003). Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler
için geliştirilen yardımcı teknolojiler bu öğrencilere öğrenme güçlüğü çektikleri alanlarda destek
olmaktadır (Jensen ve diğerleri, 1999).
Zihinsel

engelli

öğrencilerin

öğretiminde

yardımcı

teknolojilerin

kullanımının

yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle özel eğitim ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki uzmanların
işbirliği içerisinde çalışmaları son derece önemlidir (Çuhadar, 2008). Kimi öğrenciler için ileri ve
pahalı, kimileri için ise basit ve ucuz teknolojik araç-gereçler onların yaşam tarzlarını yeniden
biçimlendirebilir. Otistik özellikler gösteren çocuklar, çoğu standart özelliklere sahip bilgisayarları
rahatlıkla kullanabilmektedirler. Ancak bilgisayarlarda kullanılan bazı özel donanımlar, dokunmatik
ekranlar, alternatif klavyeler, fareler ve yazılımlar sayesinde bilgisayarlar otistik öğrencilerin
eğitimlerinde farklı alanlardaki becerilerin geliştirilmesinde etkili bir biçimde kullanılabilmektedir
(Yıldız, 2010).
Bilgisayar kullanımı özel öğretim gerektiren öğrenciler için özellikle de otistik öğrencilerin
öğretiminde, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde, yaratıcılıklarının geliştirilmesinde esnek ve
kullanışlı imkanlar sunar (Bayram, 2008). Zihinsel engelli öğrencilerin öğretiminde öğretim
teknolojilerinin kullanımı konusunu elen bir

çalışmada, özel eğitim okulu yöneticileri ve

öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre zihinsel engelli öğrencilerin
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öğretiminde öğretim teknolojilerinin kullanımına hem okul yöneticileri hem de öğretmenler olumlu
bakmışlardır (Yalçın, 2002). Chen (1993), dört ile yedi yaşları arasındaki dört otistik özellikli öğrenci
üzerinde yürüttüğü araştırmasında, öğrencilerin üçünde bilgisayar destekli eğitimin daha motive edici
olduğu, öğrenme hızlarını etkilemediği ve daha az davranışsal problemle karşılaşıldığı görülmüştür.
Bedensel hareketleri algılayan Kinect teknolojisinin zihinsel engelli öğrencilerin öğretiminde
kullanımı ile ilgili yapılan araştırmada ise, bu teknolojinin öğrencilerin öğrenme hızına uygun olduğu
ve çalışmalarını olumlu yönde desteklediği vurgulanmıştır (Uzun ve diğerleri, 2013).
Daha önceki yürütülen çalışmamalar öğretim teknolojilerin engelli öğrencilerin farklı
yönlerdeki gelişimine olumlu katkı sağladığını göstermiştir. Bu çalışmada Kinect teknolojisine benzer
şekilde çalışma prensibine sahip olan, daha az maliyetle elde edilebilir olan ve el hareketlerini
algılayarak işlev gören Leap Motion teknolojisinin zihinsel engelli öğrencilerin öğreniminde
kullanılabilirliği ile ilgili olarak özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır.
Çalışmanın Önemi
Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine
uygun öğretim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi var olan
kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca
kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri,
kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır.
Gelişen teknolojiler ile öğretimde kullanılan araç-gereçlerde zamanla değişmektedir. Bu
değişim öğretimi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir. Fakat bu teknolojilerin öğretim
ortamlarında kullanımının uygunluğunu belirlemek önemlidir. Bu yüzden Leap motion teknolojisinin
özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin üzerinde kullanılabilirliğini araştırmak oldukça önemli
görülmektedir.
Problem Cümlesi
Leap motion teknolojisinin zihinsel engelli öğrencilerin öğretiminde kullanılabilirliği ile ilgili
özel eğitim öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu çalışmada, örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Bilindiği gibi bu tip çalışmalarda amaç,
genelleme amacı gütmeden bir konu hakkında derinlemesine betimlemeler yaparak mevcut durumu
yansıtmaktır.
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Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini, Ordu ili Altınordu ilçe merkezinde bulunan Özel Eğitim Okulu’nda
görevli 5 özel eğitim öğretmeni ve Özel eğitim rehabilitasyon merkezinde görevli 1 öğretmen
oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme formu
için gerekli soruları oluşturmak için literatür taraması yapılmış ve örnek taslak form oluşturulmuştur.
Daha sonra alan ilgili uzman kişilerden görüşler alınarak üç araştırmacı tarafından forma son şekli
verilmiştir. Öğretmenlerle mülakata başlamadan önce leap motion cihazı tanıtılmış ve cihazın mevcut
uygulamalarından bazılarının leap motion cihazı ile nasıl yönetildiği gösterilmiştir. Cihaz tanıtımı
yapılıp kullanımına ve uygulamalarına ilişkin örnekler gösterildikten sonra, öğretmenlerle mülakat
yapılmıştır. Yapılan mülakatta, öncelikle öğretmenlerin eğitimde teknolojik araç – gereçleri kullanım
düzeyleri ve hangi teknolojik araçları kullandıkları, derslerinde hangi yöntem ve teknikleri
kullandıkları ve zihinsel engelli öğrencilerin bilgisayar kullanımı ve araç-gereçlere olan ilgi
düzeylerinin nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır. Mülakatın devamında, Leap Motion cihazı ile
ilgili deneyimleri olup olmadığı sorulmuş ve bu cihaz hakkındaki düşünceleri, zihinsel engelli
öğrencilerin cihaza bakışlarının nasıl olacağı, kullanmada zorluk çekip çekemeyecekleri ve Leap
Motion cihazıyla yönetilen uygulamalar sayesinde zihinsel engelli öğrencilerin motivasyonlarının ve
başarı düzeylerinin artırılıp artırılamayacağına ilişkin görüşleri alınmıştır. Görüşmeler, uzman ve üç
araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Uzmanlarla görüşme sırasında görüşmeler ses kayıt
cihazı ile kayıt altına alınarak veri kaybının olmamasına dikkat edilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analiz aşamasında içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinin temel amacı,
toplanan verilerin sistemli bir şekilde organize edilerek raporlaştırmaktır. Bu bağlamda görüşmeden
elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Öncelikle amaca uygun olarak kodlar
oluşturulmuş ve daha sonra ortak kodlara uygun olarak temalar oluşturulmuştur. Kodlamalara ve
temalara uygun tablo oluşturulduktan sonra iki araştırmacının tabloları karşılaştırılmış ve ortak bir
tablo oluşturulmuştur.
Araştırmanın Niteliği
Araştırma problemi ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formunu hazırladıktan sonra,
örnek bir mülakat yapılmış ve bu mülakata göre görüşme formuna yeni sorular eklenmiş ve
düzenlenmiştir.

Mülakatlar,

öğretmenlerin

kendi

çalıştığı

doğal

ortamlarında

yüz

yüze

gerçekleştirilerek ayrıntılı ve derinlemesine bilgiler elde edilmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen
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verilen her hangi bir yorum katılmaksızın bulgular kısmında sunulmuş, tartışma kısmında var olan
literatür bilgileriyle karşılaştırılmış ve sonuç kısmında da bulgulardan ve tartışmalardan yola çıkarak
kendi yorumlarımıza yer verilmiştir. Araştırma üç kişiyle ortak hazırlanmıştır. Böylece veriler
toplanırken,

analiz

yapılırken

ve

sonuçlara

ulaşılırken

uzlaşma

noktaları oluşturulmuştur.

Görüşmelerde bireyin rahat olduğu bir zaman seçilmiş ve konuşmalar ses kayıt cihazıyla
kaydedilmiştir. Daha sonra veriler alınırken birkaç kez kayıtlar dinlenmiştir. Veri toplama süreci ortak
bir şekilde yürütülmüş ve veri kodlamaları yapılırken bir araya gelerek kod karşılaştırılması
yapılmıştır.
BULGULAR
İçerik analizi sonucu elden edilen verilerin kodları ve bu kodlardan yola çıkılarak oluşturulan
temalar Tablo 1’de sunulmuştur.
.
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Tablo1. Kodlar ve Temalar
LEAP MOTİON TEKNOLOJİSİ
KATILIMCI
LAR

KULLANILA N
ARAÇLAR

İLGİ
-İlgileri var
-Oyunlara ilgili
var

-Gösterip yaptırma
-Soru cevap

K1

-Araç-gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon
-Sosyal ve fen dersleri
-Kullanımda zorluk

-Araç -gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon

-İlgileri var
-Oyunlara
ilgileri var
-Araştırmaya ilgi
yok

-Gösterip yaptırma
-Soru cevap

-Araç gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon

-Oyunlara
ilgileri var

-Bireysel öğrenme
-Yaparak yaşayarak
öğrenme
-Somutlaştırma
-Sürekli tekrar

K2

YÖNTEM-TEKNİK

K3
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CİHAZ
KULLANIMI VE
ÖZELLİKLERİ
-Deneyim yok
-Farklılık

ÖĞRETİM E
KATKISI

OLUMSUZ
YÖNLERİ

-Faydalı
-El koordinasyonu
geliştirme
-Temel kavramları
öğretme

-İlgi ve dikkatleri
çekme
-Motivasyonu
artırma
-Başarı düzeyini
artırma
-Benimseme

-İlk anda zorluk
çekme
-El
koordinasyonları
zayıf
-Uygulamaların
yabancı olması

-Deneyim yok

-Temel kavramları
öğretme

-Somutlaştırma
-Tekrar
-Pekiştireç

-Deneyim yok
-Zorluk çekmeme

-Faydalı

-Ödül ve pekiştireç
sağlama
-Kalıcılığı sağlama
-Pahalı olan araçlar
için
-İlgileri ve
dikkatleri çekme
-Motivasyonu
artırma
-Derslere destek
sağlama

-Oyun aracı olarak
görme
-El
koordinasyonları
zayıf
-İlk anda zorluk
çekme
-

KAZANIMLARI
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-Araç gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon

-İlgileri var
-Oyunlara
ilgileri var

-Yaparak yaşayarak
öğrenme
-Gösterip yaptırma

-Deneyim yok
-Zorluk çekmeme

-Faydalı
-El koordinasyonlarını
geliştirme

-Araç gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon

-İlgileri var
-Oyunlara
ilgileri var

-Gösterip yaptırma
-Yaparak yaşayarak
öğrenme
-Somutlaştırma

-Deneyim yok

-Faydalı

-Araç gereç kullanma
-Bilgisayar ve
projeksiyon
-Kullanımda zorluk

-

-Yaparak yaşayarak
öğrenme

-Deneyim yok

-Temel kavramları
öğretme
-El koordinasyonu
geliştirme

K4

K5

K6
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-İlgileri ve dikkat
çekme
Algı düzeyini
artırma
-Somutlaştırma
-Başarı düzeyini
artırma
-Somutlaştırma
-İlgileri ve dikkat
çekme
-Bireysel çalışma
sağlama
-Tekrar
-Başarı düzeyini
artırma
-Somutlaştırma
-İlgi ve dikkat
çekme
-Motivasyonu
artırma
Başarı düzeyini
artırma
-Öğrenme isteğini
artırma

-

-Kalabalık gruplara
uygulama
-ilk anda zorluk
çekme

-El koordinasyonu
zayıf
-İlk anda zorluk
çekme
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Tablo 1’de, özel eğitim öğretmenlerinin tamamının dersi işlerken eğitim teknolojilerinden
yararlandığı görülmektedir.

Kullanılan teknolojiler daha çok bilgisayar ve projeksiyon cihazı olarak

ön plana çıkmaktadır. Bilgisayar ve projeksiyonun kullanımında, sosyal ve fen derslerini özellikle
tercih edenlerde bulunmaktadır.

Fakat, bazı öğrencilerin bireysel olarak bu teknolojiyi kullanırken

zorluk çektikleri de belirtilmiştir.
" Genelde fen ve sosyal derslerinde kullanıyoruz bilgisayarı projeksiyonu" [K1]
" Görerek öğrenme bu öğrencilerde önemli olduğu için, bilgisayar ve projeksiyon
cihazını kullanıyorum." [K6]
Zihinsel engelli öğrencilerin teknolojiye ilgilerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. Aralarında
okuma

yazma

bilmeyen öğrencilerin bile bilgisayarda oyun oynamaya ilgilerinin olduğunu

vurgulanmıştır. Fakat, oyunlara olan ilgi kadar ders hakkında her hangi bir araştırma yapmaya dönük
ilgilerininin olmadığının altı çizilmiştir.
" Bilgisayara olan İlgilerinin çok olduğunu düşünüyorum." [K5]
" Okuma yazma bilmeyen öğrencilerimiz bile bilgisayarı en azından açma-kapama,
oyunlara girme gibi işlemleri yapabiliyorlar."[K4]
" Ders konusunda, araştırma konusunda herhangi bir ilgileri yok."[K2]
Özel eğitim öğretmenlerinin derslerde kullandığı yöntem ve teknikler incelendiğinde daha çok
gösterip yaptırma yöntemi kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ders içerisinde zaman zaman soru cevap
tekniği ile öğrencilerin hatırlamaya dönük çalışmaların yapıldığı da gözlenmektedir. Bazı öğrencilerin
soyut kavramlara yönelik algılarını zayıf olması sebebiyle somutlaştırma yönteminin özellikle
kullanıldığının altı çizilmiştir. Ders içerisinde ara sıra tekrar yaparak bilgileri canlı tutulması
gerektiğine de değinilmiştir.
" Genellikle ve mümkün olduğu kadar somut araç-gereçleri kullanmak, çok tekrar,
yaparak-yaşayarak öğrenme ve çocuklar için acil olan, ihtiyacı olan baştaki temel
şeyleri öğretmek ve öncelikleri belirlemek çok önemli. " [K3]
" Her derste farklı yöntem ve teknikler kullanıyoruz. Mesela hayat bilgisi, sosyal
bilgiler dersinde gösterip yapmak ve soru-cevap."[K1]
Öğretmenlerin leap motion teknolojisini hiç denemedikleri ve bazılarının da hiç görmedikleri
ortaya çıkmıştır. Leap motion teknolojisinin farklılık oluşturacağını ve bu yüzden farklı bir cihaz
olduğunu, buna rağmen kullanırken de öğrencilerin çok fazla zorluk çekmeyeceği ifade edilmiştir.
" Leap motion cihazını, duymadım ve denemedim. " [K3]
" Çok eğleneceklerine eminim. Onlara çok farklı gelecek." [K1]
" Çok zorluk çekeceklerini sanmıyorum. Kullanabilirler. " [K3]
Özel eğitim öğretmenleri, Leap motion teknolojisi derslerinde daha çok temel kavramları
öğretme kullanabileceğini belirtmiştir. Öğrenciler için faydalı bir cihaz olduğunu ve çocukların el
koordinasyonlarında gelişme sağlayacağını ifade eden öğretmenler de bulunmaktadır.
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" Bizim için çok faydalı olacağına eminim." [K1]
" Zihinsel engelli çocuklarda kavram öğretimi ve ilk baştaki temel öğretim yaptığımız
konular için fazla faydalı olacağını düşünmüyorum." [K2]
" Bizim öğrencilerimiz için el koordinasyon önemli olduğu için verimli olur. " [K6]
Leap motion teknolojisinin derste öğrencilerin ilgi ve dikkatini dikkatlerinin çekeceğine vurgu
yapılmıştır. Özellikle pahalı olan ve derste öğrencilere sunma imkânı olmayan materyalleri bu cihazla
öğrencilerin önüne getireceği ve konuları somutlaştıracağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte

öğrencilerin öğrenme isteklerinin ve motivasyonlarının artıracağının da altı çizilmiştir. Bazı
öğrencilerin cihazı kendi elleriyle kontrol ettirdiği için benimseyeceği, kullanırken kalıcılığı sağlamada
ve derslerin anlatımı sonunda tekrar amacıyla kullanılabileceğini belirten bazı ifadelere yer verilmiştir.
Tüm bu etkilerin sonunda öğrencilerin başarı düzeylerinin artacağını vurgulayan öğretmenlerin sayısı
çoğunluktadır.
" Dersi algılamaları daha fazla olur. Derse ilgileri daha fazla olur. Dikkatleri artar. "
[K4]
" Öğrenci öğrenme aşamasında, dokunarak , görerek yani onu hissederek öğrenmesi
gerekiyor. " [K5]
" Bizim öğrencilerin en büyük özelliği, “ben bişey yapabiliyorum, ben bişey
başarabiliyorum” olayıdır. Bunu algılayabildikleri zaman çok daha ileri
düzeyde olabiliyorlar."[K4]
" Bu konularda her zaman elinizin altında tüm araç-gereçleri sağlayamıyorsunuz."
[K3]
Leap motion teknolojisinin özellikleriyle ve kullanımı ile alakalı, el koordinasyonu zayıf olan
öğrenciler için cihazın kullanımında zorluk çekileceği ve öğrencilerin genelinin ilk alışma evresinde
zorlanacağını belirten öğretmenler çoğunluktadır. Gösterilen uygulamalar oyun uygulamaları olduğu
için öğrencilerin cihazı oyun aracı olarak algılayacağı kısmen de olsa belirtilmiştir. Kalabalık gruplar
için uygulamanın sıkıntı doğuracağı bu yüzden bireysel uygulamalar ve küçük gruplarda kullanılması
gerektiğini ifaden edenlerde vardır. Aynı zamanda şu anda var olan uygulamalara yabancı olunmasının
da bir dez avantaj olduğunun altı çizilmiştir.
" Tabi kullanmakta zorlanacaklar başta. "[K1]
" Zorluk çekiyorlar. Çünkü el-göz koordinasyonları çok zayıf oldukları için fareyi
kullanmakta bile çok zorlanıyorlar." [K6]
" Grup etkinliklerinde sıkıntı olabilir. Ama bireysel eğitimde daha iyi kullanılabilir."
[K5]
TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen bulgulara göre, özel eğitim öğretmenleri derslerinde eğitim ve
öğretimi desteklemek için genellikle bilgisayar ve projeksiyon cihazını kullanmaktadırlar. Teknoloji
pahalı olduğu için birçok eğitim kurumu bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanamamaktadır.
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Jacobsen, Eggen ve Kauchak (2002)’a göre araç-gereçler öğretmenler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir
ve öğrenci öğrenmesini destekler nitelikte olmalıdır, fakat birçok araç-gereç maliyet problemi ve
çeşitli imkansızlıklardan dolayı sınıf ortamına taşınamamaktadır.
Leap motion teknolojisi yeni bir teknoloji olması sebebiyle öğretmenler bu teknolojiye
yabancıdır. Yalın (1997), öğretimin en yeni öğretim teknolojisine ve amaca uygun araç ve gereçlere
dayandırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu yeniliklerden birisi olan leap motion teknolojisini okullara
tedarik ederek, öğretimde kullanılacak materyallerin birçoğunu sınıf ortamına taşımak yerine bu
teknolojiye entegre olabilen konuları somutlaştıracak uygulamalar geliştirmek oldukça mantıklı
gözükmektedir.
Zihinsel engeli olan öğrenciler kendi içinde benzer özelliklere sahip öğrenciler olarak
algılanmasına rağmen heterojen özellik gösterirler (Eripek, 2005, Cavkaytar ve Diken, 2005; Sarı,
2002). Bu farklılıklar çocukların bireysel farklılıklarına göre sınıflandırılması ihtiyacını doğurmuştur.
Zihinsel engelli öğrenciler zayıf, orta, ağır ve çok ağır düzeyler olarak sınıflandırılmaktadır (MEB,
2006).

Bulgularımızda

özellikle

ağır

düzeyli

öğrencilerde

kas

kontrollerininin

ve

el

koordinasyonlarının zayıf olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden bu tür öğrencilerin fareyi kullanmakta
ve istenilen yere taşıma da bile zorlandıkları belirtilmiştir. Araştırmada, Leap motion teknolojisinin
elle kontrol edilmesinden dolayı öğrencilerin teknolojiyi kullanmakta zorluk çekeceği vurgulanmıştır.
Fakat, belli bir kullanma aşamasından sonra, öğrencilerin kas gelişimine ve el koordinasyonu
sağlamasına katkıda bulunabileceği de ifade edilmiştir. Martin (2006) bireysel farklıkların son derece
önemli olduğu özel eğitim alanında tıpkı gelişim geriliği olmayan öğrencilerin öğretiminde olduğu gibi
bilgisayar

ve

bilgisayar

türevi teknolojilerinin özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerinde

eğitimlerinde ve günlük yaşamlarında oldukça önemli bir yer tutacağını belirtilmiştir.
Farklı öğretim teknolojileri farklı özellikleriyle bireysel öğretimde ya da kalabalık grupların
öğretiminde tercih edilmektedir. Elde edilen verilerde leap motion teknolojisinin kalabalık gruplarda
kullanılmasının zor olduğu, fakat bireysel öğretimde etkili olacağı vurgulanmıştır. Bazı öğretmenlerin
belirttiğine göre, ülkemiz eğitiminde sınıflar kalabalık olduğu ve her bir öğrencinin farklı öğrenme
düzeyi olduğu için leap motion teknolojisini ders aşamasında kullanmanın neredeyse imkansız olacağı,
fakat belli zamanlarda, belli aralıkla öğrenilen konuların tekrar edilmesinde ve ödül olarak pekiştireç
sağlamak için kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
Leap motion teknolojisinin kontrolünün sanal bir ortam aracılığıyla el ile sağlanması,
öğrencilere işin içerisinde olma hissi vererek yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sağlayacağı ifade
edilmiştir. Yanpar (2005) öğretim ortamlarında olabildiğince araç ve gereçler kullanılarak öğrencilere
somut yaşantılar oluşturulması ve onların yaparak yaşayarak öğrenmelerinin desteklenmesi gerektiğini
ifade etmiştir.
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Öğrencilerin teknolojiye olan ilgilerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu ve bu ilginin
genellikle bilgisayar oyunları üzerine yoğunlaştığı bulgularda yer almaktadır. Okuma yazma bilmeyen,
kas kontrolü zayıf öğrencilerin bile oyunları rahatlıkla oynayabildikleri belirtilmiştir. Lep motion
teknolojisinde uygulamalar genellikle oyunlaştırılarak sunulmaktadır. Öğrencilerin oyunlara ilgisinin
aynı şekilde leap motion teknolojisi üzerine de yansıyacağı düşünülmektedir. Bu yansıma sonucunda,
öğrenciler derse olan ilgisi, dikkatleri ve motivasyonları artırılabilir. Leap motion ile benzer özelliklere
sahip olan ve öğrencilere eğlenerek öğrenme imkânı sunan Kinect teknolojisinin, motivasyonu
artırarak kalıcı öğrenmeye yardımcı olduğu ifade edilmiştir (Chang, et al., 2011).
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Birçok materyalin sınıf ortamına taşınması maddi olarak büyük yük getirmektedir. Bunun
yerine,

konuları somutlaştıran uygulamalar

geliştirmek leap motion teknolojisinin öğretime

entegrasyonuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Fakat öğretmenlerin bu teknolojiye yabancı
olmaları entegrasyonun sağlanmasında zamanı uzatabilir. Leap motion teknolojisi, çocukların kas
gelişimine ve el koordinasyonu sağlamasına katkıda bulunabileceği öngörülmüştür, fakat el
koordinasyonları zayıf olan öğrencilerin ilk başta kullanmakta zorluk çekeceği vurgulanmıştır. Leap
motion teknolojisinin kalabalık sınıflarda ve grup çalışmalarında kullanımının zor olacağı, ancak
bireysel öğretimde daha etkili olacağı ortaya çıkmıştır.
Leap motion teknolojisinin eğitimde kullanımıyla ilgili henüz çok fazla bir araştırma
bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda özel eğitim alan zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde leap
motion teknolojisinin kullanımıyla alakalı uzman görüşleri alınıp analiz edilmiştir. Bundan sonra ki
süreçte

özel eğitimin diğer alanlarının yanı sıra farklı eğitim alanlarında bu teknolojinin

kullanılabilirliği ile alakalı çalışmalar yapılabilir.
Çalışmamız Ordu ili merkezinde bulunan özel eğitim okulunda ve rehabilitasyon merkezinde
görevli öğretmenlerle yürütülmüştür. Daha geniş bir örneklem üzerinde yürütülecek benzer
çalışmaların ortaya daha zengin veriler koyacağı düşünülmektedir. Yine bu çalışmalarda farklı veri
toplama

araçlarının kullanılması elde edilecek verilerin birbirlerini desteklemelerine katkıda

bulunacaktır.
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ÖZET
Okul müdürü de evrensel bir insan olmalıdır. Öğretmenler son mevzuat değişikliği ile okul
müdürlüğünü ikincil görev olarak yürütmektedirler. Liyakat, eğitim yönetimi görevlerine gerekli
nitelik ve yeteneklere sahip en yeterli kimselerin getirilmesini gerektirir. Eğitimle ilgili yeni
yaklaşımlarım okula taşınması, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilme becerilerinin ortaya
çıkması amacıyla mülakatla atanan okul müdürlerinin, öğretmenlerin gözlemleriyle değerlendirilmesi
araştırmaya değer bir önemde olduğu düşünülmüştür. Bu araştırma; mülakatla atanan okul
müdürlerinin yönetsel etkililik düzeyine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu araştırma Arsin ilçesinde görüşme yapılan öğretmen görüşleri ile sınırlıdır. Araştırmada betimsel
yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, kullanılacak veriler yarı yapılandırılmış mülakat yoluyla
toplanmıştır. Seçilen görüşmeciler rastlantı ve gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Geniş bir alan
araştırması yapılmış,
elde edilen veriler betimsel veri analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Öğretmenler, okul yöneticilerinin okulda eğitim etkinliklerinin örgütlenmesindeki etkililiğinin yeterli
olduğuna inanmaktadırlar. Yöneticilerin kurum içerisinde karşılaşılan sorunların çözümünde öğrenciveli-öğretmen üçgenindeki iletişime önem verdikleri ortaya çıkmıştır. Sorunların çözümünde
karakterini ön plana çıkaran yöneticilerin, sorunları çözümsüz bırakabileceği vurgusu yapılmıştır.
Öğretmenler, okul yöneticilerin işbirliğine ve iletişime önem verdiklerini; değişen ve gelişen koşullara
uyum sağlayabilme becerisini yeterli olduklarını düşünmektedirler. Ders dışı faaliyetlerde mevzuat
gereği sosyal etkinlikler yürütme kurulunun aktif hale getirilerek öğretmen, okul yöneticisi işbirliği
güçlendirilmelidir. Okul yöneticilerini, sorunların çözümünde daha etkili kılacak hizmet içi eğitimler
düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler:Okul yöneticisi, yönetsel etkililik, yönetim becerileri, hizmet içi eğitim
ABSTRACT
School manager , too, should be a universal person. Teachers have managed school
management as a second duty because of the last legislative amendment. Merit needs to be appointed
the most qualified people who have necessary qualities and abilities to the duties of education
management. It has been thought that evaluation of appointed school managers with interview
according to teachers’ observations is worth searching to transform new approaches about education to
school and emerge the abilities of adapting to changed and edvanced conditions. This survey aims to
find out tecahers’ observations about the level of supervisory efectiveness of the appointed school
manager with interview. This survey is limited to the observations of the teachers interviwed in Arsin.
Descriptive method was used in this survey. Data used in the survey were collected with the semistructured interview. Chosen interviewers were determined with regard to the essence of coincidence
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and valuntary. The search of a wide area was carried out and collected data were evaluated by using
analysis of descriptive data. Teachers believe that school managers have enough effectiveness to
organize educational activities at school. It was noticed that managers value the communication among
student , student’s guardian and teacher for solving problems which are experienced in the institution.
It’s emphasized that the managers who give their character prominence to solve problems can make
problems unsolved. Teachers think that managers value cooperation and communication , and have
enough ability to adapt to changed and advanced conditions. For out-of-class activities , the
cooperation between teacher and school manager should be strenghten by making execute committee
of social activites work in accordance with the legislation. In – service training which makes school
manager more effective for solving problems should be arranged.
Keywords:School manager, managerial effectiveness, management skills, in-service training
1.GİRİŞ
Bu bölümde problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar ve
kısaltmalar yer almaktadır.
1.1.Problem Durumu
“Evrensel insan sosyal, kültürel ve ekonomik yeterliklerle donanmış, çağa uygun eğitim
gören, geçerli bir meslek sahibi olan bunun yanında ikinci meslek ve becerilerle sahip olan, sorunların
çözümünde bilimsel yöntem ve teknikleri işe koşabilen, duygusal derinliğe ulaşmış olan anadili
dışında geçerli bir yabancı dili iyi bilen insandır.”(Nural, 2007, s.198) Okul müdürü de evrensel bir
insan olmalıdır. Öğretmenler son mevzuat değişikliği ile okul müdürlüğünü ikincil görev olarak
yürütmektedirler.
“Geçen on yılda gözlenen duruma göre bu alanda yönetim kelimesi ile liderlik kelimesi
arasında bir derinlik söz konusu olup daha çok program adlarını ifade etmede liderlik kavram tercih
edilmeye başlanmıştır.

Geçen yüzyılın sonlarına doru, gelişmiş ülkelerde eğitim ve okul liderlerinin

yetiştirilmelerine ilişkin bazi standartlar geliştirme çabaları gözlenmektedir”(Şişman ve Turan, 2002).
Bir örgüt yöneticisi ne kadar yeterli ise, o örgütün de o kadar yeterli olduğu söylenebilir. Okul
yöneticileri bir örgüt lideri olarak, örgütünün amaçlarını gerçekleştirmek için var olan örgüt yapısını
ve prosedürünü kullanan kişidir (İra ve Şahin, 2010)
Açıkalın’a göre Okul yöneticilerinin seçilmesi konusundaki son gelişmeler iki boyutludur:
Birincisi, “okul yöneticilerini seçme ve atama yetkilerinin zamanla hiyerarşinin daha alt kademelerine
göçertilmesi”; ikincisi, “okul yöneticisi ile birlikte çalışacak olanların da yöneticilerin seçilme sürecine
katılmalarına olanak veren modellerin geliştirilmesidir”(Öztabak, 2015).
Tortop’a göre

göreve, onu en iyi yapabilecek olan kişilerin atanabilmesi amacıyla, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu yeterlik sistemini getirmiş ve bunu temel ilkeler arasına almıştır (md.3/c).
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Yeterlik (liyakat) ilkesi, eğitim yönetimi görevlerine gerekli nitelik ve yeteneklere sahip en yeterli
kimselerin getirilmesini gerektirir (Öztabak, 2015).
Giriş bölümünde ifade edilen

okul müdürlerinin,

okullardaki eğitim etkinliklerinin(eğitim

öğretim faaliyetleri, kurslar, sosyal kültürel etkinlikler vb.) örgütlenmesindeki etkililiklerinin , kurum
içerisinde karşılaşılan sorunların çözümündeki yeteneklerinin, okula ve öğretmenlere imkan ve kaynak
sağlama becerilerin , iletişim ve işbirliği becerilerinin , eğitimle ilgili yeni yaklaşımlarım okula
taşınması, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilme becerilerinin

ortaya çıkması amacıyla

mülakatla atanan okul müdürlerinin, öğretmenlerin gözlemleriyle değerlendirilmesi araştırmaya değer
bir önemde olduğu düşünülmüştür.
1.2.Problem Cümlesi
Öğretmenlerin,

mülakatla atanan okul müdürlerinin yönetsel etkililik düzeyine ilişkin

görüşleri nelerdir?
1.3.Alt Problemler
1. Yöneticilerin okullardaki eğitim etkinliklerinin(eğitim öğretim faaliyetleri, kurslar, sosyal
kültürel etkinlikler vb.) örgütlenmesindeki etkililiğini ne düzeydedir?
2. Yöneticilerin kurum içerisinde karşılaşılan sorunların çözümündeki yetenekleri ne düzeydedir?
3. Yöneticilerin okula ve öğretmenlere imkan ve kaynak sağlama becerileri ne düzeydedir?
4. Yöneticilerin iletişim ve işbirliği becerileri ne düzeydedir?
5. Yöneticilerin eğitimle ilgili yeni yaklaşımlarım okula taşınması, değişen ve gelişen koşullara
uyum sağlayabilme becerisi ne düzeydedir?
1.4.Araştırmanın önemi
Hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşanırken, bu sürece en fazla katkı sağlaması beklenilen
eğitim kurumları ve yöneticilerinin de değişimi anlayacak ve değişime uyum sağlayacak donanıma
sahip olması gerekir. Okul yöneticilerinin kendilerini tanımaları, eksikliklerini fark edebilmeleri ve
kendilerini tamamlamaları, kendilerini geliştirme olgusunu doğurur (Kasapoğlu, 2009). Araştırmada
Öğretmenlerin, mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri hakkındaki görüşleri
noktasından yola çıkılmıştır. Yöneticilerin, yönetsel etkililik düzeylerinin değerlendirilmesi; örgütsel
etkililik, sorun çözme, imkan sağlama, iletişim ve yenilikçilik olmak üzere beş ayrı boyutta ele
alınmıştır. Çünkü bu 5 boyutlardan herhangi birinde eksiklik olursa yöneticinin okuldaki yönetsel
etkililiğinde bir dengesizlik ortaya çıkabilecektir. Doğal olarak bu dengesizlik diğer boyutları da
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olumsuz yönde etkileyecektir. Okulda uygun bir öğrenme –öğretme ortamı oluşturmak, yenilikçi
olmak, öğrenci başarısını ön plana çıkarmak, öğretim programlarında bütünlük sağlamak ve öğrenmeyi
sağlayacak düzeni kurmak okul yöneticisinin, öğrenci başarısını artırmak için yapabilecekleri
arasındadır (Özden, 2008 6. Baskı s.116). Okul yöneticileri, öğretmenlere önderlik yapabilecek, örnek
olacak kişilerdir. Bu çalışma mülakatla atanan okul yöneticilerinin, yönetsel etkililik düzeylerinin
öğretmen görüşlerine göre, hangi alanlarda yeterli olduklarını ve hangi alanlarda yetersiz kaldıklarının
belirlenmesi açısından yani mülakatla atanan yöneticilerin tutumu hakkında bilgi vermesi açısından
önemlidir. Bir okul ne kadar etkili olursa topluma önderlik etmesi o ölçüde kolay olabilir. Bir okulun
amaçlarına etkili bir şekilde ulaşabilmesi için okul yöneticisinin, okul etkililiğini sağlayan okul içi ve
okul dışı faktörlerin farkında olması ve bu faktörlerin okul üzerindeki olumlu etkilerini en üst düzeye
çıkarabilmesi gerekmektedir (Akyıldız, S. (Ed.). (2010). Eğitim kurumlarının etkililiğinin, o kurumun
yöneticilerinin etkililiğine bağlı olduğu söylenebilir (Kasapoğlu, 2009). Bu araştırma ile mülakatla
atanan okul yöneticilerinin etkililik düzeyi değerlendirilmiştir. Araştırma soncunda elde edilen
bulgular daha sonra yapılacak çalışmalar için de önem arz etmektedir.
1.5.Sayıltılar
Görüşme formunda yer alan sorular mülakatla atanan okul müdürlerinin , yönetsel etkililik
düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerini yansıtacak niteliktedir.
Öğretmenlerin görüşme formunda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar samimi ve doğrudur.
Veri toplama aracı geçerlidir.
1.6.Sınırlılıklar
Trabzon ili Arsin ilçesi yer alan 27 öğretmen ve 9 okul müdürü ile sınırlıdır.
Görüşme yapılan öğretmen görüşleri ile sınırlıdır.
Görüşme formunda yer alan sorularla sınırlıdır.
Tanımlar
İEK:

İlköğretim ve Eğitim Kanunu

OİKY:

Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

OKY:

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

DMK:

Devlet Memurlar Kanunu
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2. KURAMSAL BİLGİLER VE LİTERATÜR TARAMASI
2.1.Yönetim ve Eğitim Yönetimi
“Yönetim, değişen çevrede sınırlı olan kaynakları kullanarak, örgütü amaçlarına ulaştırmak
için başkaları ile işbirliği yapmaktır. Yönetimi insan ve madde kaynakları aracılığı ile belli bir amacı
gerçekleştirme yada bir işi başarma eylemi olarak düşündüğümüzde yönetim özünde insanı etkilemek
olduğunu görürüz”(Yiğit, 2008 s. 15).
“Eğitim Yönetimi bir çalışma alanı olarak yönetim biliminin kurumsal temellerinin eğitime
uygulanması olarak düşünülmelidir. Eğitim yönetimi eğitim kurumlarını belli bir amaca ulaştırmak
için bu kurumlara insan ve madde kaynaklarını sağlayarak etkili bir biçimde kullanmak suretiyle
belirlenen politikaları uygulamaktır”( Yiğit, 2008 s. 17).
Eğitim Yönetimi kamu yönetiminin bir alt sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Eğitim yönetimi
için en önemli üretim işi ise okullarda gerçekleştiği için eğitim yönetimi için stratejik yönetim aslında
okul yönetimidir.
2.2.Etkililik
“Etkililik, örgütlerin, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma derecesini
belirleyen bir performans boyutudur. İnsanlar gibi örgütlerin amacı da etkili olmaktır. Etkililik;
amacın, istenen düzeyde gerçekleştirilmesidir. Başarılı olmak için, büyük ölçüde başarıyı istemek;
buna ulaşacak performansa ve yeteneğe sahip olmak; çıkacak fırsatları yakalamak ve özellikle doğru
zamanda doğru yerde olmak gerekliliği vardır. Bir başka ifadeyle amacın istenen düzeyde
gerçekleştirilmesi için örgütün etkili ve yeterli olması gerekir”(Kaya, Balay, Tınaz, 2014).
2.3.Yönetsel Etkililik
“Yönetsel etkililik kavramı Bradie ve Bennet tarafından “hedeflenen amaçlar ile gösterilen
performans arasındaki ilişki” olarak tanımlanmıştır. Yönetim konusunda önemli bir değere sahip olan
yönetsel etkililik, yöneticinin davranışları sonucu ortaya çıkan bir etkililik şeklidir. Murry (1993)
tarafından geliştirilen, İra ve Şahin (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Yönetsel Etkililik
Ölçeği’nde yapılan faktör analizi sonucunda beş boyut belirlenmiştir. Bunlar; planlama ve karar
verme, örgütleme ve insan kaynakları yönetimi, ekip çalışması, iletişim ve liderlik boyutlarıdır. Her
yönetici gibi, okul yöneticisinin de yöneticilik sürecinde bazı problemlerle karşılaşması kaçınılmazdır.
Bu problemleri azaltmak, yöneticinin teorik bilgi ve pratikteki başarılarına bağlıdır.
Okul yöneticisinin; iletişim, grup dinamiği, karar süreci, sistem analizi gibi alanlardan da geniş
ölçüde yararlanması gerekmektedir. Bu nedenle, okul yöneticisinin eğitime doğrudan katkısı olan diğer
yönetsel alanlarda da kendisini yetiştirmesi beklenmektedir”(Kaya, Balay, Tınaz, 2014).
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“Yönetsel etkililiğe yönetici açısından baktığımızda, yönetsel etkililik, yönetici pozisyonu için
tanımlanmış olan ve başarılması gereken çıktılar olarak görülmektedir. Bu anlamda yönetsel etkililik,
girdilerden daha çok çıktılarla ilgilidir. Bir örgütün yönetsel etkililiği, yöneticilerinin elindedir”(İra ve
Şahin, 2010),
2.4.Sosyal Sistemler Ve Okul Etkililiği
Okulların amaçlarının ortak olması, onların sadece yapısal yönden bir örnekliğini ortaya
koymaktadır.

Bunun

dışında

okulları

birbirinden

ayıran

özellikler,

okulun

yöneticisinden

kaynaklanmaktadır.
Okul müdürünün etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturması, okul içerisinde düşünce ve
davranışlarıyla lider olduğunu hissettirmesiyle ilgilidir.
Bir okulun etkilililiği ne kadar fazla olursa topluma önderlik etmesi o ölçüde kolay olabilir.
Eğitim

kurumlarının

etkililiğinin,

o

kurumun

yöneticilerinin

etkililiğine

bağlı

olduğu

söylenebilir”(Kasapoğlu, 2009).
2.5.İletişim
Bir okulda en önemli iletişim kaynağı müdürdür. Müdür, okulda iletişim kaynağı görevini
gerçekleştiremezse, okulda ne olması gerektiği hakkında açık bir vizyon çizemezse kötü bir müdür
olur. En kötü müdür, akşama kadar odasında oturan müdürdür. Müdür etrafı dolanır. Göze görünür.
‘Gözden uzak olan gönülden de ırak olur’ ilkesine inanır. Okul müdürü:
•

“İyi bir gözlemcidir. Okul ve çevre gözlemlerinde bulunur.

•

Öğretimle ilgili çeşitli durumları tartışmak için ulaşılabilirdir.

•

Okul ortamında öğretmen ve öğrencilerin sürekli gördüğü ve iletişimde bulunduğu bir
kişidir.

•

Okul kadrosunu geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılır; sürekli bir uğraşı
halindedir

•

Göz önündedir”(Açıkalın, Şişman, Turan, 2007, s 90).

İletişim becerileri, sözel olan ve olmayan mesajlara duyarlılık, etkili dinleme ve etkili olarak
tepki verme biçiminde tanımlanabilir(Fidan ve Küçülali, 2014).
Barker, İletişimin yönetim açısından önemi, “eğer iletişim kuramıyorsanız, yönetici
olamazsınız” ifadesiyle özetlenebilir. Bu bağlamda Amerikan Yönetim Derneğinin 2003’te üyeleri
üzerinde yaptığı bir çalışmada, üyelerine “hangi özellikler sizi etkili bir lider yapar?” şeklindeki
araştırma sorusu sonuçları da iletişimin önemini vurgulamaktadır. Üyeler bu soruya birinci özellik
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olarak iletişim cevabını verirken; ikinci ve üçüncü özellik olarak, özünde iletişime dayanan motive
etme ve takım kurma cevabını vermişledir(Fidan ve Küçülali, 2014).
2.6.Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticiliği
Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile eğitim öğretim faaliyetleri ve farklı adlar altında faaliyet
gösteren okullar 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birleştirilmiştir. Öğretim
birliğini gerçekleştirmek üzere bakanlık merkez ve taşra teşkilatları yıllar içerisinde görev alan
hükûmetler tarafından yeni bir yapıya kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Yönetici atama ile ilgili yönetmelik günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır. Yönetici
atama ile ilgili yönetmelikte 1999 yılında yapılan değişiklikle (Resmi Gazete, 1999) yönetici
adaylarına “Değerlendirme Sınavı” ve “Seçme Sınavı”getirilerek yöneticilerin daha güvenilir ve
geçerli kriterlere göre değerlendirilmesi, seçilmesi ve yükseltilmesi amaçlanmıştır
21 Temmuz 2012 tarihinde “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete,
2012/28360). Bu yönetmelik ile Bakanlığa bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak
yürütecek personelin belirlenmesine yönelik usül ve esaslar belirlenmiştir.
28.02.2013 tarihinde “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, 2013/28573). Bununla birlikte bu
yönetmelik çok geçmeden tekrar değiştirilmiştir.
04.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu yönetmelik ile getirilen en
önemli değişiklik eğitim kurumu müdürlükleri için yazılı sınava ek sözlü sınav uygulamasının da
getirilmiş olmasıdır.
10/06/2014 Tarihinde

yönetmelik

değişti.Bu yönetmelikte

okul müdürleri, görev süreleri

uzatılacaksa Ek-1’e göre(İlçe Mem,Şube müdürü,2 öğretmen, kıdeli ve kıdemsiz öğretmen,OAB
başkanı ve yardımcısı, okul öğrenci meclis başkanı ve bir veli puan verir) ilk atama yapılacaksa Ek-2’e
göre mülakata atanacaklardır.
06/10/2015 Tarihinde yönetmelik değişti. yönetmelikte

okul müdürleri, görev süreleri

uzatılacak olsa da, ilk atama yapılacaksa da Ek-1’e göre sözlü sınava çağrılarak, Ek-2’ ye göre
atanacaklardır.
Son olarak ise yönetmelik 22/04/2017 tarihinde değiştirilmiştir.Müdür, müdür başyardımcısı
ve müdür yardımcısı adaylarının değerlendirilmesinde yazılı sınav kaldırıldı.
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Ek-1 ile Sözlü sınava müracaatlar alınacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ek2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın yöntemi ve verilerin analizi ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.
3.1.Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmayla mülakatla atanan müdürlerin yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmen
görüşleri var olduğu gibi ortaya konulmaya çalışıldı. “Tarama (survey) modeli, var olan durumu
olduğu gibi resmetmeyi esas alır”(Karasar, 2007:34). Bu araştırma, olan durumu olduğu gibi ortaya
koymayı amaçladığı için tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma tekniklerinden nitel araştırma
tekniği uygulanmıştır.
3.2.Evren ve Örneklem
Nitel araştırmalarda örneklem seçimi araştırmacının kuramsal yaklaşımına bağlı olarak belirli
bir yanlılığa dayanmaktadır. Bu durum, nitel araştırmada örneklemin araştırma amacına dayanan ve
belirli bir ölçüt veya özelliğe bağlı olarak seçilen bireylerden oluşan bir yapıya kavuşturulmasını
gerektirir. Nitel araştırmada böylesi bir örnekleme yöntemine başvurulmasının avantajı, “küçük bir
örneklem içinde

araştırma

evreninin farklı karakteristiklerini içinde

barındıran bir kesitini

kapsayabilmesidir” (Kümbetoğlu, 2005:98).
Açık uçlu sorularla yapılan bir çalışmanın başarısı büyük oranda yansız bir örneklem
seçilmesine bağlıdır (Balcı, 2009:166). Bu amaçla seçilen görüşmeciler kura yoluyla ve gönüllülük
esasına dayalı olarak belirlenmiştir. Araştırmada Trabzon ili Arsin ilçesinde bulunan Yeşil yalı
İbnisina İlk/Ortaokulu, Atatürk İlk/Ortaokulu,

Harmanlı İlk/Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy

İlk/Ortaokulu, Cumhuriyet İlk/Ortaokulu, Şehit Fahrettin Sarı İlk/Ortaokulu, Arsin İmam Hatip
Ortaokulu, Arsin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ve Arsin İmam Hatip Lisesi’nde bulunan
öğretmenlerden oluşan bir grupla yapılmıştır.
3.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmada

kullanılacak

veriler

yarı

yapılandırılmış

mülakat

yoluyla

toplanmıştır.

Öğretmenlerin, mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri hakkındaki görüşlerini
ortaya koymak amacıyla öğretmenlere beşer sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları
uygulanmıştır. Öğretmenlere yöneltilen sorular şunlardır:
S1) Okul yöneticinizin okulunuzdaki eğitim etkinliklerinin(eğitim öğretim faaliyetleri, kurslar,
sosyal kültürel etkinlikler vb.)örgütlenmesindeki etkililiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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S2) Okul yöneticinizin kurum içerisinde karşılaşılan sorunların çözümündeki yeteneklerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
S3) Okul yöneticinizin okula ve öğretmenlere imkan ve kaynak sağlama becerilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
S4) Okul yöneticinizin iletişim ve işbirliği becerileri yeterli midir? Neden?
S5) Okul yöneticinizin eğitimle ilgili yeni yaklaşımlarım okula taşınması, değişen ve gelişen
koşullara uyum sağlayabilme becerisini nasıl buluyorsunuz? Neden?
Görüşme formunda yer alan soruların oluşturulması sırasında ilgili yazın taranmış, uygulama
içerisinde yer alan öğretmen görüş ve önerilerine başvurulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda taslak
olarak hazırlanmış görüşme formları, ayrıca alanda yer alan uzmanların görüş ve önerilerine
sunulmuştur. Böylece, gerek uygulamada bulunan gerekse alan uzmanlarının görüş ve önerileri
doğrultusunda, yarı yapılandırılmış görüşme formlarının “kapsam geçerliliği” sağlanmaya çalışılmıştır.
Görüşme formlarında yer alan soruların anlaşılması, yorumlanması ve yanıtlanmasında
herhangi bir sorun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla, araştırmacı; 3 öğretmenle ön
görüşmelerde bulunmuştur. Yapılan ön görüşmeler sonucunda, görüşme formunda yer alan soruların
anlaşılması, yorumlanması ve yanıtlanmasında herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı ortaya
konulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini toplamak üzere görüşmelere,
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan yazılı onaydan sonra başlanmıştır.
3.4.Verilerin Çözümlenmesi
Görüşme sürecinde elde edilen nitel veriler, nitel veri analizi tekniklerinden biri olan, betimsel
veri analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel analiz, görüşme çözümlerindeki verilerin özgün
biçimlerine bağlı kalınarak, görüşlerine başvurulan kişilerin söylediklerinden doğrudan alıntılar
yapılması yoluyla verilerin sunulduğu bir analiz olarak tanımlanmaktadır(Kümbetoğlu,2005:154).
Buna göre, betimsel analizde görüşme çözümlerinde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile,
iletişimin yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere dayanarak
tanımlayıcı bir analiz yapılmıştır.
Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde
edilen veriler, alt problemler dikkate alınarak bölümlere ayrılmış, sistematik ve açık bir biçimde
çizelgeler şeklinde sunulmuştur.

Hazırlanan çizelgelerden öğretmenlerin ortak ve farklı görüşleri

alınarak bulgular ortaya konulmuştur. Bulgular yorumlanarak bir takım sonuçlara ulaşılmıştır.
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4.BULGULAR
Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular alt problemler açısından değerlendirilerek,
problemin çözümü için ulaşılan bulgular ve yorumlara yer verilmektedir.
4.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Birinci alt problem “Yöneticilerin okullardaki eğitim etkinliklerinin (eğitim öğretim
faaliyetleri, kurslar, sosyal kültürel etkinlikler vb.) örgütlenmesindeki etkililiğini ne düzeydedir?”
şeklinde düzenlenmiştir.
Mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmenlerin
düşüncelerini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere “Okul yöneticinizin okulunuzdaki eğitim
etkinliklerinin (eğitim öğretim faaliyetleri, kurslar, sosyal kültürel etkinlikler vb.) örgütlenmesindeki
etkililiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?” Sorusu sorulmuştur.
Öğretmen 5,10,12,14 ve 26 dışındaki tüm öğretmen “ Okul yöneticinizin okulunuzdaki eğitim
etkinliklerinin (eğitim öğretim faaliyetleri, kurslar, sosyal kültürel etkinlikler vb.) örgütlenmesindeki
etkililiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna olumlu cevap vermiştir. Bu cevaplarda öğretmenler,
okul yöneticilerinin, mevcut şartlar altında okulun gereksinimlerine ve koşullarına uyumlu eğitim
etkinliklerinin yapılmasında yol gösterici olduklarını, eğitim ve öğretim için gerekli görülen her türlü
faaliyeti

desteklemekte

ve

gerekli

işlemleri

yapmakta

olduklarını,

eğitim

etkinliklerinin,

örgütlenmesinde dayanışmaya, öğretmenleri etkinliğe katılmaya teşvik edici yöntemler tercih ettiğini
ifade etmiştir.
Öğretmen 5,12 ve 14, okul yöneticilerinin okulda eğitim etkinliklerinin (eğitim öğretim
faaliyetleri, kurslar, sosyal kültürel etkinlikler vb.) yapılmasını desteklediğini belirtmişler. Ancak okul
yöneticilerinin etkinliklerle ilgili tüm sorumluluğu öğretmene bıraktığını belirterek bu durumda
öğretmenler arasında bütünlüğün sağlanamadığını, organize olma ve işbirliği içerisinde çalışma
becerisinin zayıfladığını ifade etmiştir.
Sosyal kültürel etkinliklerin son zamanlarda daha fazla yapıldığını belirten bir öğretmen 10, bu
etkinliklerde okul yöneticisi ile öğretmen işbirliğinin geliştirilmesinin öğrenciler açısından daha yararlı
olacağına dikkat çekmiştir.
Öğretmen 26, sosyal etkinliklerde

okul yöneticisin, öğretmen ve öğrencinin isteği

doğrultusunda imkân sağladığını belirterek, bu konuda yapılacak olan planlamanın değil de
planlamanın öğretmen ve öğrenciden karşılık bulmasının öncelikli bir durum olduğu düşüncesindedir.
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4.2.İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
İkinci alt problem “Yöneticilerin kurum içerisinde karşılaşılan sorunların çözümündeki
yetenekleri ne düzeydedir?” şeklinde düzenlenmiştir.
Mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmenlerin
düşüncelerini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere “Okul yöneticinizin kurum içerisinde karşılaşılan
sorunların çözümündeki yeteneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu sorulmuştur.
Araştırmaya katılan 19 öğretmen “Okul yöneticinizin kurum içerisinde karşılaşılan sorunların
çözümündeki yeteneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna olumlu cevap vermiştir. Bu
cevaplarda öğretmenler, okul yöneticilerinin sorunlar karşısında yapıcı davrandıklarını, tarafları
hoşgörülü ve sabırlı bir şekilde dinlediklerini,çözüme ulaşmak için birlikte hareket etmekte olduklarını
ve tecrübeleriyle birlikte sorunun üstesinden gelme gayreti içerisinde olduklarını ifade etmiştir.
Öğretmen 3,10 ve 13, Okul yöneticilerinin, sorunların çözümünde çözüm odaklı olduğunu,
birlikte hareket etmeye önem verdiğini, okul yöneticilerinin öğrenci -veli –öğretmen-okul yönetimi
işbirliğine önem verdiğini ve sorunları bu grupların beraberce çözebileceği düşüncesini taşıdığını ifade
etmiştir.
Öğretmen 12, okul yönetimini kurum içerisinde karşılaşılan sorunların çözümünde hallederiz,
yaparız, olabilir gibi cevaplar verip gereğini yapmamasından dolayı yetersiz bulduğunu ifade etmiştir.
Okul yöneticisinin çözüm odaklı bir insan olduğunu belirten öğretmen 5, yöneticisinin
sorunların çözümünde uygun bir yaklaşımda bulunamadığını ve çözüme ulaşamadığını, daha sakin ve
yapıcı bir şekilde çözümlenecek olan birçok sorunun asabi tavır yüzünden olumsuz sonuçlandığını
ifade etmiştir. Öğretmen 5 bu durumun mesleki yeterlilikten çok karakterle ilgili olduğu görüşündedir.
Niyetin güze ama uygulamanın yanlışlığına dikkat çekmiştir.
Öğretmen 26, okul yöneticisinin bazı konularda yeterli olduğunu ,bazı konularda ise yetersiz
olduğunu ifade etmiştir.Okul yöneticisinin kurum içi dinamizmi iyi sağladığını ifade ederken,
öğrenciyle ilgili sorunların çözümünde zorlandığı ve sıkıntı çektiği düşüncesindedir.Bu durumun da
aynı zamanda günümüzde okul yöneticilerinin yetki tartışması ile ilgili olduğunu ifade etmiştir.
Öğretmen 16, okul yöneticilerinin kurum içinde karşılaşılan sorunlarda bir kısmının “ben
kendimi kurtarayım gerisi umurumda değil” fikrine sahip olduklarını bir kısmının ise “ne şiş yansın ne
kebap” düşüncesini taşıdıkları, bu durumda okul yöneticilerinin sorunların çözümünde yetenekli
olmadıkları görüşündedir.
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4.3.Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Üçüncü alt problem “Yöneticilerin okula ve öğretmenlere imkân ve kaynak sağlama becerileri
ne düzeydedir?” şeklinde düzenlenmiştir.
Mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmenlerin
düşüncelerini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere “Okul yöneticinizin okula ve öğretmenlere imkân
ve kaynak sağlama becerilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu sorulmuştur.
Araştırmaya katılan öğretmenlerden 5,2,16, ve 23 hariç tüm öğretmenler, okul yöneticilerinin
kısıtlı imkanlara rağmen ihtiyaçları karşılama, kaynak ve imkan sağlama konusunda yaratıcı çözümler
üreten bir görüntü sergilediklerini, bu konuda liderlik yaptıklarını, mücadeleci, araştırıcı ve direten bir
kişiliğe sahip olduklarını ifade etmiştir.
Öğretmen 5 ve 12, okul yöneticilerinin okula ve öğretmenlere imkân ve kaynak sağlama
konusunda yeterli veli desteği alamadığını, buna rağmen öğretmenlerin taleplerini önemsediğini, notlar
aldığını ve gerekli makamlara girişimlerde bulunduğunu ifade etmiştir. Bu konuda,

okul

yöneticilerinin üst makamlara karşı inatçı olmaları, yeterli kaynağı alabilmek için direnmesi gerektiği
düşüncesindedir.
Öğretmen 23, okul yöneticisinin okula ve öğretmenlere imkân ve kaynak sağlama konusunda
okul aile birliği, belediye başkanlığı ve ilçe Milli Eğitim müdürlüğü ile iletişim halinde olduğunu ifade
etti.
Okul yöneticilerinden bazılarının koltuk havası atma gayreti içinde olduğunu belirten
öğretmen 18, yöneticilerin bu durumunun imkân ve kaynak sağlamayı engellediği görüşündedir.
4.4.Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Dördüncü alt problem “Yöneticilerin iletişim ve işbirliği becerileri ne düzeydedir?” Şeklinde
düzenlenmiştir.
Mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmenlerin
düşüncelerini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere “Yöneticilerin iletişim ve işbirliği becerileri ne
düzeydedir?” sorusu sorulmuştur.
Araştırmaya katılan öğretmenlerden yirmi üç tanesi yöneticilerinin iletişim ve işbirliği
becerileri konusunda yeterli olduklarını ifade etmiştir. Bu öğretmenler, yöneticilerinin güçlü bir
iletişime sahip olduğunu, insani ilişkilerinin iyi olduğunu, birlik beraberlik vurgusu yaptığını ve
değişik fikirleri önemsediğini vurgulamıştır.
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Araştırma sonucunda öğretmen 5 in bu “konuda bazı sıkıntılarımız var” düşüncesiyle cümleye
başlaması önemlidir. Çünkü bu öğretmen okul yöneticisinin fikirlerbi belirtirken sert bir üslup
kullandığını ve bu durumda sağlıklı iletişim kurulamadığını ifade etmiştir.Bu öğretmen, okul
yöneticisinin her zaman resmi dili kullanmaması gerektiği, bazen de hal dilini kullanarak iki arkadaş
gibi konuşabilmesi gerektiği düşüncesindedir.Bu öğretmen, bu durumda olan okul yöneticilerinin
uygulamada yeterince işbirliği yapılamadığını ifade etmiştir.
Öğretmen 12, okul yöneticisinin yeterli derecede iletişim ve işbirliğine sahip olmadığını
düşünmektedir. Bunun sebebini de konuşurken heyecanlanmasına bağlamaktadır.
Öğretmen 26, iletişim seviyesi olarak okul yöneticilerinin en az öğretmenler kadar yeterli
olmaları gerektiğini düşünmektedir. Çünkü iyi bir iletişimcinin empatiyi iyi yaptığını ve bu sayede
sorunları daha kolay çözebildiğini ifade etmiştir.
4.5.Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Beşinci alt problem “Yöneticilerin eğitimle ilgili yeni yaklaşımlarım okula taşınması, değişen
ve gelişen koşullara uyum sağlayabilme becerisi ne düzeydedir?” şeklinde düzenlenmiştir.
Mülakatla atanan okul müdürlerinin, yönetsel etkililik düzeyleri ile ilgili öğretmenlerin
düşüncelerini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere

”Okul yöneticinizin eğitimle ilgili yeni

yaklaşımlarım okula taşınması, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilme becerisini nasıl
buluyorsunuz? Neden?” sorusu sorulmuştur.
Öğretmenlerin

üçü

(12,16.20)

dışında

tüm

öğretmenler,

okul yöneticilerinin,

yeni

yaklaşımların okula taşınması, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilme becerisini yeterli
buldukları düşüncesindedirler. Okul yöneticilerinin her zaman kendilerini geliştirmek için kitap, dergi,
vb. yayınları takip ettiklerini, yeniliklerden haberdar olup yenilikleri paylaştıklarını, değişik fikirlere
açık olduklarını, ifade etmişlerdir.Ayrıca okul yöneticisinin seminer, kurs, toplantı gibi eğitim
etkinlikleri düzenleyerek değişen ve gelişen koşullara uyum sağlanabilmesi gayreti içerisinde
olduğuna vurgu yapan bir öğretmen olmuştur.
Öğretmen 16, yöneticilerin yeni yaklaşımların okula taşınmasını öğretmenden beklediğini,
yöneticilerin tek düze olduklarını ifade etmiştir. Bu durumu sistemle ilişkilendirerek okul
yöneticilerinin değerlendirme kriterlerine dikkat çekmiştir. Öğretmen 20 ise gözlemlerinde okul
yöneticisinin bu konuyla ilgili yeterli ve somut çalışmalarına rastlayamadığını ifade etmiştir.
Okul yöneticileri yeni yaklaşımların okula taşınması konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.
Ancak öğretmen 12 bu konunun “zorunluluk mu?” yoksa “yürekten gelen bir heves mi?” olarak
değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindedir. Bu öğretmen düşüncesini “Sayın müdürümüzün eğitimle
ilgili her yeni yaklaşımın eğitim ortamına taşınması konusunda istekli ve ilgili olduğunu düşünüyorum.
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Ancak olaya daha psiko-felsefi açıdan bakarsak bu durum milli eğitimin yapılmasını istemesinden
kaynaklanıyor. Yani müdürümüzün “Aa çok güzel bir proje çıkmış, mutlaka bunu uygulamalıyım”
gibi yapılandırıcı yaklaşımdan ziyade “Bir proje var Milli eğitim yapılmasını istiyor, yapalım”
düşüncesinde oluşu yani geleneksel bir tutum sergilemesi yeni yaklaşım ve projelerin pekte işe yarar
seviyeye gelmesini engelliyor.”

cümleleriyle ifade etmiştir.

Bir çok okul yöneticisinin aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda yeni gerçeklikleri,
görmeleri mümkün değildir. Bu onların kabahati de değildir. Çünkü bahsettiğimiz değişimlerin hiçbiri
onların aldığı eğitimin bir parçası değildi. Onlara kendilerini yenileme, alandaki yeni değişiklikleri
görme fırsatı verilmedi. Okul yöneticisinin yeni yaklaşımları okula pek taşımadığını, yeni yaklaşımları
öğretmenlerin bakıp okula getirmesi beklentisi içinde olduğunu, okul yöneticilerinin tek düze
olduklarını, ama bu durumun sistemin suçu olduğunu çünkü okul yöneticisini belirlerken bu kriterlere
göre değerlendirme yapılmadığını düşünen öğretmen de vardır.
5.SONUÇLAR
Yapılan bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekmektedir. Bu araştırmada aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
1- Eğitim etkinliklerde yapılacak olan planların değil de planlamanın öğretmen ve öğrenciden
karşılık bulmasının öncelikli bir durum olduğu düşüncesi okul yönetimi- öğretmen işbirliğini önemli
kılmaktadır.Kaya, Balay, Tınaz (2014)

yayınladıkları makalede

Okul yöneticisinin;

grup

dinamiğinden geniş ölçüde yararlanması gerektiğini ifade etmişlerdir.
2- Araştırmamızda, etkinliklerde tüm yükün öğretmenin üzerine kalmaması, okul yöneticisinin
organize olma ve öğretmenleri bir arada yönlendirmesinin gerekli olduğu düşüncesi önem
taşımaktadır. Taymaz (2011)’e göre de Okulda yapılan bütün etkinlikler sürekli olarak ve uygun
yöntemlerle denetlenmeli, etkinliklerin hatalı ve eksik yapılması önlenmeli, gelişim sağlanmalıdır.
3-

Araştırmamızda, okul yöneticilerinin iletişim ve işbirliği

becerilerindeki yetersizlikleri

düşüncesi önem taşımaktadır.
4- Bu araştırmada; okul yöneticisinin her zaman resmi dili kullanmaması gerektiği, bazen de
hal dilini kullanarak iki arkadaş gibi konuşabilmesi gerektiği düşüncesi dikkat çekicidir.Okul
yöneticileri, eğitim konusunda farklı beklentilere sahip gruplarla ilişki kurmak ve bu ilişkilerde çok
dikkatli ve duyarlı olmak zorundadır(Aydın, 2007:186).
5- Bu araştırmada okul yöneticilerinin koltuk havası atma değil, gerekli toplumsal kaynakları
sağlama gayreti içinde olmaları gerektiğine dikkat çekilmiştir. Kaynak sağlayıcı olarak okul yöneticisi,
okulun uzak görüşlülük ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli toplumsal kaynakları sağlayan,
bu kaynakları özenle bir araya getiren ve gerekli yapıyı kuran kişidir (Çelik 2015, s 46).
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6-Bu araştırmada; yöneticilerin yeni yaklaşımların okula taşınmasını öğretmenden beklediğine
vurgu yapılmıştır. Bu sonuç, yöneticilerin tek düze oldukları düşüncesini vurgulamaktadır. Vurgulanan
bu durum, sistemle ilişkilendirerek okul yöneticilerinin değerlendirme kriterlerine dikkat çekilmiştir.
Kasapoğlu(2009)’na göre yönetici seçiminde, toplumları yönlendiren rollerinden kaynaklı olarak
gelişime inanmış, değişme ve yenileşmeye açık, kişisel etkililiği yüksek, hem kendi gelişimini
sürdüren, hem de işgörenlerin gelişimini destekleyen yöneticilerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
6.ÖNERİLER
Araştırma bulgularının değerlendirilmesi sonucunda şunlar önerilebilir:
1-Ders dışı faaliyetlerde mevzuat gereği sosyal etkinlikler yürütme kurulunun aktif hale
getirilerek öğretmen-yönetici işbirliği güçlendirilebilir.
2-Okul yöneticisinin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik, okul yöneticilerini, sorunların
çözümünde daha etkili kılacak hizmet içi eğitimler düzenlenebilir.
3-Yöneticilere kendilerini yenileme, alandaki değişiklikleri görme fırsatı verilebilmesi için,
üniversite ile MEB arasında sürekli ve daha sağlıklı bir ilişki kurulabilir.
4-MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği ekinde yer

alan Ek-2 Sözlü sınav formu

puanlama sisteminde “mevzuat” konusunun puanı düşürülerek diğer konuların puanı artırılabilir.
5-MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği MADDE 9 – (1) Sözlü sınav komisyonuna
üniversitenin yönetim veya eğitim bilimleri alanlarından akademisyenler üyeler alınabilir.
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ÖZET
Liderlik misyonun asıl amacı tüm ihtiyaçların karşılanarak kurumların istenilen noktaya
ulaştırılmasıdır. Bu misyonu üstlenen liderler, hedefe ulaşma yolundaki kaoslarda farklı çıkış yolları
ararlar. Liderin bulacağı çıkış yolu onun psikolojisi ile doğrudan ilgilidir. Psikolojik bir tutum olan
kişilik yapısı, her bireyde farklı özellik gösterir. Bu nedenle farklı kişilik özellikleri gösteren liderler,
farklı liderlik yaklaşımları sergileyeceklerdir. Kurumları daha ileriye taşımak için bu misyonu
üstlenmiş liderlerin başarıları, sahip oldukları kişilik özelliklerinin farkında olunması yoluyla
sağlanabilir. Kendi kişilik özelliğinin farkında olan lider, benimsediği liderlik yaklaşımını daha iyi
analiz edebilir. Bu araştırma okul yöneticilerinin sahip oldukları kişilik özellikleri ile benimsedikleri
liderlik yaklaşımları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapılmıştır. Değişik kişilik özelliklerini
yansıtan yöneticilerin, yansıttığı kişilik özellikleri ve benimsedikleri yönetim yaklaşımları çeşitli
değişkenler göz önünde bulundurularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma tarama türü bir
araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin İli Merkez İlçelerinde görev yapan 298 okul
yöneticisi oluşturmaktadır. Veriler kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımlarına yönelik ölçekler
kullanılarak toplanmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan veriler, istatistiksel teknikler kullanılarak
analiz edilip, yorumlanmıştır. Araştırma bulgularına göre yöneticiler sırasıyla en fazla uyumlu,
gelişime açık, dışa dönük, özdisiplinli, nörotiktik (duygusal dengeli) kişilik özelliklerini yansıtırken;
sırasıyla en fazla dönüştürücü, etkileşimci (geleneksel), serbest bırakıcı liderlik türlerinin özelliklerini
yansıtmaktadırlar. Yöneticilerin kişilik özellikleri ile liderlik yaklaşımları arasında anlamlı bir ilişki
vardır. Yöneticilerin gösterdiği kişilik özelliği toplam puanları ile çok boyutlu liderlik yaklaşımları
arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin var olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: kişilik özellikleri, çok boyutlu liderlik, lider, okul yöneticileri
ABSTRACT
The primary aim of the leadership mission is to locate the institutions into the desired point by
means of providing all the required needs. Leaders undertaking this mission look for diverse solutions
in a possible chaotic situation on the way to goals. The solution that the leader will find out is directly
related to his psychology. The structure of personality which is reflected by psychological approaches
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shows different characteristics of every human being. So, the leaders bearing different personality
characteristics will be representing diverse leadership approaches as well. The success of the leaders
undertaking the mission of advancing the institutions may be attained by being aware of the owned
personality characteristics. The leader who is aware of his or her own personality characteristics might
possibly analyse the leadership approach that he or she adopts. With all these in mind, this study has
been conducted with the aim of investigating the relationship between the personality characteristics of
school directors and the leadership approaches they adopted. The personality characteristics and the
adopted managerial approaches reflected by the directors with different personalities have been tried to
be identified by means of considering different variables. The study is based on a survey design. The
sample of the study composes of 298 school directors employed in the central counties of Mersin city.
The data of the study have been collected through scales on personality characteristics and leadership
approaches. The data transferred into computer have been analysed and interpreted by means of
statistical techniques. According to the findings of the study, it has been found out that while the
school directors represent such personality characteristics successively as easy going, open to
innovation, extrovert, self-disciplined, emotionally stable; they represent the characteristics of
leadership types successively as transformative, interactionist, and emancipatory. Besides, there stands
a significant relationship between the personality characteristics of school directors and their
leadership approaches. Lastly, it has been suggested that there exists a positive relationship at medium
level between the total score of personality characteristics reflected by the school directors and their
multidimensional leadership approaches.
Keywords: personality characteristics, multidimensional leadership, leader, school directors
GİRİŞ
Sanayiye dayalı bir çevreden bilgiye dayalı bir çevreye dönüşen dünya hızla gelişmektedir. Bu
yüzden, eğitim dünyası da kendini yenileyip bu yeni sisteme ayak uyduracak yeni pedagojiler
üretmiştir (Akbaşlı ve Üredi, 2015). Böylesine değişen bir dünyada belirsizlikler de özellikle ekonomi,
politika ve eğitim gibi sektörlerde hızla artmaktadır (Üredi, 2015). Sonuç olarak yenidünyanın
gereksinimleri beraberinde

eğitim sisteminde

yeni yaklaşım ve

pedagojilerin gereksinimini

doğurmuştur. Ortaya atılan bu yeni yaklaşım ve pedagojilerin önemli parçasını eğitim liderlerinin
kişilik özellikleri ve benimsedikleri liderlik yaklaşımları oluşturur.
Eğitim kurumları bireyde istendik davranış değiştirme ve etkili öğretimin sağlanması amacıyla
ulaşılmak üzere birtakım hedeflere ulaşmayı planlarlar. Kurumların amaçlarına ulaşmak için geçtiği
yolda birtakım problemler ortaya çıkabilir. Bu problemlerin ortadan kaldırarak, beklenen sonuçlara
ulaşmayı sağlamak liderlerin görevidir.
Literatür incelendiğinde liderin birçok tanımı karşımıza çıkmaktadır.

Liderlik, belirli

hedeflere ulaşmak amacında olan insanları, bu hedeflerine ulaştırabilmek için onları harekete geçirme
yetenek ve bilgilerinin bütünüdür (Eren, 1998: 342).
Lider toplumsal bir yapının parçasıdır ve liderlik toplumun her üyesi ile olan ilişkilerle
oluşmaktadır (Şerif ve Şerif, 1996: 210).
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Liderlik birden fazla bireyi güç ve etkileme vasıtasıyla yönlendirmedir. Bu anlamda güç ve
etki bakımından iki farklı liderlik ortaya çıkmaktadır. Formal lider; topluluk üzerinde otoritesi ile etki
gösterirken, informal lider ise gösterdiği davranışlarla toplulukla bütünleşir. Okul yöneticileri formal
lider olarak değerlendirilir. Bununla beraber okul yöneticileri öğretmenleri güdülemesi, yönlendirmesi
bakımından informal lider olarak düşünülebilir (Çelik, 2013: 3)
Liderlik, insanlık var olduğundan beri olan bir olgudur. Geçmişten günümüze kadar insanlar
hep bir arada yaşama davranışı göstermişlerdir. Bu davranış eğilimi farklı boyutlarda grupların
oluşumunu beraberinde getirmiştir. Etkileşimin var olduğu yerde her bireyden aynı derecede ön plana
çıkma durumu beklenemez, bu durumda diğerlerinin onayı ile kişilerin liderliği kabul edilir. Bundan
dolayı liderlik, liderin diğer bireyler ile olan ilişkisinin bir sonucu ve üstlenilen farklı rol olarak
tanımlanabilir (İbicioğlu, İbrahim, & Taş, 2009). Bu roller sergilenirken, lider birçok faktörden
etkilenir. Söz konusu eğitimsel liderlik olunca liderin etkilendiği faktörlerin eğitimle yakından ilişkili
olması beklenir.
Eğitimsel liderlik; liderlik sürecinde eğitimin unsurlarını göz ardı etmeyen bir düşüncedir.
Eğitim lideri ise, okuldaki okulun demokratik havasını bireysel ve kurumsal hedefler doğrultusunda
sınır koymadan, okula hizmet eden ve kültürel farklılıklardan haberdar olan kişidir. Eğitim liderinin
güncel gelişmeleri sürekli takip etmesi gerekir. Eğitimsel liderlik zengin bilgi birikimi oluşturmuş,
enerjik, değişim ve dönüşüm fırsatlarını değerlendiren, karmaşık durumları basite indirgeyebilen,
vizyon ve misyon sahibi, üretken, empati kurabilen yöneticiler ister. Okul yöneticileri, eğitim
sürecindeki her öğeden birinci derecede sorumlu olan kişidir. Okul yöneticisine sunulan yasal güç ve
yetkiler, okulu yönetmek ve okulun başarısı için yeterli değildir (Akçadağ, 2008). Okul yöneticileri
eğitim liderinin taşıması gereken özellikleri bünyesinde barındırabilirse asıl amaç olan okul başarısını
yükseltmek en üst seviyelere çıkabilecektir. Bu durumda kurumun başarısı diğerlerinden ayırt
edilebilecektir.
Süratli bir değişimin içerisinde olduğumuz günümüzde kurumların rekabet gücünü etkileyen
faktörlerden biriside kurumların yöneticilerinin sahip olduğu liderin gücüdür. Sadece örgütsel verimi
ve mevcut olan durumu muhafaza etmeyi odak noktası alan klasik yönetici anlayışı ile kurumun
hedeflerine ulaşmasını zorlaştırır. Kurumun işleyişinde rol alan, personeli ikna ve motive eden, onlarla
etkili iletişim içerisinde bulunan ve değişime hazırlayan liderler örgütlerinde etkinliği sağlayabilir,
sinerji oluşturabilir (Çağlar, 2004:91). Böylece örgütsel rekabet ortamından başarı ile çıkılabilir.
Her türdeki eğitim kurumlarında yöneticilik yapmanın ayrı bir zorluğu vardır. Tüm paydaşlar
okuldan beklentilerin gerçekleşmesini beklemektedir. Bunu tam anlamıyla gerçekleştirmek için de,
yöneticiler kendilerine bağlı olan, eğitim süreci içerisinde görev alan tüm personeli yönetimin içerisine
dâhil etmelidir. Yöneticilerin kurumsal beklentilerle çıkacak sonuçları bağlayabilmek özel bir takım
becerilere sahip gerekir (Stewart ve Finch, 2016).
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Şimdi olduğu kadar ilerleyen çağlarda, kurumların iyi lidere olan ihtiyacı olacaktır.
Kurumların etkili bir liderlik barındırmadan, sadece mevcut sistemi muhafaza ya da riski asgari düzeye
indirerek örgütsel faaliyeti sürdürmeyi hedefleyen “yönetim” anlayışı ile karşılaşılan değişim
ortamında uzun süre mevcut olamazlar. Bunun için de “lider” ve “liderlik” her zamankinden daha fazla
ilgi çekmekte ve bu konuda arayışlarda konuyla ilgili literatürün artırması sonucunu ortaya
çıkarmaktadır (Tengilimoğlu, 2005).
Tüm toplumlarda geçerliliği ve etkinliği sabit, ideal bir liderlik modeli yoktur. Toplumların
kültürlerinin birbirinden farklı olması, karakteristik liderlik ve yönetim anlayışlarının geliştirilmesini
zorunlu hale getirmektedir. Benzer şekilde, farklı kollarda faaliyet gösteren kurumlar da, kendi
kültürlerinin farkında olarak liderlik anlayışı geliştirmelidir (Kılıç, 2015). Var olan durum
farklılıklarına göre yol çizilen, çeşitli liderlik yaklaşımları bu ihtiyacı karşılamaktadır. Çok Boyutlu
Liderlik bunlardan bir tanesidir. Çok Boyutlu Liderlik, örgütü oluşturan kurumlarda ki bireylerin
gelişimsel özellikler dikkate alınarak oluşturulan teori olarak tanımlanmaktadır (Yukl Gary, 2010).
Çok Boyutlu Liderlik teorisi Paul Hersey ve Ken Blanchard tarafından geliştirilen, durumsallık
odaklı bir liderlik yaklaşımıdır. Çok Boyutlu Liderlik ilk defa 1969 tarihinde “Yaşam Dönemi
Yaklaşımı” (Life Cycle Approach) adıyla, Training & Development Journal dergisindeki bilimsel bir
yayında ortaya serilmiştir. Yaşam dönemi yaklaşımı; gelişim sürecinin özelliklerine göre liderlik
yaklaşımının duruma uygun şekilde değiştirilmesi esas alınarak oluşturulmuştur. Geliştiriciler, örgüt
yönetimlerinde

de

aynı mantığın kullanılabileceği düşüncesi yola

çıkmış, görev yaptıkları

üniversitedeki liderlik yapısından ve Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matrisi (Managerial
Grid)’den yararlanmıştır (Paksoy, 1993)
Bir süre sonra Ken Blanchard ve Paul Hersey, ayrı düşünmeye başlamış ve bağımsız
çalışmaya başlamıştır (Hersey ve Blanchard, 1996). Bu aşamadan sonra Hersey liderle olan bireysel
etkileşimine üzerinde dururken, Blanchard; grupların gelişim düzeyleri üzerine yoğunlaşmıştır (Graeff,
C. L. 1997).
Çok Boyutlu Liderlik teorisi ilk yayınlanmasından bu zamana dek pek çok güncelleme
geçirmiştir. Ancak Çok Boyutlu Liderlik teorisinin temel anlayışını koruması sayesinde, sonrasında
çok sayıda liderlik teorisi olgusu oluşmasına rağmen, günümüzde hala geniş bir kullanım alanı
bulabilmektedir (Sayın, 2015).
Lider, başı çeken, ön planda olan olsa da sosyal bütünün bir parçasıdır. Sosyal yapılar sürekli
bir istikrar, roller arası ilişkiler ve belirli standartlardan oluşmaktadır. Bu standartlar, grup içerisinde
kişilerarası etkileşim sırasında oluşan ve grup üyelerinin davranışlarını şekillendiren kurallardır.
Liderin davranışları bu standartlar içerisinde ortaya çıkmış yapılar içerisinde ortaya çıkmakta, ayrıca
bu standartlardan etkilenmektedir (İbicioğlu ve ark., 2009). Bununla beraber Liderin davranışları
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şüphesiz ki onun kişiliği ile de şekillenmektedir. İnsan ilişkilerinin ön planda tutulduğu liderlik
olgusunu açıklayıcı teorilerde kişiliği göz ardı etmek büyük bir yanlış olacaktır.
Kişilik kavramı incelendiğinde literatürde birçok tanım karşımıza çıkmaktadır. İnsanları
birbirinden farklı kılan en önemli faktörlerden biri kişiliktir. Her insan bir bireyi temsil eder.
Bireysellik insanın kişiliğinden kaynaklanan, kendisine has geliştirdiği ilişkilerin yapısıdır. Başka bir
ifadeyle kişilik, bireyin belirgin, sabit ve tutarlı olan özelliklerinin hepsidir (Aytaç, 2001).
Kişilik bireyin çalışma ortamına karşı oluşturdukları algılamaları ve değerlendirmeleri
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum fark edildiğinden beri kurum personellerinin sahip
olduğu kişilik özellikleri de araştırmalarda önemli bir değişken olarak göz önünde bulundurulmuştur
(Schneider ve Smith, 2004: 425). Kurumların ön plana çıkan personellerinden birisi de liderleridir.
Liderlerin kurumlarına karşı oluşturdukları algı ve değerlendirmeleri, onların kişiliği ile yakından
ilişkili olacaktır. Böylece örgüt ikliminin oluşumunda lider davranışları ve onların kişilik özellikleri
belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Bu iklimin oluşumundaki lider davranışları ve liderin kişilik
yapısı birbirinden de etkilenecektir.
Liderin, liderliğini (davranışını) etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Liderlik olgusunun
zaman içerisindeki gelişiminde bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Liderlik davranışını ortaya
çıkarmak için yapılan araştırmalarda ilk olarak liderin kişisel özellikleri irdelenmiş, sonra liderin
gösterdiği davranışlar araştırılmıştır. İnsanın sergilediği davranışlar kişisel faktörlerden (fizyolojik,
psikolojik, zekâ, algı, düşünce, inanç, ihtiyaç vb.), çevresel faktörlerden (kültür, din, örf, adet, sosyal
normlar, aile vb.) ve içinde bulunulan durumdan (eğitim, iş/meslek, gelir, statü vb.) etkilenmektedir.
Liderin de bir insan olarak bu faktörlerden etkilenmesi olağandır (İbicioğlu ve ark., 2009). Başka bir
deyişle kişilik özelliklerinin lider davranışlarını etkilememesi mümkün değildir.
Kişilik konusuyla ilgilenen bilim adamlarının büyük bir kısmının amacı, bireylerin belirli
özelliklerini belirleyip ve bu özelliklerle örtüşecek şekilde kişileri özel kalıplar içinde sınıflamaktır.
Bunun sonucunda, birçok araştırmacı, bireyin kişiliğinin temelinde beş boyutun varlığının söz konusu
olduğunu belirtmişlerdir (Topçu, 2015). Bu beş temel boyut; dışadönüklük, uyumluluk / yumuşak
başlılık, öz disiplin / sorumluluk, nörotiklik / duygusal değişkenlik, gelişime açıklık alt boyutlarıdır.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan yöneticilerin
kişilik özellikleri ve liderlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, yöneticilerin kişilik özellikleri ile
liderlik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri nelerdir?
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2. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri görev yapılan okul sektörüne göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
3. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
4. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
5. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri nelerdir?
6. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri görev yapılan okul sektörüne göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
7. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
8. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleri yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
9. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile liderlik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma mevcut durumu olduğu ortaya çıkarıp, açıklık getirmeyi amaçladığından betimsel
bir çalışmadır. Araştırmada tekil ve ilişkisel tarama modellerinden yararlanılmıştır. Tekil tarama
modellerinde değişkenlerin ayrı ayrı, çeşit ya da oluşum miktarlarının belirlenmesi amaçlanır ve daha
çok betimsel istatistik teknikleri (medyan, mod, standart sapma, varyans, ranj, sıklık, yüzde, vb.)
kullanmak gerekir. İlişkisel tarama modeli ise iki veya daha çok sayıdaki değişken arasındaki birlikte
değişimi, bazen de bu değişimin derecesini ortaya koymak için yapılır. Korelasyon teknikleri
kullanarak değişkenlerin birlikte değişip değişmedikleri, birlikte bir değişim varsa bunların hangi
yönde ve kuvvette olduğu saptanmaya çalışılır (Karasar, 2014: 79-82). Bu araştırmada okul
yöneticilerin kişilik özellikleri ve liderlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak için tekil tarama
modelinden, yöneticilerin kişilik özellikleri ile liderlik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde
ilişkisel tarama modelinden istifade edilmiştir.
Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini, Mersin ilinde görev yapan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Evrende
görev yapan tüm yöneticilere ulaşılması mümkün olmadığından evreni temsil eden örneklemin yansız
seçilmesi yoluna gidilmiştir. Örneklem seçiminde “basit tesadüfi örnekleme” yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi ise maksimum çeşitlilik yöntemiyle seçilen 298 okul yöneticisi oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik bilgileri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Okul sektörü
Yaş

(f)
Kamu Okulu
Özel Okul
25 yaş ve aşağısı
26-35 yaş

286

%
250
48
1
36

Toplam
298
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36-45 yaş
46-55 yaş
56 yaş ve üzeri
Yüksekokul
Fakülte ve Dengi Okul
Master ve Doktora

Öğrenim durumu

118
92
51
49
194
55

Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aşamasında katılımcıların kişisel verilerine ulaşmak amacıyla,
araştırmacılar tarafından, geliştirdiği Kişisel Bilgi Formu, Liderlik yaklaşımlarını belirlemek amacıyla
Bass ve Avolio (1993) tarafından geliştirilen, Canbaş (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Çok
Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ); yöneticilerin kişilik özeliklerini belirlemek amacıyla, Benet-Martinez
ve John (1998) tarafından "Beş Faktör Envanteri” (The Big Five Inventory) ismiyle geliştirilmiş ve
Sümer (2005) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği kullanılmıştır.
Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ)
Çok boyutlu liderlik anketinde maddeler beşli Likert formatındadır. Buna göre katılımcıların
sorulan davranış özelliklerine “(0) Hiç bir zaman, (1) Arada bir, (2) Bazen, (3) Sıkça ve (4) Her zaman
ya da çok sık” cevaplarından birisini işaretlemelerinin değerlendirmesine göre yapılmıştır. Çok
boyutlu liderlik anketinde alt boyutlar ve soru dağılımı şu şekildedir: Dönüştürücü Liderlik (10, 18,
21, 25, 6, 14, 23, 34, 9, 13, 26, 36, 2, 8, 30, 32, 15, 19, 29, 31); Geleneksel Liderlik (1, 11,16, 35 : 4,
22, 24, 27 : 3, 12, 17, 20); Serbest Bırakıcı Liderlik (5, 7, 28, 33); Liderlik Kazanımları (Bu boyut
çalışmada dikkate alınmamıştır) (39, 42, 44, 37, 40, 43, 45, 38, 41). Ölçekte ters madde
bulunmamaktadır. Alınan yüksek puanlar ilgili boyuta olan eğilimin arttığını göstermektedir. Ölçeğin
alt boyutlarının ifade ettiği anlamlar şu şekildedir:
Dönüştürücü liderlik, liderin izinden gidenlerin morallerinin yüksek tutulması ve etik
konusunda

bilinçli

olmalarının

sağlanması,

enerjilerini ve

kaynaklarını içinde

bulundukları

organizasyonlarda yenilikler yapılmasına adamalarının sağlanmasıdır. Lider kendisini takip edenlerle
iletişimini canlı ve sürekli tutarak, onların potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlar (Burns, 1978).
Geleneksel liderlik, hiyerarşi anlayışı içerisinde, otoriter

bir durum sergilenmesidir.

Geleneksel liderlik yani, üstten asta hiyerarşik bir karar verme modelinde lider; hedefleri belirler,
kararları kendisi verir, insanları kişisel görüşleri doğrultusunda yönlendirir (Daft ve ark., 2001).
Serbest Bırakıcı Liderlik, liderin astlarıyla iletişim kurmadığı, sorumluluk almadığı, kararları
ötelediği, dönüt vermediği ve astların ihtiyaçlarını karşılama ve onların doyumuna dönük etkinliklerde
yetersiz kaldığı bir yaklaşımdır. Serbest bırakıcı liderlikte, liderin sorumlulukları göz ardı edilir ve
otorite kullanılmaz (Bass, 1998).

287

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği
Beş Faktörlü Kişilik Ölçeğini oluşturan boyutlar nörotiklik (duygusal denge), dışa dönüklük,
gelişime açıklık, uyumluluk ve öz disiplin şeklinde ele alınmıştır. Boyutları şu maddeler
oluşturmaktadır: nörotiklik (4, 9*, 14, 19, 24*, 29, 34*, 39); dışa Dönüklük (1, 6*, 11, 16, 21*, 26,
31*, 36); gelişime açıklık (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35*, 40, 41*, 44); uyumluluk (2*, 7, 12*, 17, 22, 27*,
32, 37*, 42); öz disiplin (3, 8*, 13, 18*, 23*, 28, 33, 38, 43). “*” ile gösterilen maddeler ters
maddeleredir. Alınan yüksek puanlar ilgili boyuta olan eğilimin arttığını göstermektedir. Alt boyutların
yansıttığı kişilik özellikleri şu şekildedir;
Dışadönüklük: hayat dolu, heyecanlı, neşeli, girişken ve sosyal olma, sokulgan olma, hakkını
savunma, iddialı olma, aktif ve konuşkan olma, stres durumlarında sorun odaklı başa çıkabilen,
enerjik, istekli, baskın, arkadaş canlısı, diğer insanlarla birlikte olmaktan zevk alan, cesur, hırslı,
diplomatik ya da yüksek görüş derecesine sahip bir lider olma eğilimindedir. İçe dönük bireyler ise
utangaç, çekingen, uysal ve sessiz olma eğilimindedirler (Friedman ve Schustack, 1999).
Uyumluluk / Yumuşak Başlılık: yumuşak başlılık düzeyi yüksek olan bireyler özgecidirler
(başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgemezler), diğer insanlara yardım etme eğilimindedirler. Bu
boyutun olumsuz ucunda yer alan insanlar, soğuk, kavgacı ve kaba olurlar (Friedman ve Schustack,
1999).
Öz Disiplin / Sorumluluk: Sorumlu insanlar genel olarak dikkatli, güvenilir ve sorumluluk
sahibidirler, ikili işlerde iyi oldukları görülür. Onların sebatkarlığı, sorumluluğu ve güçlü kararlılık
duyguları hedeflerine başarıyla ulaşmalarına yardımcı olur ve işverenlerin takdirini kazanmalarını
sağlar. Sorumluluk boyutunun olumsuz ucunda bulunan dürtüsel insanlar ise dikkatsiz, dağınık,
düzensiz ve kendilerini kontrolden uzak tutan insanlardır (Friedman ve Schustack, 1999)
Nörotiklik / Duygusal Değişkenlik: Ortak özellikler, kaygılı, depresif, sinirli, sıkılmış,
duygusal, üzgün ve güvensiz olma faktörleriyle birlikte düşünülmektedirler (Barrick ve Mount, 1991).
Nevrotik bireyler, uzun süreli olumsuz duygular yaşama ve bazı davranış patolojileri geliştirme
eğiliminde olmaktadırlar. İnsanlarla ilişki kurmada ve bu ilişkileri sağlıklı bir biçimde sürdürmede
zorlanmaktadırlar. Uzun süreli stres yaşamaktadırlar (Bruck ve Allen, 2003).
Gelişime Açıklık: Gelişime açık insanlar genel olarak hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, nükteli,
orijinal ve sanatçı olarak görünmektedirler. Estetik değerlere ve entelektüel uğraşlara değer
vermektedirler. Çünkü geniş bir deneyim ranjı aramaktadırlar. Gelişime açıklığı yüksek olan insanlar
sanatçı ya da yazar olabilirler. Bu boyutta düşük düzeyde olan bireyler, sığ, basit ve sadedirler
(Friedman ve Schustack, 1999).
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Verilerin Analizi
Veri analizi SPSS 24 (Statistical Package For Social Science) paket programını kullanarak,
temel olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımları ortaya konulurken betimsel
(descriptive) analiz yapılmıştır. Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ile benimsedikleri liderlik
yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesinde ilişkisel tarama modeli benimsendiğinden verilerin
analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin miktarını bulup yorumlamak amacı ile Pearson Korelasyon
katsayısı hesaplanmıştır. Bunda iki değişkenin de sürekli olması ve değişkenlerin birlikte dağlım
göstermesi etkili olmuştur (Büyüköztürk, 2014: 31). Okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik
yaklaşımlarının, öğrenim durumu ve yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
test etmek için ANOVA, okul yöneticilerinin kişilik özellikleri ve liderlik yaklaşımlarının okul
sektörüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek için ise T-Testi uygulanmıştır.
Verilerin normal dağılım göstermesinden ötürü parametrik testlerden tek yönlü ANOVA testinin
kullanılması uygundur.
BULGULAR
Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre okul yöneticileri farklı alt boyutlara ait
kişilik özelliklerini, farklı ağırlıkta yansıtmaktadırlar. Okul yöneticilerinin yansıttığı kişilik özellikleri
Tablo 2 de belirtilmiştir.
Tablo 2. Beş Faktörlü Kişilik Ölçeğinden Alınan Puanların Betimsel İstatistikleri

Beş faktörlü kişilik ölçeğinden alınan puanların betimsel
istatistikleri

N

Nörotiklik
Dışadönüklük
Gelişime açıklık
Uyumluluk
Öz disiplin

298
298
298
298
298

Araştırma bulgularına göre yöneticiler sırasıyla en fazla uyumlu (
= 4,0638), dışa dönük (

= 3,9732), özdisiplinli(

Ss
2,0352
3,9732
4,0638
4,1685
3,7595

,57206
,58000
,50362
,47938
,34905

= 4,1685), gelişime açık (

= 3,7595), nörotiktik (duygusal dengeli) (

=

2,0352) kişilik özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin, görev yapılan okul sektörüne göre anlamlı bir
farklılık gösterip, göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 3’de
belirtilmiştir.
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Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Toplam Puanlarının Görev
Yapılan Okul Sektörü Değişkenine Göre Değişimi
Beş faktörlü kişilik ölçeği alt
boyutları
Nörotiklik
Dışadönüklük
Gelişime açıklık
Uyumluluk
Öz disiplin

Sektör

N

Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel

250
48
250
48
250
48
250
48
250
48

2,0620
1,8958
3,9465
4,1120
4,0568
4,1000
4,1538
4,2454
3,7560
3,7778

S

Sd

T

P

,58268
,49555
,56700
,63174
,50242
,51364
,49164
,40548
,35595
,31343

296

1,851

,065

296

1,818

,070

296

,544

,587

296

1,213

,226

296

,395

,693

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin beş faktör kişilik ölçeği alt
boyutlarından elde edilen puanların, eğitim sektörü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği şu şekildedir; nörotiklik puanları görev yapılan eğitim kurumuna göre anlamlı bir
farklılık göstermemekte t(296)=1,851, p>.01), dışadönüklük puanları görev yapılan eğitim sektörü
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemekte t(296)=1,818, p>.01), gelişime açıklık puanları
dışadönüklük puanları görev yapılan eğitim sektörü değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermemekte t(296)=,544, p>.01), uyumluluk puanları görev yapılan eğitim sektörü değişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermemekte t(296)=1,213, p>.01), öz disiplin puanları görev yapılan
eğitim sektörü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir t(296)= ,395, p>.01).
Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin, yöneticilerin öğrenim durumuna göre anlamlı bir
farklılık gösterip, göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’de
belirtilmiştir.
Tablo 4. Okul yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Öğrenim
Durumuna Göre ANOVA Sonuçları
Beş faktörlü kişilik
ölçeği alt boyutları
Nörotiklik

Dışadönüklük
Gelişime açıklık

Uyumluluk

Öz disiplin

Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,314
96,879
97,193
2,044
97,866
99,910
3,354
71,975
75,329
,068
68,184
68,252
,324
35,860
36,184

2
295
297
2
295
297
2
295
297
2
295
297
2
295
297

290

Kareler
ortalaması
,157
,328

F

P

,478

,621

1,022
,332

3,080

,047

1,677
,244

6,873

,001

,034
,231

,146

,864

,162
,122

1,334

,265
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Analiz sonuçları, okul yöneticilerinin beş faktörlü kişilik ölçeğinin alt boyutlarından alınan
puanların, öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark gösterip göstermediği şu şekildedir; nörotiklik
puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte F(2, 295)= ,478 p>.01,
dışa dönüklük puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte F(2, 295)=
3,080 p>.01, uyumluluk puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte
F(2, 295)= ,146 p>.01, öz disiplin puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde
değişmemektedir F(2, 295)= 1,334 p>.01. Buna karşın gelişime açıklık puanları, öğrenim durumuna
bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir F(2, 295)= 6,873 p<.01. Gelişime açıklık puanları
büyükten küçüğe doğru sırasıyla master ve doktora düzeyi ( = 4,2491) , lisans (fakülte) düzeyi ( =
4,0546), önlisans (yüksekokul) düzeyidir ( = 3,8918).
Okul yöneticilerinin kişilik özelliklerinin, yöneticilerin yaş durumuna göre anlamlı bir farklılık
gösterip, göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 5’de belirtilmiştir.
Tablo 5. Okul Yöneticilerinin Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre Anova
Sonuçları
Beş faktörlü kişilik
ölçeği alt boyutları
Nörotiklik

Dışadönüklük
Gelişime açıklık

Uyumluluk

Öz disiplin

Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,787
96,405
97,193
,355
99,556
99,910
3,070
72,259
75,329
,373
67,879
68,252
,512
35,673
36,184

4
293
297
4
293
297
4
293
297
4
293
297
4
293
297

Kareler
ortalaması
,197
,329

F

P

,598

,664

,089
,340

,261

,903

,767
,247

3,112

,016

,093
,232

,403

,806

,128
,122

1,051

,381

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin beş faktör kişilik ölçeği alt
boyutlarından elde edilen puanların, yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği şu
şekildedir; nörotiklik puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemekte F(4, 293)= 598 p>.01,
dışadönüklük puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemekte F(4, 293)= ,261 p>.01, gelişime
açıklık puanları dışadönüklük puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemekte F(4, 293)= 3,112
p>.01, uyumluluk puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemekte F(4, 293)= ,403 p>.01, öz
disiplin puanları yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir F(4, 293)= 1,051 p>.01. Başka bir
deyişle, okul yöneticilerinin kişilik özellikleri, yaşa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir.
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Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre okul yöneticileri farklı alt boyutlara ait
liderlik özelliklerini farklı ölçülerde

yansıtmaktadırlar.

Okul yöneticilerinin yansıttığı liderlik

yaklaşımları Tablo 6’da belirtilmiştir.
Tablo 6. Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinden Alınan Puanların Betimsel İstatistikleri
Çok faktörlü liderlik ölçeğinden alınan puanların betimsel istatistikleri

N

Dönüştürücü liderlik
Geleneksel liderlik
Serbest bırakıcı liderlik

298
298
298

Ss
3,3087
2,1834
0,5394

0,39688
0,42618
0,78678

Araştırma bulgularına göre yöneticiler sırasıyla en fazla dönüştürücü liderlik (

= 3,3087),

geleneksel liderlik ( = 2,1834), serbest bırakıcı liderlik ( = 0,5394), özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin, görev yapılan okul sektörüne göre anlamlı bir
farklılık gösterip, göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 7’de
belirtilmiştir.
Tablo 7. Okul yöneticilerinin çok faktörlü liderlik ölçeği toplam puanlarının görev
yapılan okul sektörü değişkenine göre değişimi
Çok faktörlü liderlik ölçeği alt
boyutları
Dönüştürücü Liderlik
Geleneksel Liderlik
Serbest Bırakıcı Liderlik

Sektör

N

Kamu
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Özel

250
48
250
48
250
48

3,3078
3,3135
2,1837
2,1823
,5340
,5677

S

Sd

T

P

,39524
,40956
,42658
,42861
,80494
,69140

296

,092

,927

296

,020

,984

296

,271

,786

Elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin çok faktörlü liderlik ölçeğinin alt boyutlarından
aldıkları puanların, görev yapılan eğitim sektörüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği şu
şekildedir; dönüştürücü liderlik puanları, görev yapılan eğitim sektörüne göre anlamlı bir farklılık
göstermemekte t(296)= ,092, p>.01), geleneksel liderlik puanları, görev yapılan eğitim sektörüne göre
anlamlı bir farklılık göstermemekte t(296)= ,020, p>.01), serbest bırakıcı liderlik puanları, görev
yapılan eğitim sektörüne göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir t(296)= ,271, p>.01).
Okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin, öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık
gösterip, göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 8’de belirtilmiştir.
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Tablo 8. Okul Yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının Öğrenim
Durumuna Göre ANOVA Sonuçları
Çok faktörlü liderlik
ölçeği alt boyutları
Dönüştürücü Liderlik

Geleneksel Liderlik
Serbest Bırakıcı Liderlik

Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,428
46,354
46,782
,203
53,741
53,944
,060
183,789
183,849

2
295
297
2
295
297
2
295
297

Kareler
ortalaması
,214
,157

F

P

1,363

,258

,101
,182

,556

,574

,030
,623

,048

,953

Analiz sonuçları, okul yöneticilerinin çok faktörlü liderlik ölçeğinden (alt boyutlara göre)
aldıkları puanların, öğrenim durumu bakımından anlamlı bir fark gösterip göstermediği şu şekildedir;
dönüştürücü liderlik puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte F(2,
295)= 1,363 p>.01, geleneksel liderlik puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde
değişmemekte F(2, 295)= ,556 p>.01, serbest bırakıcı liderlik puanları, öğrenim durumuna bağlı olarak
anlamlı bir şekilde değişmemektedir F(2, 295)= ,048 p>.01.
Okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin, yaş durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip,
göstermediğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 9’de belirtilmiştir.
Tablo 9. Okul Yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği Puanlarının Yaşa Göre
ANOVA Sonuçları
Çok faktörlü liderlik
ölçeği alt boyutları
Dönüştürücü Liderlik

Geleneksel Liderlik
Serbest Bırakıcı Liderlik

Varyansın kaynağı

Kareler toplamı

Sd

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,707
46,075
46,782
,616
53,328
53,944
3,881
179,968
183,849

4
293
297
4
293
297
4
293
297

Kareler
ortalaması
,177
,157

F

P

1,124

,345

,154
,182

,847

,497

,970
,614

1,580

,180

Analiz sonuçları, okul yöneticilerinin çok faktörlü liderlik ölçeğinden (alt boyutlara göre)
aldıkları puanların, yaş bakımından anlamlı bir fark gösterip göstermediği şu şekildedir; dönüştürücü
liderlik puanları, yaşa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte F(2, 295)= 1,124 p>.01,
geleneksel liderlik puanları, yaşa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemekte F(2, 295)= ,847 p>.01,
serbest bırakıcı liderlik puanları, yaşa bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmemektedir F(2, 295)=
1,580 p>.01.
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Tablo 10 incelendiğinde okul yöneticilerinin çok faktörlü liderlik ölçeğinin alt boyutlarından
aldıkları puanlar ile beş faktörlü kişilik ölçeğinin alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki ilişki
ortaya çıkmaktadır.
Tablo 10. Okul Yöneticilerinin Çok Faktörlü Liderlik Ölçeğinden Aldıkları Puanların,
Beş Faktörlü Kişilik Ölçeğinden Aldıkları Puanlara İlişkin Pearson Correlation (p) Katsayıları
Beş Faktörlü Kişilik
Ölçeği
Nörotiklik
Dışadönüklük
Gelişime Açıklık
Uyumluluk
Öz disiplin

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği
Dönüştürücü
Geleneksel Liderlik
Liderlik
(p)
(p)
-,365
,128
,457
-,031
,486
,018
,410
-,129
,450
,144

Serbest Bırakıcı
Liderlik
(p)
,360
-,275
-,263
-,371
-,081

N
298
298
298
298
298

Araştırma sonuçlarına göre nörotiktik (duygusal dengeli) kişilik özelliği ile dönüştürücü
liderlik yaklaşımını sergileme arasında negatif yönde, orta düzeyde (p:0,365), geleneksel liderlik
yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p:0,128), serbest bırakıcı liderlik
yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde orta düzeyde (p:0,360) ilişki vardır. Dışadönüklük kişilik
özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde, orta düzeyde (p:0,457),
geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında negatif yönde düşük düzeyde (p:-0,031), serbest
bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında negatif yönde düşük düzeyde (p:-0,275) ) ilişki vardır.
Gelişime açıklık kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde,
orta düzeyde (p:0,486), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük
düzeyde (p:-0,018), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme arasında negatif yönde düşük
düzeyde (p:-0,263) ilişki vardır. Uyumluluk kişilik özelliği ile dönüştürücü liderlik yaklaşımını
sergileme arasında pozitif yönde, orta düzeyde (p:0,410), geleneksel liderlik yaklaşımını sergileme
arasında negatif yönde düşük düzeyde (p:-0,129), serbest bırakıcı liderlik yaklaşımını sergileme
arasında negatif yönde orta düzeyde (p:-0,371) ilişki vardır. Öz disiplin kişilik özelliği ile dönüştürücü
liderlik yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde, orta düzeyde (p:0,450), geleneksel liderlik
yaklaşımını sergileme arasında pozitif yönde düşük düzeyde (p:0,144), serbest bırakıcı liderlik
yaklaşımını sergileme arasında negatif yönde düşük düzeyde (p:-0,081) ilişki vardır.
TARTIŞMA, SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre yöneticiler sırasıyla en fazla uyumlu, gelişime açık, dışa dönük,
özdisiplinli, nörotiktik (duygusal dengeli) kişilik özelliklerini yansıtmaktadırlar. Bu sonuca göre
yöneticiler daha çok diğer insanlara yardım etme eğiliminde, gelişime açık, stres durumlarıyla başa
çıkabilen, enerjik, istekli yöneticilerdir. Araştırma da ulaşılan bu sonuç Topçu’nun (2015) yapmış

294

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

olduğu tez çalışmasında 421 yöneticiden toplamış olduğu veriler sonucunda ulaşılan sonuçla benzer
olmakla beraber, tam olarak örtüşmemektedir. Yapılan bu araştırma yöneticilerin sırasıyla öz disiplinli,
uyumlu, gelişime açık, dışadönük ve nörotiktik kişilik özellikleri gösterdiğini ortaya koymuştur.
Ulaşılan sonuçlara göre okul yöneticilerinin kişilik özellikleri puanları arasında görev yapılan
okul sektörü bakımından anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Dışadönük, uyumlu, öz disiplinli,
nörotik ve gelişime açık kişilik yapısına yakın durmaları, yöneticilerin çalıştığı sektöre (kamu, özel)
göre değişmemektedir.
Yöneticilerin dışadönük, uyumlu, öz disiplinli, nörotik kişilik yapısına yakın olmaları onların
öğrenim düzeyinden etkilenmezken, gelişime açık kişilik özelliği ağır basan yöneticilerin daha çok
master ve doktora seviyesinde öğrenim görmüş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonucunda ulaşılan bilgilere göre yöneticilerin dışadönük, uyumlu, öz disiplinli,
nörotik ve gelişime açık kişilik yapısına yakın durmaları, yaş farkından kaynaklanmamaktadır.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar yöneticilerin sırasıyla dönüştürücü, geleneksel, serbest bırakıcı
liderlik türlerinin özelliklerini yansıtmakta olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç liderlerin büyük
oranda izinden gidenlerin morallerinin yüksek tuttuğunu, etiğe önem verip, liderlik ettiği kişilerin
enerjilerini ve kaynaklarını içinde bulundukları organizasyonlarda yenilikler yapılmasına adamalarına
ön ayak olduğunu gösterir. Lider kendisini takip edenlerle iletişimini canlı ve sürekli tutarak, onların
potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayandır. Yapılan bir tez çalışmasında Ercan (2007) liderlik
özelliklerinin puansal ağırlıkları değerlendirildiğinde, dönüştürücü liderlik özelliklerine yönelik daha
yüksek değerler aldığı, etkileşimci liderlik özelliklerinin daha az ağırlık taşıdığı, serbest bırakıcı
liderlik özelliğinin ise en düşük puan değerlerinde yer aldığı sonucuna ulaşmıştır. Yapılan bu
araştırmanın sonucu araştırma sonucu ile tamamen örtüşmektedir.
Araştırmanın diğer boyutu olan, okul yöneticilerinin benimsedikleri liderlik yaklaşımları
(dönüştürücü, geleneksel, serbest bırakıcı liderlik) okul sektörü, öğrenim durumu, yaş değişkenine
göre farklılıklar göstermemektedir.
Araştırma sonucunda ulaşılan diğer bir sonuç dışadönük, uyumlu, öz disiplinli ve gelişime açık
kişilik özelliği gösteren okul yöneticilerinin dönüştürücü liderlik yaklaşımını benimsediği gösterirken;
nörotik (duygusal dengeli) yöneticiler dönüştürücü liderlik vasıflarından uzaktırlar. Dışadönük ve
uyumlu kişilik özelliği gösteren liderler geleneksel liderlik yaklaşımından uzakken; öz disiplinli,
gelişime açık ve nörotik kişiliğe yakın yöneticiler geleneksel liderlik vasıfları sergileyebilmektedirler.
Ayrıca nörotik kişiliğe yakın yöneticiler serbest bırakıcı liderlik davranışları sergilerken; dışadönük,
uyumlu, öz disiplinli ve gelişime açık yöneticiler serbest bırakıcı liderlik davranışları sergilemekten
uzak durmaktadırlar.
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4587 SAYILI İŞ KANUNU’ NUN, 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU’ NUN VE 5395
SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU’ NUN EĞİTİM HUKUKU AÇISINDAN
İNCELENMESİ

Şaziye Kahraman*, Doç. Dr. Murat Gürkan Gülcan
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencisi, saziyekahraman82@gmail.co m
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Teknik Okullar- ANKARA,
mgulcan@gazi.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı yürürlükte olan kanunların; eğitim ortamlarını ve çalışmalarını
düzenlemedeki uygulamaları hakkında bilgi edinmek, bu uygulamaların birey üzerine getirilerini
anlamak ve mevcut kanunların zaman içerisinde değişiminin gerekçelerini anlayabilmektir. Mevcut
kanunların eğitim uygulamaları açısından çocuk çalıştırma yasağını ve meslek edinmek istendiğinde
yasaların sınırlayıcı ve koruyucu uygulamalarını anlayabilmektir.
Anahtar Kelimeler: İş, Mesleki Eğitim ve Çocukların Korunması.
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GİRİŞ
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin sermayesiz kurulması ve Liberal Ekonomi’
den vazgeçilip Devletçilik ilkesinin benimsenmesiyle 1936 yılında 3008 sayılı İlk İş Kanunu
çıkarılmıştır.

1947 yılında çıkarılan 5018 sayılı Sendikalar Kanunu’ nu Çalışma Bakanlığının

kurulması ve İşçi Sigortalar Kurumu’ nun kurulması takip etmiştir. Resmi İş Bulma Teşkilatı ve
Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün etkisiyle 1950’lerde Özel İş Mahkemeleri kurulmuştur( Özmen,
2003).
1961 Anayasası sonrasında ise 1967’ de 931 sayılı 2. İş Kanunu çıkarılmış ancak Anayasa
Mahkemesi iptal etmiştir.
1971’ de bazı değişikliklerle 1475 sayılı 3. İş Kanunu çıkarılmıştır. Burada da bilgisayar
kullanımının artması(mikro elektronik teknoloji devrimi)

değişen teknoloji ve dünya koşulları bilgi

toplama, sunma ve saklama koşullarını değiştirmiştir. Bilgi sermayenin önüne geçmiş, beden işçisi
yerine fikir işçisi kavramını getirmiştir. İşçi ve işyeri kavramlarını değiştirmiştir(Özmen, 2003).
Türk yasa koyucuları çağdaş normlara göre geliştirilen yasalar yerine mevcut yasalarda
değişikliklere giderek kıdem tazminatını olağanüstü kapsamlı İşsizlik Sigortası ile gidermeye
çalışmışlardır. İş Güvencesi ve İşsizlik Sigortası birbiriyle uyum içinde düzenlenmelidir(Özmen,
2003).
Çalışma Hayatını Düzenleyen İş Kanunu
İŞ KANUNU
Kanun Numarası

: 4857

Kabul Tarihi

: 22/5/2003

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134
Yayımlandığı Düstur

: Tertip : 5 Cilt : 42

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma
şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu Kanun, 4 üncü
Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine
ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve
işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.
İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan,
çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve
işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin
başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya
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vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır(mevzuat
metin).
İşçi belirli bir ücret karşılığında bu işi yapan kişi, İşyeri işin yapıldığı bütün saha, İşveren
belirli ve yazılı bir sözleşme çerçevesinde bu işi işçiye veren, İş İlişkisi çalışan ile işveren arasındaki
hukuksal münasebet,

İşveren Vekili geçici olarak işçiye iş verme yetkisindeki kişi, İşveren-Alt

İşveren İlişkisi işçiye iş verme yetkisindeki aracı ile ilişki olarak tanımlanmaktadır.
4587 Sayılı İş Kanunu; çalışma hayatını teknolojik ilerlemeler ve küresel değişmelere uygun
olarak, her bireye eşit davranma ilkesine göre gücünün, cinsiyetinin, bedeninin elverdiği ölçüde
çalışma ortamlarının düzenlenmesini ve bireylerin istihdam edilmesini amaçlar. Geçici işçi de işyerine
ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan, geçici işçi çalıştıran işverene karşı
sorumludur.
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret
ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir
şekle tâbi değildir. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve
özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini,
ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda
oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli
süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona
ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam
edenlere sürekli iş denir. Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine
ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı
üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.
Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar
belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu
çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır.
Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük
çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste
çalıştırmak zorundadır.
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay
olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi
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içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin
çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
4587 Sayılı İş Kanunu ile işçi çalıştırma sözleşmeye bağlanmış gerekli durumlarda da bu
sözleşmenin feshinin olabileceği, sağlık, ahlak ve zorunlu durumlarda fesih usulleri, işverenin ve
işçinin zarar görmeyeceği şekilde ayarlanmıştır.
İşçinin ücreti, bordrosu hangi işe ne kadar ücret ödeneceği şeffaf bir şekilde gözler önünde
bulunmalıdır(Özmen,2003). Banka hesabına TL olarak ödeme yapılmakta olup fazla çalışma ve tatil
günlerinin ücret ödemesi bu sözleşmede yer almaktadır. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak
kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda
yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen
ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal
hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça
belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine,
kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır.
Olağanüstü hallerde, gerekli görülen fazla çalışma durumları ya da sağlık sorunlarında, hafta
tatili, ulusal tatil, bayramlar ve analık durumunda ücret ödenmesi kanunda belirtilmiştir. Toplu işçi
çıkarma, engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, askerlik ve kanundan doğan çalışma hakkı
kanunda belirtilmiştir. Günlük çalışma saatleri ara dinlenmesi kanunla düzenlenmiştir. On beş yaşını
doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim
çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. On dört yaşını
doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam
edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme
yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe
yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik
gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine,
mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar
veremez. On sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile on beş
yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek
işler,

on

dört

yaşını

doldurmuş

ve

zorunlu

ilköğretim

çağını

tamamlamış

çocukların

çalıştırılabilecekleri hafif işler, on altı yaşını doldurmuş fakat on sekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin
hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış
ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten;
sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz.

301

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.
Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim
saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu
dönemlerde çalışma süreleri yukarıda dördüncü fıkrada öngörülen süreleri aşamaz. Sanat, kültür ve
reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları
ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin
ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su
altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması
yasaktır. Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması
yasaktır. On sekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve
esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir
yönetmelikte gösterilir.
İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. Tıpkı bizim öğretmen
dosyalarımızın düzenlenmesinde olduğu gibi. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında,
bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları
saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi
hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında
işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. İşyerlerinde, yüz elli ve daha fazla
işçi çalıştırılması halinde, işçilerin ve ailelerinin gerekli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işçiler
tarafından kurulacak tüketim kooperatiflerine işverenlerce yer tahsisi yapılabilir.
Meslek Eğitimini Düzenleyen Mesleki Eğitim Kanunu
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
Kanun Numarası : 3308
Kabul Tarihi : 5/6/1986
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26
Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak
mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Kanun, Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği
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mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.
Eğitim, insanların davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış
meydana getirme sürecidir( Ertürk, 1972). Bir

şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel

düşünce, bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge, kaplamı ve içeriği bir im ya
da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce( eğitim terimleri sözlüğü,1974) olarak
tanımlanmaktadır.
Bu Kanunda geçen; "Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını; "Aday çırak", çıraklığa başlama
yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin
ön bilgileri verilen kişiyi; "Çırak", çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişiyi; "Öğrenci", işletmelerde,
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim görenleri;

"Kalfa", bir mesleğin

gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın
gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi; "Usta", bir mesleğin gerektirdiği bilgi,
beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul
edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek
problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili
pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi; "Usta öğretici", ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak,
kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu;
mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi; "İşletmelerde Mesleki Eğitim", mesleki ve
teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim
birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını; “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları”,
mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını;
“Personel”, kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu
veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri; “İşletme”, mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve
işyerlerini; “Eğitici Personel”, mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş
pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve
teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme
yetkisine sahip kişiyi; “Meslek Alanı”, ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi,
beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı; “Meslek Dalı”, bir meslek alanı içinde yer
alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam
olanağı sağlayan iş kollarından her birini ifade eder.
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Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve
çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki
eğitimin; planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa
görüş bildirmek üzere, Bakanlıkta Mesleki Eğitim Kurulu kurulur. Bu Kurulun kararları Bakanlık ve
ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.
Mesleki Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Muhtelif sektör ve branştaki çıraklık ve mesleki eğitim ihtiyacını il seviyesinde tespit etmek
ve Bakanlığa sunmak.
b) Bakanlıkça gönderilen çıraklık ve mesleki eğitim çerçeve programlarının il ihtiyaçlarına
göre düzenlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek.
c) Çıraklık ve mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne
yardımcı olmak.
d) Bu Kanun hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri
almak.
e) Çıraklık ve Mesleki Eğitim konularında valilikçe gönderilecek konuları incelemek ve
sonuçlandırmak.
f) İldeki çıraklık ve mesleki eğitim uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek. Bu konu ile
ilgili yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
Aday Çırak: İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlık amacı ile çıraklık
dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilebilirler. Çırak olabilmek için 14 yaşını
doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bünyesi ve
sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak şartları aranır. Ancak, on
dokuz yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve
eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine
alınabilir. Ağır, tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu
ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup,
öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.
Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel
ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çırak öğrencilere ücretli izin
verilir. Mevsime göre özellik arz eden mesleklerde teorik ve pratik eğitim belirli aylarda
bloklaştırılmış olarak yapılabilir. Aday

çırak

ve

çıraklar,

pratik

eğitimlerini

işyerlerinde,

işyerindeki eksik kalan pratik eğitimleri ile teorik eğitimlerini mesleki ve teknik eğitim okul ve
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kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen işyerlerinin eğitim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik
eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.
Pratik eğitim, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine
uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde yapılır. Çıraklık eğitiminin esas ve usulleri yönetmelikle
düzenlenir. Aday çırak ve çırak almak için işyerinde usta öğretici bulunması şarttır.
Kalfalık İmtihanı: Kalfa adayının mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına iş
hayatınca kabul edilebilir seviyede sahip olup olmadığı kalfalık sınavı ile tespit edilir. Çıraklar kabul
edilebilir mazeretleri dışında çıraklık eğitimi süresi sonunda açılacak ilk kalfalık sınavına girmek
zorundadırlar. Sınav komisyonunun teşkili ile sınavın esasları ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Çıraklık sözleşmesi ilk kalfalık sınavını izleyen ikinci kalfalık sınavının tamamlanması ile sona erer.
Sözleşmenin sona ermesini takip eden aybaşından itibaren Bakanlıkça çıraklar için ödenen her türlü
sigorta primlerinin ödenmesine son verilir. Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık
belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu
belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi işlerde çalıştırılırlar. 507 sayılı
Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o
işyerinde çalışırlar. Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak
kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir. Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar. Kalfaların
işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.
İşletmelerde Meslek Eğitimi: Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları
personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu
öğrencilerine beceri eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tama iblağ olunur. Deprem,
sel ve yangın gibi tabii afetler sonucu yörede faal durumda kalan işletmelerin eğitim olanakları dikkate
alınarak, bu işletmeler için yukarıda belirtilen oranlar, il mesleki eğitim kurulunun teklifi ve
Bakanlığın onayı ile değiştirilebilir.
Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmiden az personel çalıştıran
işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine
göre beceri eğitimi yaptırabilirler.
Vardiya usulü veya mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde eğitim görecek öğrenci
sayısının tespitinde gündüz vardiyasında veya faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı
esas alınır.
Bu Kanun kapsamına giren illerde yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince her yıl şubat ayı içerisinde il mesleki eğitim
kuruluna bildirilir. Beceri eğitimi yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve
Milli Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.
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Eğitim Programları: İşletmelerde uygulanacak ağır ve tehlikeli işlerde yapılacak eğitim dahil
meslek eğitimi programları Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.
Teorik Eğitim: İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimi, mesleki ve teknik
eğitim okul ve kurumlarında veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılır. Çalışma saatleri içinde
yapılacak teorik eğitim haftada on iki saatten az olamaz. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de
yapılabilir. Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli izinli sayılır. Mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında ve işletmelerde yapılan mesleki eğitime ilişkin esas ve usuller ile sınavların yapılış
şekilleri, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Eğitimin Devamı: İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi
afetler olması halinde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencileri eğitimlerini kendi mesleki
ve teknik eğitim okul ve kurumlarında sürdürür. İşletmeler beceri eğitimi başladıktan sonra personel
sayısında azalma olması halinde de eğitime alınan öğrenciler okuldan mezun oluncaya kadar eğitimi
devam ettirirler.
Bakanlıkça "İşletmelerde meslek eğitimi" kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın yirmi
ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerde, teknik lise ve meslek lisesi öğrencilerine bu Kanunun
ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi yaptırabilirler.
Ustalık: Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini ve bağımsız
işyeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlikleri kazandırmak gayesiyle Bakanlıkça ustalık eğitimi
kursları düzenlenir. Bu kursların kapsam ve süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak
Bakanlıkça tespit edilir. Kurslar çalışma saatleri dışında açılır.
Ustalık Sınavı: Ustalık sınavı, adayın, kendi mesleğinde usta olarak çalışabilmesi için gerekli
bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara
göre bağımsız olarak uygulayıp uygulamadığını ölçmek amacı ile düzenlenir.
Sınavın esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir. Kalfaların, ustalık sınavlarına girebilmesi
için mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi
kurslarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en
az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. Bu sınavları başarı ile
tamamlayanlara ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve
çalıştırılamazlar.
Meslek Lisesi Mezunları İçin Ustalık: En az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim
kurumlarından veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlar, Bakanlıkça
düzenlenen ustalık eğitim kurslarına katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavlarına girebilir.
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Bu kursların kapsam ve süreleri ile sınavların esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir. Ustalık unvanının kullanılmadığı mesleklerde çalışanlara, ustalık belgesinin
hak, yetki ve sorumluluklarını taşıyan belge aynı esaslara göre verilir.
Mesleki ve teknik orta öğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından,
alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumundan belge alanlara doğrudan ustalık
belgesi verilir.
İşyeri Açma: Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız
işyeri açabilir. Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye
yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı
yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.
Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin
almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmelikle belirlenir. İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık
belgelerini işyerlerine asar. Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını on sekiz yaşını tamamlayana
kadar kullanamaz.
Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık
eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan,
mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.
Usta Öğreticilik: Ustalık yeterliğini kazanmış olanlar Bakanlıkça açılacak iş pedagojisi
kurslarını başarıyla tamamladıkları takdirde kendilerine usta öğreticilik belgesi verilir.
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Kuruluşu: Öncelikle, Bakanlıkça belirlenecek küçük
yerleşim birimlerinde olmak üzere, mesleki ve teknik eğitim merkezleri kurulur. Bu merkezlerde,
mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programlar
uygulanır.
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasına, eğitim, öğretim, yönetim ve üretim ile
ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Kalfalık ve Ustalık Belgesi Verilmesi: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Bakanlıkça tespit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, bakanlıkça ilan edilecek tarihten
itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;
1)18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan kalfalık belgesi verilir.
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2)16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi
tutulduktan sonra kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.
3)Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları
şartı ile ustalık belgesi verilir.
4)Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985 - 1986 öğretim yılı sonuna kadar
mezun olanlara; doğrudan ustalık belgesi verilir.
Çocuk Çalıştırma Yasağını Düzenleyen Çocuk Koruma Kanunu
ÇOCUK KORUMA KANUNU
Kanun Numarası : 5395
Kabul Tarihi : 3/7/2005
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44
Kanun; çocuğu, suç ve suça teşvik ediciler karşısında korumayı, haklarını güvence altına
almayı amaçlanmaktadır. Çocuğa özgü iyileştirici adalet sisteminin imkanlarından yararlandırılması
benimsenmiştir.
Kanunun birinci bölümünde; çocuk, suça sürüklenen çocuk ve korunma ihtiyacı olan çocuk
tanımlamalarını içerir. Çocuğun süreçten en az etkilenmesi için çocuk hakimi, çocuk mahkemeleri ve
güvenlik tedbirleri gibi önlemler almıştır.Tanımlar aşağıdaki gibidir;
Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda,
1)Korunma İhtiyacı Olan Çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile
kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2)Suça Sürüklenen Çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik
tedbirine karar verilen çocuğu ifade eder.
*Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak
başvurulması,
*Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak görülmesi,
kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun paylaşılmasının sağlanması,
*Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda yetişkinlerden ayrı
tutulmaları, ilkeleri gözetilir.
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İkinci bölüm koruyucu ve destekleyici tedbirleri açıklar. Bunlar danışmanlık, eğitim, bakım,
sağlık ve barınma tedbirleridir. Yurtcan' ın yorumuna göre, öncelikle çocuğun doğal ortamı olan
ailesinin yanında kalması temel esas olarak benimsenmiştir, bu nedenle, ailesinin desteklenmesine
yönelik hükümlere yer verilmiştir. Ancak alınan her türlü tedbire rağmen çocuğun içinde bulunduğu
ortamda iyileşme olmayacağının anlaşılması halinde en son çare olarak kurum hizmetlerinden
yararlandırılması kabul edilmiştir.
Kuruma başvuru maddesinde, çocuğun da kendi isteği ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu'na başvurabileceği yer almaktadır. Maddenin kanundaki ifadesi aşağıda yer
almaktadır:
Kuruma Başvuru: Adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna
bildirmekle yükümlüdür. Çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kimseler çocuğun korunma altına
alınması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurabilir.
İlgili bölümün soruşturma ve faaliyetinin detaylarında ifade alma sırasında çocuğun yanında
sosyal çalışma görevlisi bulundurulması belirtilmiş, yine çocuğun durumdan en az etkilenmesi
amaçlanmıştır. Gözaltı sürecinde de aynı hassasiyet devam etmektedir. Kanun maddesine aşağıda yer
verilmektedir;
Çocuğun Gözaltında Tutulması:
1)Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur.
2) Kolluğun çocuk biriminin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden
ayrı bir yerde tutulur.
Suçlu çocuğun nakli süresince kelepçe ve benzeri aletler takılmaması, çocuğun psikolojik
durumuna zarar vermemek, hayatı boyunca anımsayacağı kötü anılar oluşturmamak için önemlidir.
Kanun maddesi şu şekildedir;
Çocuğun Nakli: Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu
hâllerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından
doğabilecek tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir.
21. Madde ile çocuğun on beş yaşından önce beş yılı aşmayan hapis cezası gerektiren
fiillerden dolayı tutuklanamayacağı kararı belirtilir. Bu madde ile çocuklar için önemli olan yaşları
hatırlayalım;
* Doğumla birlikte hak ehliyetini kazanır.
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* 7-10 yaş, temyiz kuvveti kazanır.
* 12 yaş ceza sorumluluğu ehliyeti başlar.
* 15 yaş ceza sorumluluğu açısından farklılıklar arz eder.
Serozan' a göre, cezanın amacı ilkel kıstas değildir. Uygar toplum anlayışına göre ceza
caydırma işlevi görür. Kişilerin gözünü korkutarak toplumsal değerlerin korunmasını amaçlar. Cezanın
çağdaş amacı ise suçtan caydırılamamış suçluyu yeniden topluma kazandırmaktır. Kanun maddesinin
tam ifadesi aşağıdaki gidi bir;
Tutuklama Yasağı: On beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan
hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm bu kanunlar çalışma hayatını çağdaş seviyeye getirmek ve yaşamın büyük bölümünün
geçirildiği ve engin tecrübelerin kazanıldığı iş koşullarını, birey ve toplum yararına düzenlemeye
çalışır. “Söz uçar yazı kalır.” sözünün bir kere daha hatırlanarak iş akdinin yapılması ve burada bütün
durumların, ayrıcalıkların, istisnaların açıklanması gerekir. Kişi ceza da ödül de alıyorsa en yalın
haliyle bilgi sahibi olmalıdır.
İnsani koşullarda çalışmak çağdaş ve aydınlık yarınlarının bedenen, zihnen, ruhen ve
psikolojik açıdan kalkınmasını sağlayacaktır. Sağlam kafanın sağlam vücutta olması elbette ki gerekli
önlemlerin

alındığı,

ücretlerin

dolgunlaştırıldığı,

bireyi

tatmin

seviyesinin

yükseltildiğinde

gerçekleşecektir. Ülkemizde 18 yaş altı çocuk işçi sayısı maalesef çok fazla ve bu çocukların okullarda
olması, eğitim görmesi, hayatını idame ettireceği bir meslekte severek bulunması ve ilerlemesinin
önünün devlet eliyle açılması sağlanmalıdır.
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LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL
SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI
DETECTION OF THE RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL LOYALTY AND
ORGANIZATIONAL SILENCE OF TEACHERS WORKING AT HIGH SCHOOLS

Doç. Dr. Süleyman Doğan, Ahmet Sevgin

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, liselerde çalışan öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sessizlik
arasındaki ilişkilerinin duygusal bağlılıklarını karşılaştırmaya çalışmaktır. Araştırmanın evrenini
İstanbul ili Eyüp ilçesi 2014-2015 eğitim – öğretim yılında, aktif olarak çalışmaya devam eden
Liselerden oluşmaktadır. Bu araştırmada seçilen tüm örneklemler, İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan 14
Lisede görev yapmakta olan toplam 260 okul yöneticisi ve öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın
neticesinde; cinsiyet farklılığı açısından bayan çalışanlarının örgüt içi sessizlik durumlarının erkeklere
oranla daha fazla sessiz kaldığı, branşları bakımından Dil (Türk Dili ve İngilizce) öğretmenlerinin
diğer branşlardaki öğretmenlere oranla daha çok sessiz kaldığı, bu öğretmenlerin çalışma süresi
bakımından 10 yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan öğretmenlerin örgüte bağlılıklarının daha yüksek
olduğu izlenmektedir. Yaşları ve mesleki çalışma süreleri bakımından ise öğretmenlerin örgütsel
bağlılık ile örgütsel sessizlik algıları arasında çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Bağlılık, Sessizlik, Lise, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel
Sessizlik, Çalışan
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the perceptions Detection of The Relation Between
Organizational Loyalty and Organizational Silence of teachers working at high schools. The universe
of the study consists of High Schools continuing education activities in Eyüp, İstanbul in 2014-2015
academic year. The sampling of the research consists of 260 schools managers and teachers working at
14 high schools in the county. At the result of the study, it has been observed that organizational
silence perceptions of woman participants
were higher in terms of gender variable, participants
in the language (Turkish-English) group kept more silent compared to participants in other branches in
terms of branch variable, participants possesing school seniority of 10 years and over had higher
perceptions in terms of the period of service variable at the school worked. With regards to variables
of the period of service at the age and teaching, there exist no significant difference between
perceptions of organizational loyalty and organizational silence.
Keywords: teacher,
silence, worker

loyalty, silence, high school, organizational loyalty, organizational
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GİRİŞ
Toplumun önemli sosyal olgularından biri de okullardır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin,
okullarının vizyonun, misyon ve amaçlarının farkında olması, bu yönde kendilerine ilke ve amaçlar
belirlenmesi ve bu ilkeler ışığında ulaşmak istediği hedeflere büyük bir gayret ile çalışmaları istenir.
Değişmenin çok hızlı olduğu bu çağda, okulların da kendisini bu gelişim ve değişime uyarlaması
beklenir. Toplumun geleceği olan çocuk ve gençlerin doğru ve güncel bilgilerle eğitilmesi, toplumun
geleceği için oldukça önemlidir. Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini okul ortamında okulun amaç,
hedef ve ilkeleri ile ilgili görüşlerini demokratik ve özgürce dile getirebilmesi, yani örgütsel sessizlik
zincirini kırmaları gerekir. Okul ve kurumlardaki problemlerin konuşulmaması, okul ve kurumların
gelişmesi, değişmesi ve yeniliğe açık olmasının önünde mutlak bir engel oluşturur. Öğretmen ve
yöneticilerin sorunlarını rahatlıkla ifade edememesi,

performanslarını üst düzeyde gösterememesi,

istenilen ve beklenilen amaçların yeterli düzeyde gerçekleşmesi mümkün olmayabilir.
İstanbul ili Eyüp ilçesi liselerinde çalışmakta olan yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılık
ile örgütsel sessizlik algıları arasında olan ilişkilerin saptamasını belirlemeye çalışan araştırmanın bu
kısmında,

problemin durumunu,

gayesini,

önemini ve

sınırlılıklarını içeren açıklamalar

bulunmaktadır.
Problemin Durumu
Her çağda toplu halde yaşayan sosyal varlıklar olan insanlar, toplu yaşamanın amaçları da
farklı olmuştur. Bazen vahşi bir hayvandan korunmak için bir araya gelirken bazen de daha rahat bir
hayata kavuşmak için bir araya gelmişler ve örgütlenmişleridir. İnsanlar gerek ihtiyaçlarını karşılamak
gerekse problemlerini çözmek için bir takım gruplaşmalara ihtiyaç duyarlar. Bir amacı yada işi
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kirşler veya kurumların oluşturdukları birimlere örgüt denir
(Güncel Türkçe Sözlük).
Günümüzde örgütsel bağlılık kavramı, araştırmacıların ve yöneticilerin büyük ilgisini
çekmektedir. Çünkü İşgörenlerin örgütlerine bağlılıkları arttıkça, daha az devamsızlık, iş bırakma ve
stres yaşadıkları, hem de daha üretken oldukları görülmüştür (Ward ve Davis, 1995: 35, akt, Balay,
1999: 237).
Genel olarak yüksek düzeyde örgütsel bağlılık gösteren bireylerin sadece kendilerinden
beklenen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, istenenin ötesinde gayret gösterdikleri ayrıca
sorumluluk, sadakat ve verimliliklerinin de yüksek düzeyde olduklarına inanılmaktadır (Balay, 1999:
238)
Örgütlerde sorunlar dile getirilmediğinde, bu sorunların daha çok büyümesi, çalışanların bu
durumdan

olumsuz

etkilenerek

örgütsel bağlılıklarının
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performanslarının düşmesine sebep olur. Çalışanların örgütsel sessizliğe bürünmeleri, örgütlerin
değişim ve gelişim göstermesine engel teşkil edecektir. Örgütü ileriye taşıyacak yapıcı eleştirilerin ve
yeni fikirlerin dile getirilmesinin örgüte vereceği katkılar azımsanamayacak bir gerçektir.
İşverenlerin, çalışanların düşüncelerine değer vermesi, onları cesaretlendirmesi, onları
önemsemesi

ve

onlara

saygılı

davranması

çalışanların

sessizlik

davranışı göstermelerini

engelleyecektir. Böyle bir yönetimin hakim olduğu örgütlerde çalışanların örgüte olan bağlılıklarının
olumlu yönde artması, aksi bir tutumun sergilendiği örgütlerde ise çalışanların örgüte bağlılık
algılarının azalması ve bu durumda örgütü olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç liselerde çalışan öğretmen ve yöneticilerin görüşleri
temel alınarak örgütteki sessizlik durumlarını ve örgüte bağlılıklarını saptamak amaçlanmış olup,
örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik arasında bulunan ilişkileri ortaya çıkarmak olmuştur.
Bu araştırmanın esas hedefine ulaşabilmek için ulaşılmak istenen alt amaçlar aşağıda
açıklanmaya çalışılmaktadır.
•

Örgütsel sessizlik hakkında liselerde görev yapan öğretmenlerin algıları nelerdir?

•

Örgütsel sessizlik algıları bakımından; liselerde görev yapan öğretmenlerin yöneticilik durumlarına,
cinsiyetine, branşına, öğretmenlik süresine, çalıştıkları kurumdaki hizmet süresine, kadrolu olup
olmadığına, medeni durumuna ve mezun olduğu eğitim ve diğer fakülte türüne göre önemli
farklılıklar göstermekte midir?

•

Liselerde görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin örgüte bağlılıkları hangi seviyededir?

•

Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel bağlılık seviyeleri; yöneticilikteki
durumuna,

cinsiyetine, branşına,

öğretmenlikteki hizmet süresine, çalıştıkları okuldaki hizmet

süresine, medeni durumuna ve mezun olduğu fakülte türüne göre aralarında farklılıklar varımdır?
•

Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik bağlılık
algıları arasında olan ilişkileri hangi yöndedir.
Araştırmanın Önemi
İlk defa 2000 yılında Morisson ve Miliken tarafından yapılmış olan Örgütsel sessizlik

alanındaki çalışmalar literatürde henüz yeteri kadar yer bulamamıştır. İşgörenlerin kurumlarının
gelişmesiyle ilişkili bildiklerini, fikir ve düşüncelerini, kasıtlı olarak paylaşmaması, saklaması örgütsel
sessizlik olarak tanımlanır. Bu da örgütün büyümesini, başarısını ve mevcudiyetini de etkileyecek
öneme sahip olacaktır.
Günümüz araştırmacıları tarafından ilgiyle karşılanan örgütsel bağlılık kavramının, literatürde
henüz net olarak tanımlanmadığı ve değişik açılardan anlam kargaşasının olabildiği görülmektedir.
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Ancak örgütsel performansı pozitif yönde etkilediğine inanılmaktadır. Yine örgüt içinde istenilmeyen
davranışları azalttığı, ürün ve hizmetteki kaliteyi olumlu yönde iyileştirdiği ileri sürülmektedir
(Bayram, 2006: 125).
Bütün örgütlerde örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin çeşitliliği o örgütte
başarıyı yada başarısızlığı getirebilmektedir.
Ülkemizde de örgütsel sessizlik kavramı üzerinde yapılan araştırmaların sayısı sınırlı olmakla
beraber ilgi çekici bir konu olmuştur. Bu alanda yazın açığını azaltmak maksadıyla, örgütteki sessizlik
ile bağlılık kavramları arasındaki ilişki araştırılmaya değer görülmektedir. Bu araştırma ile İstanbul ili
Eyüp ilçesindeki liseleri örneklem alıp, bu alanda literatüre farklı bir katkı yapılacağı beklenmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde de örgütteki sessizlik kapsamında bulunan,

kavram bakımından sessizlik,

boyutları açısından sessizlik, teorik temeller bakımından sessizlik, örgüt içindeki sessizliğin nedenleri,
örgüt içerisinde çalışanları sessizliğe iten durumlar ve çalışanların bu durumlarda sergiledikleri
davranışları hakkında bilgi verilmektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde yöntem aşağıdaki gibi ele alınmıştır. Araştırma esnasında
kullanılan, araştırmanın modeli, araştırmanın evreni ve örneklem; yapılan çalışmalar sonucu elde
edilen veriler ve bu verilerin işlenmesinde ve araştırmada istatistiksel teknikler kullanılarak
açıklanmaktadır.
Araştırma Modeli
Yapılan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılıştır. İlişkisel tarama modeli, birden
fazla değişkenin arasından, birlikte değişim seviyesini yada olup olmadığını belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelidir. Böyle bir çalışmada, ilişkisel bakımdan değişkenlere ayrı ayrı semboller verilir.
Fakat bu sembollere değerler verme, ölçme ve benzeri gibi, çözümlemeye imkân yaratacak ilişkisel bir
tarzda yapılması gerekmektedir (Karasar, 2009: 81).
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini İstanbul ilinin Eyüp ilçesinde 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında
eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren liselerden oluşmaktadır. İstanbul ili Eyüp ilçesinde 2014–
2015 yılında faaliyet gösteren 14 lise bulunmaktadır (Eyüp Mem). Bu okulların tamamına ulaşılarak
bu okullarda görev yapan 281 okul yöneticisi ve öğretmene ölçekler uygulanmış ve 260 ölçek
değerlendirmeye alınmıştır. Çizelge 3,1’de Liselere göre uygulanan ölçeklerin sayısı gösterilmektedir.
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Çizelge 3-1: Eyüp İlçesinde Bulunan Liseler
İlçesi

Eyüp

İstanbul

İli

Sıra
No:

Okul Adı:

Verilen
Ölçek

Uygulanan
Ölçek

Geçerli
Ölçek

1
2

Alirıza Özderici Anadolu Lisesi
Alibeyköy Anadolu Lisesi

30
20

28
18

26
16

3

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

30

28

25

4
5
6
7

Eyüp Anadolu Lisesi
Eyüp İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güzeltepe Anadolu Lisesi

30
20
20
25

25
17
16
22

24
16
15
20

8

Halis Kutmangil Çok Programlı Anadolu Lisesi

20

20

20

9

Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi

20

18

17

25

20

17

20
20
20

17
16
18

15
15
16

20

18

18

320

281

260

10
11
12
13
14

Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi
Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Rami Atatürk Anadolu Lisesi
Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Toplam

Yukarıda belirtilen 14 lisede görevli bulunan öğretmen ve yöneticilere dağıtılan 320 ölçekten
281 tanesi geri toplanmış ve bu ölçeklerden 260 tanesi değerlendirmeye alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı (anket) olarak kişel bilgi formu, örgütsel bağlılık
ölçeği ve örgütsel sessizlik ölçeği olmak üzere üç ölçek kullanılmıştır.
Örgütsel Bağlılık Ölçeği
Bu bölümde çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek için Allen
Meyer (1990)’in “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek yukarıda açıklanan örgütsel
bağlılığı; devam bağlılığı, duygusal bğlılık ve normatif bağlılık olarak üç boyuta ayırmaktadır.
Örgüte bağlılığın Kapsam boyutunu ve derecesini saptamak için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir.
Tek boyutlu ölçeklerin örgütsel bağlılığı ölçmede yetersiz kaldığı düşüncesiyle, araştırmacılar bu
konuda çok boyutlu ölçek geliştirme çalışmalarına ağırlık vermişlerdir. Allen – Meyer tarafından bu
alanda, üç öğeli kuruma ve işe bağlılık ölçeği geliştirilmiştir. Ölçek örgütsel bağlılığın tespitine
yönelik yapılan araştırmalarda en çok tercih edilen ve üzerinde çalışma yapılan ölçek olmuştur. Bu
ölçekler İşe Bağlılık ve örgüte bağlılık kavramları arasındaki farklılıkları ortaya koymakta, işe ve
örgüte bağlılığın sebeplerini saptamaya yönelik alt değişkenleri kapsamaktadır (Baysal ve Paksoy,
1999: 7).
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Araştırmacılar iş ve bağlılık kavramlarını, duygusal bağlılık (Affictive Component-AC),
devam etme arzusu (Continuance Covemmitment-CC) ve zorunluk hissi (Normative Component) alt
değişkelerinin varlığını destekleyici araştırmalara daha çok ağırlık vermişlerdir (Meyer – Allen, 1984:
Meyer-Allen Smith, 1993; Meyer- Allen, 1991, akt: Baysal ve Paksoy, 1999: 8).
Allen ve Meyer (1990)’in “Örgütsel Bağlılık” Ölçeğinin Söz konusu olan alt boyutlarının
içerikleri ile alakalı aşağıdaki ifadeleri kullanılmıştır.
1. Duygusal Bağlılık: Çalışanların ve kurumların benzer değerleri taşımaları, Çalışan ve
Kurum arasında olumlu bir etkileşiminde kaynağını oluşturur. Çalışan kurumuna benzerlikten güç
alarak kurumuna karşı sempati ve ilgi duyar. Bunun sonucu olarak çalışanlarda kurumlarına karşı bir
sevgi bağı oluşur ve çalışan kurumla özdeşleşir ve kurumun Talepleri doğrultusunda daima açık bir
tutum sergilerler. Çalışanın kurumuna güçlü bir bağla bağlanması, kişi istediği için kurumunda kalıyor
anlamına da gelecektir. Bu bağlılık tipi çalışanın kurumuna bağlılığının en çok istenilen şeklidir.
Duygusal bağlılık alt boyutu ile ilgili sorular; Çizelge 3.2’ de yer almaktadır.
Çizelge 3-2 : Duygusal Bağlılık Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
123456-

Kariyerimin geri kalan bölümünü bu okulda geçirmek bana büyük bir mutluluk verir
Bu okulun sorunları bana gerçekten kendi sorunlarımmış gibi gelir
Okuluma güçlü bir aitlik duygusu taşımıyorum
Kendimi bu okula duygusal olarak bağlanmış hissetmiyorum
Okulumda aileden biri gibi hissetmiyorum
Bu okul benim için önemli ölçüde kişisel anlam taşır
2. Örgütte Devamlılık Bağlılığı: İşgörenin iş tecrübesi ve çalışma süresine paralel olarak

yaşam standardında sürdürülebilir derecede olumlu şekilde oluşan değişimler bu kişinin işine devam
etme isteği artacaktır. İşgörenin işten ayrılması durumunda mali bakımdan zarara uğraması ve ayrılma
durumunda işine denk bir iş bulabileceği işletme sayısının az olması veya olmaması işgörenin örgütten
ayrılmamasını devam bağlılığı ile ifade edilmektedir. Bu bağlılıkla ilgili kullanılan ifadeler; aşağıdaki
çizelgede verilmektedir.
Çizelge 3-3 : Devam Bağlılığı Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
7- Şu anda benim için bu okulda çalışmak bir istek olduğu kadar zorunluluktur,
8- Bu okuldan ayırılmak istesem dahi benim için zor olacaktır.
9- Bu okuldan şu anda ayırılmaya karar versem hayatımın büyük bir bölümü alt üst olur,
10- Şu anda bu okuldan ayrılmak için fazla seçeneğim yok
11- Kendimi bu okula bu kadar bağımlı kılmasaydım, başka bir yerde çalışmayı
düşünebilirdim.
12- Bu okuldan ayrılamamamın sebeplerinden biri de alternatiflerin az olduğudur.
3. Normatif Bağlılık: çalışanların kurumlarına karşı duydukları sorumluluk ve sadakat
duyguları, bu kurumda çalışmak istemenin devamlılığı anlamına gelmektedir. Çalışanın kurumda
kalmasının gerekliliği düşüncesi oluşur. Normatif bağlılıkları yüksek seviyede olan bireyler kurumun
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yararına olan davranışlar sergiler ve bunun için gayret sarf ederler. Bu duygulara sahip olan bireyler,
örgütün kendilerine değer verdiğini, onlara yatırım yaptığını, onları yücelttiklerini ve onları düşünüp
refahları için adımların atıldığını düşünerek buna karşılık onlarda örgütte kalmaları gerektiğine
inanırlar. Bu normatif bağlılık türü ile alakalı ifadeleri aşağıdaki Çizelge 3.4’te gösterilmiştir.
Çizelge 3-4 : Normatif Bağlılık Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
13 – Benim yararıma olsa dahi şu anda okulumdan ayrılmamın doğru olduğunu
düşünmüyorum,
14 – Bu durumda işverenimle çalışmak için bir zorunluluk hissi duymuyorum,
15 – Şuanda okulumdan ayrılırsam kendimi zorunlu hissederim
16 – Bu okul benim sadakatimi ve kalmamı hak ediyor,
17 – Okulumun içindeki insanlara olan sorumluluk hissimden dolayı bu kurumdan
ayrılmam
18 – Okuluma karşı kendimi borçlu hissediyorum.
Örgütsel bağlılık ölçeğinin ilk 6 sorusunda duygusal bağlılık alt boyutuna yer verilmiştir ve bu
boyuttan alınabilecek maksimum puan 30’dur. İkinci sırada altı soru ile devam bağlılığı alt boyutuna
yer verilmiştir ve alınabilecek maksimim puan 30’dur. Son sırada yine 6 soru ile normatif bağlılığa yer
verilmiş ve yine bu alt boyuttan toplam alınabilecek maksimum puan 30’dur. Ölçeğin tamamında 18
madde bulunmaktadır ve toplam alınabilecek maksimum puan 90’dır.
Bu ölçekteki ifadelerin araştırılıp, incelenmesi ve değerlendirilmesi için beşli Likert
kullanılmıştır. Her ifadenin karşısında Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum
ve Kesinlikle Katılıyorum 5 tane katılma derecesi bulunmaktadır.

Ölçekte kullanılan 18

değerlendirme ifadesinin, 3, 4, 5 ve 13. maddeleri olumsuz, bunun dışındaki 14 maddenin tamamı
olumlu ifadelerden oluşmaktadır.

Olumlu ifadelerin kullanılmasında

Kesinlikle

Katılmıyorum

seçeneğine 1, Kesinlikle Katılıyorum seçeneğine ise 5 Puan verilerek uygulanmıştır. Olumsuz olan
ifadeler de ise hesaplamalar, Kesinlikle Katılıyorum seçeneğinde 1, Kesinlikle Katılmıyorum
Seçeneğine de 5 puan verilerek uygulanmıştır. Bu ölçek ülkemizde de yapılan birkaç araştırmada
kullanılmış, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, Demirkıran (2004)
tarafından “Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin iş Doyumu” tezinde,

geliştirilen

Örgütsel Bağlılık Ölçeğini de kullanmıştır. Örgütsel Bağlılık Ölçeği Danış (2009)’ın ve Kolay
(2012)’ın yüksek lisans tezlerinden alınmıştır. Ölçeğin güvenirlilik değeri Cronbachs alpha
güvenirlilik katsayısı (alfa) α = 0,84’tür.
Örgütsel Sessizlik Ölçeği
Yapılan bu çalışmanın evreninde 2003 yılında Dyne, Ang ve Botero tarafından geliştirilmiş
olan örgütsel sessizlik ölçeği baz alınarak örgütsel sessizlik kavramı ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçek
bazı araştırmacılarca Türkçe diline çevrilmiş ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Bu araştırmada,
Taşkıran(2001) tarafından tasarlanmış olan ve Kolay (2012) tarafından da kullanılan Örgütsel Sessizlik
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Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte konu ile ilgili 15 soru bulunmaktadır. Ölçek beşli Likert tipi bir
derecelendirmeye sahiptir. Bu derecelendirmedeki sıralama şöyledir. Kesinlikle Katılıyorum (1),
Katılıyorum (2), Kararsızım (3), Katılmıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklinde
oluşturulmuştur. Ölçekte 3 boyut bulunmaktadır. Bunlar:
1. Boyut Kabullenici Sessizlik: Örgütsel sessizlik ölçeğinde 1-5 arasında kalan beş madde
kabullenici sessizlik olarak adlandırılmıştır.
Çizelge 3-5 : Kabullenici sessizlik Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
1- Benimle ilgili olmadığı için, herhangi bir değişime yönelik yapılan öneriler hakkında
konuşmakta isteksizimdir
2- Alınacak kararlara rıza gösteren biri olduğumdan düşüncelerimi kendime saklarım.
3- Problemlere çözüm üretme noktasında görüşlerimi kendime saklarım.
4- Lehime bir değişiklik yaratacağına inanmadığım için, kendimi geliştirmeye yönelik
fikirlerimi ifade etmekten çekinirim.
5- Beni alakadar etmediğini düşündüğüm için, buradaki işlerin nasıl daha iyi
yapılabileceği konusundaki görüşlerimi ifade etmekten kaçınırım.
2. Boyut Korunmacı Sessizlik: Ölçekte 6-7-8-9-10. maddeler korunmacı sessizlik olarak
adlandırılmıştır.
Çizelge 3-6 : Korunmacı Sessizlik Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
Yöneticimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için değişime ilişkin fikirlerimi
ileri sürmem ve konuşmam.
7- Bu işletmede çalışmaya devam edebilmek için iş ile ilgili olumsuz durumları
görmezden gelirim.
8- Yöneticimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için iş ile ilgili bilgilerimi kendime
saklarım.
9- İşletmedeki devamlılığımı korumak amacıyla eksik hususları düzeltmeye yönelik var
olan görüşlerimi açıklamaktan sakınırım.
10- Yöneticimin tepkisinden korktuğum veya çekindiğim için ortaya çıkan problemlere
yönelik çözüm geliştirmekten çekinirim.
6-

3. Boyut korumacı sessizlik: 11-12-13-14-15. maddeler korumacı sessizlik olarak
adlandırılmıştır.
Çizelge 3-7 : Korumacı Sessizlik Alt Boyutunu Belirlemeye Yönelik Sorular
11- Bu işletme ve iş arkadaşlarımla olan bağlara dayanarak, gizli kalması gereken
bilgileri kendime saklarım.
12- Bu işletmeye ve iş arkadaşlarıma yararlı olmak amacıyla özel bilgileri kendime
saklarım.
13- Bu işletme ile ilgili bilgileri açıklamam konusunda başkalarından gelen baskılara
direnirim.
14- Bu işletmeye ve iş arkadaşlarıma zarar verebilecek bilgileri açıklamayı reddederim.
15- Bu işletme ve iş arkadaşlarımla ilgili gizli kalması gereken bilgileri en uygun şekilde
muhafaza ederim.
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Okul yöneticileri ve öğretmenlerine sorulacak olan bu suallerle, kurumda Sessiz kalıp
kalmadıklarını, kalıyorlarsa ne tür bir sessizlik davranışı gösterdikleri ile alakalı veriler ve bilgilere
ulaşılmaya çalışılacaktır. Kolay’a (2013) göre Ölçeğin güvenirlilik derecesi, Cronbachs alpha
güvenirlilik katsayısı (alfa) α = 0,74’tür.

Alfa katsayısının derecesi 0,6 ≤ α < 0,8 ise ölçeğin

güvenirlilik derecesi yüksek olarak kabul edilir (Yanık, 2012: 111). Yani çalışmada kullanılan ölçeğin
oldukça güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacının oluşturduğu Kişisel Bilgi Formu öğretmen ve okul yöneticilerinden dal, hizmet
süresi, bulunduğu kurumdaki hizmet süresi, kadro durumu cinsiyeti, medeni durumu, mezun olduğu
fakülte çeşidi ve çalıştığı okulun adı hakkında bilgiler toplayabilmek için geliştirilip uygulanmıştır.
Verilerin Toplanması
Kişisel bilgi formu, örgütsel bağlılık ve örgütsel sessizlik ölçekleri belirtilen okullarda
uygulanmadan önce İstanbul Valiliği’nden uygulama için gerekli izin alındıktan sonra 2014–2015
öğretim yılında, İstanbul ili Eyüp ilçesindeki Liselerde çalışan öğretmen ve idarecilere ölçekler 18
Eylül – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında araştırmacı tarafından dağıtılmış ve toplanmıştır. Bu süreçte
323 adet ölçek dağıtılmış, 281 tanesi geri dönmüştür. Geri dönen ölçeklerden 260 tanesi
değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan bu ölçeklerle liselerde çalışan öğretmen ve
yöneticiler arasında sessizlik ile bağlılık arasındaki ilişki incelenmiştir.
Verilerin Analizi
Elde edilen veriler istatiksel olarak SPSS (STATİSTİCAL FOR SOCİAL SOCİENCES) for
Windows 20,0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan katılımcı
öğretmenlerin ve yöneticilerin yapısal özelliklerini gösteren Frekans – Yüzde olarak değerleri
çıkartılmış, sonrada ölçeklerin bütün maddeleri için ve toplanan puanları için Frekans (f) , ortalama
değerleri için (X) ve standart sapma değerleri için de (SS) sembolleri kullanılarak hesaplamaları
yapılmıştır. Normal değerler gösteremeyen grup (n < 30) bu tip gruplar için non – parametrik analiz
teknikleri kullanılmış olup normal dağılım özelliği gösteren gruplara da (n > 30) parametrik analiz
teknikleri kullanılmıştır.

Grupların kendi aralarındaki anlamlılık bakımından kontrolü için gösterilen

hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre durum;
Lise öğretmen ve yöneticilerinde örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik ölçeklerine göre elde
edilen puanların; medeni durum, cinsiyet ve kadrolu olup olmamam durumuna göre değişiklik gösterip
göstermediğine ait yapılan bağımsız grup t- testi,
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Lise öğretmen ve yöneticilerinde örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik ölçeklerinden alınan
puanların; mezun olunan Fakülte türü, branş, toplam hizmet süreleri değişkenlerine göre değişiklik
gösterip göstermediğine ait yapılan non – parametrik Kruskal Wallis – h testi,
Lise öğretmen ve yöneticilerinde örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlikleri arasında manidar
ilişkiler olup olmadığını tespit edebilmek için Pearson’un momentler çarpımı ile ilgileşme analizi
kullanılmıştır.
Bu çalışmada elde edilen veriler beşli Likert ölçeği kullanılarak 1-2-3-4 ve 5’ ten oluşan
rakamlar değerlendirmede ölçek olarak kullanılmış ve eşit olarak beş parçaya bölünmüş ve her parçaya
denk gelen puan aralıkları belirtilmektedir. Ölçekteki seçenekler ile puan aralıkları da belirlenmiştir.
Likert ölçüm tekniğinde kullanılan puan aralıkları aşağıdaki çizelge 3.8’de verilmiştir.
Çizelge 3-8: Ölçek Seçenekleri ile Puan Aralıkları
Seçenekler
Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılıyorum

Verilen Puanlar
5
4
3
2
1

Puan Aralığı
4,20 – 5,00
3,40 – 4,19
2,60 – 3,39
1,80 – 2,59
1,00 – 1,79

Verilerin toplanma şekline verilerin analizine ve bu sürecin nasıl geliştiğine değinilmiştir. Bir
sonraki kısımda da analiz sonuçlarının nasıl elde edildiğine ve elde edilen analiz sonuçlarına ait bilgi
ve bulgu sonuçlarının yorumları yer almaktadır.
BULGULAR VE YORUM
Bulguların elde edilmesi ve yorumlanması için öğretmenlerin cinsiyetleri, branşları, yaşları,
çalışmadaki hizmet süreleri, bulunduğu kurumdaki çalışma süreleri, medeni durumları, mezun
oldukları fakülte türü ve kadrolu olup olamama durumlarına göre demografik özellikleri,

birde

örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlikleri ve bu kavramları arasındaki ilişki durumlarına bağlı olarak
elde edilen bulgular ve yorumlara değinilmiştir.
Örneklem Grubun Demografik Yapısına Göre Bulgu ve Yorumlar
Bu araştırma tespit edilen veriler ışığında örneklem grubunun demografik durumu grubunu
oluşturan çalışanların medeni durumu, cinsiyeti, branşı, hizmet yılı, bulunduğu yerdeki hizmet yılı,
kadro tipi ve mezun olduğu fakülte bölümleri türlerine göre veriler yer almaktadır.
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Çizelge 4-1 : Cinsiyet Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar

f

Bayan
Erkek
Toplam

175
85
260

%

% gec

% yig

67,3
32,7
100,0

67,3
32,7
100,0

67,3
100,0

Çizelge4-1’ de görüldüğü gibi örneklem grubunun 175’i bayan (% 67,3), diğer 85’i erkek (%
32,7) olarak uygulamaya katılan 260 kişi örneklem grubunu oluşmaktadır.
Çizelge 4-2 : Branş Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Toplam

f

%

% gec

% yig

46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
260

17,7
15,8
12,3
12,3
11,9
3,8
3,8
5,8
3,5
5,0
3,1
5,0
100

17,7
15,8
12,3
12,3
11,9
3,8
3,8
5,8
3,5
5,0
3,1
5,0
100

17,7
33,5
41,7
58,1
70,0
73,8
77,7
83,5
86,9
91,9
95,0
100

Çizelge 4.2’de görüldüğü üzere, örneklem grubu 46’sı Türk Dili ve Edebiyat öğretmenlerinden
(%17,7), 41’i Matematik öğretmenlerinden (%15,8), 32’si Meslek Dal Dersi öğretmenlerinden
(%12,3), 32’si İngilizce öğretmenlerinden (%12,3), 31’i Tarih öğretmenlerinden (%11,9), 10’u Fizik
öğretmenlerinden (%3,8), 10’u Müzik öğretmenlerinden (%3,8), 15’i Din K. ve Ah. Bil.
Öğretmenlerinden (%5,8), 9’u Kimya öğretmenlerinden (%3,5), 13’ü Beden Eğitimi öğretmenlerinden
(%5,0), 8’i Coğrafya öğretmenlerinden (%3,1) ve 13’ü Biyoloji öğretmeninden (%5,0) oluşan 260
yönetici ve öğretmenlerden oluşmaktadır.
Çizelge 4-3 : Hizmet Süresi Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
1-5 yıl arası
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam

f

%

% gec

% yig

40
58
162
260

15,4
22,3
62,3
100,0

15,4
22,3
62,3
100,0

15,4
37,7
100,0

Çizelge 4.3 ‘te gösterildiği gibi örneklem grubunun çalışma süreleri bakımından 40 kişisi 1-5
yıl (% 15,4), 58 kişisi 6-10 yıl (% 22,3) ve 162 kişisi de 10 yıl üzeri (%62,3) olmak üzere toplam 260
kişiden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde İstanbul ili Eyüp ilçesinde bulunan liselerde
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çalışan öğretmen ve yöneticilerin mesleki tecrübeleri 10 yıl üzeri olan öğretmenlerin örneklem
grubunun çoğunluğunu (% 62,3) oluşturduğunu görmekteyiz
Çizelge 4-4: Okuldaki Hizmet Süresi Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
1-2 yıl arası
3-4 yıl arası
5 yıl ve üstü
Toplam

f

%

% gec

% yig

145
46
69
260

55,8
17,7
26,5
100,0

55,8
17,7
26,5
100,0

55,8
73,5
100,0

Çizelge 4-4’de görülen örneklem grubu, 145’i 1-2 yıl (%55,8), 46’sı 3-4 yıl (%17,7) ve 69’u 5
yıl ve üstü (%26,5) olmak üzere toplam 260 kişiden oluşmaktadır.

Bulunan sonuç ve bulgular

incelendiğinde İstanbul ili Eyüp ilçesinde bulunan Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin
yarısından fazlası (%55,8) mevcut bulundukları okulda 2 yıl ve daha az bir süre görev yaptıkları
görülmektedir. Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle bazı okullarda yaşanan sıkıntılardan
öğretmenlerin yer değiştirmesine sebep olmuştur.
Çizelge 4-5 : Kadro Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
Yönetici
Kadrolu Öğretmen
Diğer
Toplam

f
35
210
15
260

%

% gec

% yig

13,5
80,8
5,7
100,0

13,5
80,8
5,7
100,0

13,5
94,3
5,7

Çizelge 4.5’de görüldüğü üzere, örneklem grubu 35’i idareci (%13,5), 220’si kadrolu
öğretmen (%80,8) ve 5’i diğer (Kadrosunun dışındaki bir okulda görevlendirme ya da ders ücretli
olarak çalışan öğretmenleri kapsamaktadır) olmak üzere toplam 260 kişiden meydana gelmektedir.
Bulunan bulgular göz önüne alındığında İstanbul ili Eyüp ilçesinde bulunan Liselerde görev yapan
öğretmen ve idarecilerin büyük bir kısmı %94.3’i kadrolu olarak görev yaptıkları görülmektedir.
Kadrolu olarak çalışan öğretmen sayısının bu denli yüksek olması Eyüp ilçesi okullarının öğretmenler
tarafından tercih edilmesinin sonucudur.
Çizelge 4-6 : Medeni Durum Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
Bekar
Evli
Toplam

f
46
214
260
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% gec

% yig

17,7
82,3
100,0

17,7
82,3
100,0

17,7
82,3
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Çizelge 4-6’da görüldüğü gibi,

örneklem grubundan 46 kişi Bekar (% 17,7), 214 kişi Evli

(%83,3) olmak üzere 260 kişidir. Elde edilen bulgular incelendiğinde Eyüp ilçesinde bulunan liselerde
görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmının (%82,3) evli durumda bulundukları görülmektedir.
Çizelge 4-7: Mezun Olunan Fakülte Türü Değişkeni için Frekans ve Yüzde Değeri
Gruplar
Eğitim
Fen - Edebiyat
Diğer
Toplam

f

%

% gec

% yig

185
56
19
260

71,2
21,5
7,3
100,0

71,2
21,5
7,3
100,0

71,2
92,7

Çizelge 4.7’ de gösterildiği üzere, örneklem grubundan 185 kişi Eğitim Fakültesi (%71,2) 56
kişi (%21,5) ve diğer 19 kişi Diğer (İlahiyat, İşletme Fakülteleri gibi öğretmenlik dışı fakülte
mezunlarından oluşmaktadır.) olmak üzere toplam 260 kişiden oluşmaktadır. Elde edilen bu bulgular
incelendiğinde İstanbul Eyüp ilçesinde bulunan Lise öğretmenlerinin büyük bir kısmı (%71,2) Teknik
eğitim ve eğitim fakültelerinden mezun oldukları görülmektedir.
4-2 Örgütsel Bağlılığın Faktörleri ile Değişkenler Arasındaki İlişkilere Dair Bulgu ve Yorumlar
Çizelge 4-8’de gösterilen öğretmelerin örgütsel bağlılık durumlarını, bağlılık düzeyi alt boyutları ve bu
boyutlara ait puanları toplam puanları ile karşılaştırılarak incelenmiş ve sayısal değerleriyle
verilmektedir.
Çizelge 4-8: Örgütsel Bağlılık Ölçeğinin Alt Boyutlarına Ait Aritmetik Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Boyutlar
ss
x
N
Duygusal Bağlılık
260
2,92
0.481
Devam Bağlılığı
260
2,70
0.678
Normatif Bağlılık
260
2,86
0.675
Tüm Ölçek
260
2.83
0.446
Çizelge 4-8’ de gösterilen bulgulardan yola çıkarak, örneklem grubunu oluşturan
öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin örgütsel bağlılık ölçeğindeki verilere göre toplanan
puanların aritmetik ortalamasını gösteren X = 2,82 dir. Bu verilere göre standart sapması ss =
0,446’dır. Elde edilen bu veriler ve sonuçlar bakımından öğretmenlerdeki örgütsel bağlılık boyutunun
seviyesi orta düzeyde olduğunu görmekteyiz. Öğretmenlerin duygusal bağlılık düzeyleri bakımından
puanlarının aritmetik ortalaması X = 2,92 olduğu ve standart sapma puanları ortalamasının da ss =
0,481 olarak ölçüldüğü, buna göre de öğretmenlerde duygusal bağlılık orta seviyededir. Diğer bir alt
boyut olan devam bağlılığının veri analiz sonuçları X = 2,92 – standart sapma ss = 0,78 olarak
ölçülmüş olup devam bağlılık düzeyi orta seviyededir. Örgütsel bağlılığın son at boyutu olan normatif
bağlılık analiz sonuçlarına göre de aritmetik ortalama X = 2,86 ve standart sapma ss = 0,675 olarak
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ölçülmüştür. Toplanan bu sonuçları birbiriyle karşılaştırdığımızda ölçeğin standart sapma değerlerine
göre ölçeği cevaplayan katılımcıların birbirlerine benzer cevap verdiklerini görmekteyiz.
Cinsiyet Bakımından Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Öğretmenlerde cinsiyet bakımından örgütsel bağlılık seviyeleri aşağıdaki Çizege 4-9’da
gösterilmektedir.
Çizelge 4-9: Öğretmenlerde Örgütsel bağlılık düzeyinin cinsiyet değişkenine göre değişip
değişmediğini belirlemek üzere yapılan bağımsız grup T testi sonuçları
Puan Düzeyi

Gruplar

Duygusal Bağlılık

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Toplam

N

x

ss

Sh x

85
175
85
175
85
175
85
175

2,99
2,89
2,64
2,74
2,92
2,83
2,85
2,82

0,44
0,50
0,61
0,71
0,68
0,67
0,44
0,45

,479
,375
,066
,053
,074
,050
,048
,034

t

t Testi
Sd

p

-1,697

258

,091

1,059

258

,291

-1,008

258

,314

-,579

142

,563

Çizelge 4-9’daki bağımsız grup t testi sonuçları incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel bağlılık
düzeyleri cinsiyet değişkeni yönünden gruplar arasında önemli bir farklılık olup olmadığı incelenmiş
olup sonuçta anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p > 0,05). Ancak aritmetik ortalamalarına göre
göreceli olarak erkek öğretmenlerin duygusal ve normatif bağlılıklarının kadın katılımcılara göre daha
yüksek, kadın öğretmenlerin ise devam bağlılıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir.
4-2-2 Öğretmenlerin Branşlarına Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Çizelge 4-10’da branş türü bakımından öğretmenlerin bağlılık düzeyleri veri sonuçları
verilmektedir.
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Çizelge4 -10 : Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Branş Türü Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek Üzere Kruskal Wallis-h Testi Sonuçları
Puan Düzeyi

Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Bağlılık

Gruplar

N

x sira

Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Toplam

46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
260

121,40
136,74
129,61
112,70
124,27
152,20
89,25
160,77
155,39
132,54
158,75
147,31
125,16
139,69
144,69
138,38
108,65
151,90
119,15
121,83
140,11
127,58
130,63
118,19
127,18
106,74
144,86
113,38
153,45
165,80
112,90
139,33
130,78
127,92
119,75
154,42
124,30
127,90
142,25
117,69
128,74
160,95
104,40
145,53
140,22
129,08
134,56
138,92
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sd

p

12,207

11

0,348

6,683

11

0,824

14,452

11

0,209

5,885

11

0,881
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Çizelge 4-10’da gösterildiği üzere, öğretmenlerde örgütsel bağlılık alt düzeyleri branşlar
açısından elde edilen verilerin Kruskal Wallis – h testi ile inceleme sonucunda gruplar arasında
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p> 0,05).
4 -2-3 Medeni Durum Açısından Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Çizelge 4-11’de medeni durum bakımından öğretmenlerin bağlılık düzeyleri veri sonuçları
verilmektedir.
Çizelge 4 - 11: Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre
Değişikliğini Görmek için Yapılan Bağımsız Grup T testi Sonuçlarını Gösteren Çizelge
Puan Düzeyi

Gruplar

N

x

ss

Sh x

Duygusal Bağlılık

Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr
Evli
Bekâr

214
46
214
46
214
46
214
46

2,94
2,82
2,72
2,63
2,87
2,80
2,84
2,74

,48
,48
,67
,73
,67
,70
,45
,45

,327
,706
,455
,108
,459
,102
,304
,066

Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Toplam

t Testi
t

Sd

p

1,606

258

,110

,844

258

,400

,663

258

,508

1,340

258

,181

Çizelge 4-11’ de gösterilen verilere göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri bakımından
medeni durum değişkeni grupları arasında farklılıklar olup olamaması durumunu gösteren aritmetik
ortalaması hesaplanan bağımsız grup t – testi sonucuna göre (p> 0,05) kayda değer bir farklılık
bulunamamıştır.
4-2-4 Mezun Oldukları Fakülte Türlerine Göre Öğretmenlerdeki Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri
Mezun oldukları fakülte türlerine göre öğretmenlerdeki örgütsel bağlılık düzeylerin sonuçları
aşagıdaki Çizelge 4-12’ de verilmiştir.
Çizelge 4 -12: Mezun Oldukları Fakülte Türlerine Göre Öğretmenlerdeki Örgütsel
Bağlılık Seviyelerini Belirlemek için Yapılan Kruskal Wallis-h testi sonuçları
Puan Düzeyi
Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Gruplar

N

x sira

Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam
Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam
Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam

185
56
19
260
185
56
19
260
185
56
19
260

133,46
126,71
112,82
130,48
136,34
113,45
136,05
119,82
107,95

326

x2

sd

p

1,505

2

,471

2,769

2

,516

1,381

2

,144
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Çizelge 4.12’ de gösterildiği gibi öğretmenlerin örgütsel bağlılık seviyelerinin mezun
oldukları fakülte türlerine göre değişiklik gruplarının aritmetik ortalamalarının anlamlı bir değişiklik
olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis – h Testi uygulanmış ve bu testin
sonucunda kayda değer bir değişiklik bulunmamıştır (p>0,05).
4-2-5 Hizmet Süresine Göre Öğretmenlerdeki Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Toplam Çalışma Süresine göre öğretmenlerin örgüte olan bağlılık düzeyleri sonuçları Çizelge
4-13’ te verilmiştir.
Çizelge 4 -13: Örgütsel Bağlılık Puanlarının Hizmet Süresi Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek için Yapılan Kruskal Wallis – h Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Bağlılık

Gruplar
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
Toplam

N

x sira

40
58
162
260
40
58
162
260
40
58
162
260
40
58
162
260

120,46
107,72
141,13
134,36
119,77
133,39
151,59
106,48
133,89
137,93
107,50
136,90

x2

sd

p

9,423

2

,009

1,536

2

,464

9,460

2

,009

7,003

2

,030

Toplam çalışma süreleri bakımından öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin anlamlı bir
değişiklik olup olmadığını tespit etmek amacıyla Kruksal Wallis – h analizi yapılmıştır. Çizelge 4 13’te gösterildiği gibi katılımcıların Bağlılık ölçeği alt boyut puanların çalışma sürelerine göre
baktığımızda aralarına önemli bir farklılık varlık derecesini görmek maksadıyla yapılan Kruskal
Wallis-h testi sonucunda gruplardaki ortalama ve sıralama açısından aralarındaki genel bağlılık,
duygusal ve normatif bağlılık alt boyutunda anlamlı bulunmuştur (p≤ 0,05).
4-2-6 Çalıştıkları Okuldaki Hizmet Süresine Göre Öğretmenlerdeki Örgütsel Bağlılık
Düzeyleri
Çalıştıkları kurum bakımından aynı kurumda çalışma süreleri baz alındığında öğretmenlerdeki
örgütsel bağlılık durumlarını gösteren veriler aşağıdaki Çizelge 4 -14’te verilmektedir.
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Çizelge 4 -14: Örgütsel bağlılık düzeylerinin aynı okuldaki çalışma süresi yönünden değişiklik
olup olmadığını belirlemek için uygulanan Kruskal Wallis – h testi sonuçları
Puan
Düzeyi
Duygusal
Bağlılık

Devam
Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Gruplar

N

x sira

1-2 yıl
3-4 yıl
5 yıl üstü
Toplam
145
3-4 yıl
5 yıl üstü
Toplam
1-2 yıl
3-4 yıl
5 yıl üstü
Toplam

145
46
69
260
145
46
66
260
145
46
67
144

126,80
140,50
131,66
122,84
148,41
134,66
138,17
117,74
122,90

x2

sd

p

1,199

2

,549

4,353

2

,113

3,562

2

,168

Çizelge 4-14’ te görüldüğü gibi öğretmenlerde oluşan örneklem grubunun “Örgütsel Bağlılık
Ölçeği” alt boyutlarından aldıkları puanların hazır çalıştıkları kurumda çalışma sürelerine göre anlamlı
değişiklik olup olmadığını görmek için yapılan Kruskal Wills– h testi neticesinde grupların sıralamalar
ve ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p>0,005).
4 -2-7 Kadro Değişikliğine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri
Yöneticilik görevinde olup olmama durumları yönünden öğretmenlerin örgütsel bağlılık
oranları aşağıdaki Çizelge 4 -15’ te gösterilmektedir.
Çizelge 4 -15: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Puanlarının Kadro Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek için Yapılan Bağımsız Grup T Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Toplam

Gruplar

N

x

ss

Sh x

İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen

35
225
35
225
35
225
35
225

2,96
2,92
2,67
2,71
3,01
2,83
2,87
2,82

0,48
0,48
0,54
0,70
0,75
0,66
0,44
0,45

,081
,321
,092
,047
,126
,044
,075
,030

t Testi
t

Sd

p

0,467

258

,641

-0,333

258

,739

1,43

258

,151

0,723

258

,471

Çizelge 4.15’te gösterildiği gibi araştırma konusu olan çalışanların bağlılık ölçeği sonucu ve
alt boyut ortalamaların idarecilik görevinde bulunup bulunmama durumuna göre değişip değişmediğini
görmek için uygulanan bağımsız grup t- testi analizi incelendiğinde grup ortalamaları arasında manidar
bir farklılık görülmemiştir (p>0,05).

328

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

4 -3 Örgütsel Sessizliğin Faktörleri ile Değişkenleri Arasındaki İlişkilere Dair Bulgu ve
Yorumlar
Elde edilen toplam puanları açısından öğretmenlerin örgütsel sessizlik ölçeğinin alt
düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelemeleri Çizelge 4.16’da verilmektedir.
Çizelge 4 -16: Örgütsel Sessizlik Alt Boyutlarına Ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma
Değerleri
Alt Boyutlar
Kabullenici Sessizlik Alt Boyutu
Korunmacı Sessizlik Alt Boyutu
Korumacı Sessizlik Alt Boyutu
Toplam

N

x

SS

260
260
260
260

2,13
1,81
3,89
2,61

0,828
0,771
0,930
0,539

Çizelge 4 -16’da gösterildiği üzere, öğretmenlerden oluşan örneklem grubun örgütsel sessizlik
ölçeğine göre toplam puanlarının aritmetik ortalaması (x = 2,61); standart sapma puanı (ss= 0,539);
kabullenici sessizlik puanlarının aritmetik ortalaması (x= 2,13); standart sapma puanı (ss= 0,828);
korunmacı sessizlik puanlarının aritmetik ortalaması( x= 1,81); standart sapma puanı (ss= 0,771);
korumacı sessizlik puanlarının aritmetik ortalaması (x= 3,89); standart sapma puanı (ss = 0,930)
olarak ölçülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar bize öğretmenlerde sessizliğin alt boyutu olan kabullenici
sessizlik düzeyinin alt seviyede olduğunu göstermektedir. Korunmacı sessizlik düzeyleri de
(katılmıyorum -

2) düzeyinin hemen altında yer almaktadır. Korumacı sessizlik düzeyinin ise

(katılıyorum-4) seviyesinde olduğu görülmektedir. Genel olarak ölçek incelendiğinde örgütsel
sessizlik düzeylerinin katılmıyorum ve kararsızım seviyelerinin arasında olduğu görülmektedir.
4-3-1 Cinsiyete Göre Öğretmenlerdeki Örgütsel Sessizlik Düzeyleri
Öğretmenlerde cinsiyetlerine göre ölçülen örgütsel sessizlik düzeyleri Çizelge 4.17’de
gösterilmektedir.
Çizelge 4 -17: Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değişip Değişmediğini
Belirlemek için Yapılan Bağımsız Grup T Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Kabullenici sessizlik
Korunmacı sessizlik
Korumacı sessizlik
Toplam

Gruplar

N

x

ss

Sh x

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

85
175
85
175
85
175
85
175

2,10
2,14
1,72
1,86
3,80
3,94
2,54
2,64

,862
,813
,798
,755
,872
,956
,504
,553

,093
,061
,087
,057
,095
,072
,055
,042
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t Testi
Sd

p

-,296

258

,767

-1,383

258

,168

-1,191

258

,235

-1,499

258

,135

t
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Çizelge 4-17’de belirtilen sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin cinsiyet
değişkenine göre grupların aritmetik ortalamaları arasında önemli bir farklılık olup olmadığını tespit
etmek için yapılan bağımsız grup t testi sonucunda, bütün ölçekler ve diğer alt boyutlarında anlamlı
farklılıklar tespit edilmemiştir (p>0,05).
4-3-2 Branş Türüne Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri
Ölçülen değerlerin sonuçlarına göre öğretmenlerin branşları yönünden örgütsel sessizlik
düzeyleri Çizelge 4.18’de gösterilmektedir.
Çizelge 4 -18: Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Branş Türü Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Kruskal Wallis-h Testi Sonuçları
Puan Düzeyi

Kabullenici
Sessizlik

Korunmacı
Sessizlik

Korumacı
Sessizlik

Gruplar

N

x sira

Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji

46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13

131,87
122,39
134,02
118,25
132,89
135,50
158,10
146,83
142,17
135,17
124,31
114,08
130,70
143,01
131,59
127,42
118,52
108,40
147,00
128,43
136,50
128,46
138,69
123,35
124,58
129,04
131,13
148,81
143,40
134,60
112,90
128,40
149,60
126,27
116,25
91,27

330

x2

sd

p

4,525

11

0,952

4,525

11

0,977

8,248

11

0,691
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Türk Dili ve Edebiyatı
Matematik
Meslek Dal Dersi
İngilizce
Tarih
Fizik
Müzik
Din K. ve Ah. Bil.
Kimya
Beden Eğitimi
Coğrafya
Biyoloji
Toplam

Sessizlik

46
41
32
32
31
10
10
15
9
13
8
13
260

126,37
134,95
136,63
134,27
134,79
116,45
126,70
134,00
153,28
124,69
121,06
102,1

3,974

11

0,971

Çizelge 4-18’de gösterildiği gibi, örgütsel sessizlik puanları incelendiğinde öğretmenlerin
örgütsel sessizlik düzeylerinin branşlarına göre aritmetik ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için yapılan Kruskal Wallis-h testi sonuçlarına göre grupların aritmetik
ortalamaları arasında kayda değer bir durum bulunamamıştır (p>0,05).
4 -3 - 3 Medeni Durumuna Göre Öğretmenlerin Örgütsel sessizlik Düzeyleri
Medeni durumlarına göre öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri Çizelge 4.19’da
verilmektedir.
Çizelge 4 -19: Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Kruskal Wallis-h Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Kabullenici Sessizlik
Korunmacı Sessizlik
Korumacı Sessizlik
Toplam

Gruplar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar

N

x

ss

Sh x

214
46
214
46
214
46
214
46

2,16
1,98
1,82
1,76
3,89
3,90
2,62
2,55

,832
,801
,770
,780
,933
,930
,529
,585

,057
,118
,053
,115
,064
,137
,036
,086

t

t Testi
Sd

p

1,331

258

,184

,518

258

,605

-,084

258

,933

,879

258

,380

Çizelge 4-19’da gösterilen sonuçlara göre öğretmenlerin medeni durumları değişkeni
bakımından grupların örgütsel sessizlik düzeylerinin aritmetik ortalamalarının anlamlı farklılık
gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yapılan bağımsız grup t testi sonucunda anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
4 -3 - 4 Mezun Olunan Fakülte Türüne Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri
Mezun olunan fakülte türüne göre öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri Çizelge 4-20’de
gösterilmektedir.
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Çizelge 4 -20: Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Mezun Olunan Fakülte Türü Değişkenine
Göre Değişip Değişmediğini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Kruskal Wallis-h Testi
Sonuçları
Puan Düzeyi
Kabullenici
sessizlik

Korumacı
sessizlik

Korunmacı
sessizlik

Toplam

Gruplar

N

x sira

Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam
Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam
Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam
Eğitim Fakültesi
Fen-Ed. Fakültesi
Diğer
Toplam

185
56
19
260
185
56
19
260
185
56
19
260
185
56
19
260

130,65
124,84
145,68
131,82
125,77
131,61
127,53
144,75
117,39
130,07
134,16
123,87

p

x2

sd

1,103

2

,576

2,90

2

,865

2,911

2

,233

,287

2

,866

Çizelge 4-20’de gösterildiği gibi mezun olunan fakülte türü değişkenine göre öğretmen
gruplarının örgütsel sessizlik düzeylerinin aritmetik ortalamalarının önemli bir farklılık gösterip
göstermediğini anlamak için yapılan Kruskal Wallis – h testi sonucunda anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır (p> 0,05).
4 -3-5 Hizmet Süresine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri
Öğretmen olarak çalıştıkları toplam çalışma süreleri bakımından örgütsel sessizlik düzeylerini
gösteren veriler Çizelge 4-21’de gösterilmektedir.
Çizelge 4-21: Örgütsel Sessizlik Puanlarının Hizmet Süresi Değişkenine Göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Kruskal Wallis-h Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Kabullenici
Sessizlik

Korunmacı
Sessizlik

Korumacı
Sessizlik

Toplam

Gruplar

N

x sira

1-5 yıl arsı
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arsı
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arsı
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam
1-5 yıl arsı
6-10 yıl arası
10 yıldan fazla
Toplam

40
58
162
260
40
58
162
260
40
58
162
260
40
58
162
260

142,98
125,68
129,15
150,86
135,34
123,74
129,99
126,19
132,17
144,34
130,66
127,03
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p

x2

sd

1,404

2

,496

4,605

2

,100

,276

2

,871

1,704

2

,427
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Öğretmenlerin çalıştıkları hizmet sürelerine göre örgüt içi sessizlik düzeylerinde anlamlı
biçimde bir değişiklik olup olmadığını görmek maksadıyla Kruskal Wallis – h testi analizi
uygulanmıştır. Çizelge 4 -21’de gösterildiği gibi öğretmenlerden oluşan örneklem grubun örgütsel
sessizlik ölçeği alt boyutun puanlarının hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için yapılan Kruskal Wallis – h testi sonucunda grupların sıralamalar
ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmamıştır (p> 0,05).
4-3-6 Öğretmenlerin Bulunduğu Okuldaki Hizmet Süresine Göre Örgütsel Sessizlik
Düzeyleri
Mevcut çalıştıkları okuldaki toplam çalışma süreleri bakımından öğretmenlerdeki örgütsel
sessizlik düzeyleri Çizelge 4-22’de gösterilmektedir.
Çizelge4-22: Örgütsel Sessizlik Puanlarının Okul Hizmet Süresi Değişkenine Göre
Değişip Değişmediğini Belirlemek için Yapılan Bağımsız Kruskal Wallis – h Testi Sonuç
Çizelgesi
Puan Düzeyi
Kabullenici
Sessizlik

Korunmacı
Sessizlik

Korumacı
Sessizlik

Toplam

Gruplar

N

x sira

1-2 yıl
2-4 yıl
5 yıl üstü
Toplam
1-2yıl
2-4yıl
5 yıl üstü
Toplam
1-2yıl
2-4yıl
5 yıl üstü
Toplam
1-2yıl
2-4yıl
5 yıl üstü
Toplam

145
46
69
260
145
46
69
260
145
46
69
260
145
46
69
260

137,28
114,57
126,88
139,99
108,87
124,99
125,82
141,60
132,94
135,62
118,91
127,46

x2

sd

p

3,433

2

,180

6,660

2

,036

1,657

2

,437

1,881

2

,390

Çizelge 4-22’de gösterilen, araştırmanın örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin örgütsel
sessizlik ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen verilerin analizleri sonucunda aldıkları puanların
mevcut çalıştıkları okuldaki hizmet sürelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek için yapılan Kruskal Wallis- h testi sonucuna göre öğretmenlerde sessizliğin alt boyutu olan
kurunmacı sessizlik boyutunda anlamlı farklılıklar görülmüştür (p<0,05).
4 – 3 -7 Kadro Derecesine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri
Yöneticilik görevinde bulunup bulunmamalarına göre öğretmenlerin örgütsel sessizlik
düzeyleri Çizelge 4-23’te gösterilmektedir.
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Çizelge4-23: Örgütsel Sessizlik Ölçeği Puanlarının Kadro Değişkenine göre Değişip
Değişmediğini Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T Testi Sonuçları
Puan Düzeyi
Kabullenici Sessizlik
Korunmacı sessizlik
Korumacı sessizlik
Toplam

Gruplar

N

x

ss

Sh x

İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen
İdareci
Öğretmen

35
225
35
225
35
225
35
225

1,98
2,15
1,69
1,83
3,70
3,92
2,46
2,63

0,72
0,84
0,78
0,77
0,92
0,93
0,52
0,54

,122
,056
,132
,051
,155
,062
,088
,030

t Testi
t

Sd

p

-1,095

258

,274

-1,025

258

,306

-1,347

258

,179

-1,832

258

,068

Çizelge 4-23’te gösterilen işgören örneklem grubunun oluşturduğu örgütsel sessizlik ölçeğinin
ve alt boyutlarının ortalamalarının yöneticilik görevinde olup olmadıklarına aralarında bir farklılık
olup olmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız Kruskal Wallis – h testi sonucunda, grupların
sıralamalarındaki ortalama farklılıkları anlamlı bulunmamıştır (p > 0,05).
4-4 Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Bu kısımda örgütsel sessizliğin oluşmasına sebep olan etmenler (Bireysel Sessizlik ve İlişkisel
Sessizlik) birde Örgütsel Bağlılığı oluşturan etmenler olan (Devam Bağlılığı, Duygusal Bağlılık,
Normatif Bağlılık) arasındaki ilişkiler incelenerek analiz yapılmıştır. Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel
Bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan korelasyon testinden elde edilen bulgular
aşağıda Çizelge 4-24’te verilmektedir.
Çizelge4-24: Örgütsel Bağlılık Ölçeği Puanları ile Örgütsel Sessizlik Ölçeği Puanları
Arasında Bulunan İlişkiler
Değişkenler
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Duygusal Bağlılık
Normatif Bağlılık
Duygusal Bağlılık
Kabullenici Sessizlik
Duygusal Bağlılık
Korunmacı Sessizlik
Duygusal Bağlılık
Korumacı Sessizlik
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık
Devam Bağlılığı
Kabullenici Sessizlik
Devam Bağlılığı
Korunmacı Sessizlik
Devam Bağlılığı
Korumacı Sessizlik
Normatif Bağlılık

N

r

p

260

,232

,000

260

,227

,000

260

,142

,022

260

,037

,554

260

-,073

,243

260

,377

,000

260

,222

,000

260

,165

,008

260

-,012

,853

260

,135

,030
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Kabullenici Sessizlik
Normatif Bağlılık
Korunmacı Sessizlik
Normatif Bağlılık
Korumacı Sessizlik
Kabullenici Sessizlik
Korunmacı Sessizlik
Kabullenici Sessizlik
Korumacı Sessizlik
Korunmacı Sessizlik
Korumacı Sessizlik

260

,121

,051

260

,031

,620

260

,654

,000

260

-,108

,081

260

-,139

,025

Çizelge 4-24’te gösterilmiş olan örgütsel sessizlik ölçeğinin toplam puanları ile örgütsel
Bağlılık ölçeğinden elde edilen puanlar birbiriyle kıyaslanınca aralarında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını belirlemek amacıyla pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bunun sonucunda örgütsel
bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık ile devam bağlılığı arasındaki ilişkinin zayıf olduğu ve
pozitif yönde olduğu görülmektedir (r=0,232; p<0,05). Buna göre duygusal bağlılık arttıkça devam
bağlılığın da artması beklenmektedir.
Diğer örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında
bulunan ilişki zayıf seviyede ve pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir (r=0,227; p<0,05). Buradan
anlaşılan durum örgütsel bağlılığın normatif bağlılığında arttığı görülmektedir. Duygusal bağlılık
algıları yüksek olan işgörenlerin kendilerini örgüte ait hissettiklerinden örgüte karşı sorumlulukları da
artmaktadır.

Bundan dolayı da normatif bağlılık algılarında artış görülmektedir. Bu algıya sahip

öğretmenler kendilerini okulun bir parçası olarak görmekteler ve ve örgütün başarısı için daha çok
çaba göstermektedirler.
Bağlılık ölçeğinin alt boyutları arasında bulunan duygusal bağlılık kabullenici sessizlik alt
boyutları arasında pozitif yönde bir zayıf ilişki olduğu görülmektedir. (r=0,142; p<0,05). Bu durumda
görülüyor ki duygusal bağlılık arttıkça kabullenici sessizliğinde artması beklenmektedir.
Birde duygusal bağlılık boyutu ile korumacı sessizlik alt boyutu arasında istatiksel yönden
anlamlı bir ilişki görülmemiştir (r =-0,073; p > 0,05). P’nin anlamlı olması durumunda duygusal
bağlılık alt boyutu ve korumacı sessizlik alt boyutları arasında negatif bir ilişkiden söz edilebilirdi.
Yani Eyüp

ilçesindeki liselerde

çalışan öğretmenlerin duygusal bağlılıkları arttıkça

diğer

öğretmenlerin faydası için sessiz kalma davranışlarının azalabileceği söylenebilmektedir.
Örgütsel bağlılık ölçei alt boyutlarından devam bağlılığı örgütsel bağlılığın normatif bağlılık
alt boyutu arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = 0,377; p< 0,05).
Bu durumda

devam bağlılığı göstern öğretmenlerin zamanla normatif bağlılıklarının arttığı

görülmektedir. Devam bağlılığı ile kabullenici sessizlik arasındaki ilişki düşük seviyede ve pozitif
yöndedir (r = 0,222; p< 0,05).
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Devam bağlılığı gösteren öğretmenlerin kabullenici sessizlik özelliği göstermesi de beklenir.
Yine Devam Bağlılığı ile Korunmacı Sessizlik alt boyutu arasında anlamlı pozitif yönde düşük bir
ilişkinin bulunduğu görülmektedir (r=,16; p <0,05). Devam bağlılığının artması durumunda korunmacı
sessizlik alt boyutunun da artması beklenir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından normatif bağlılık alt boyutu ile örgütsel sessizliğin alt
boyutu olan kabullenici sessizlik boyutu arasında anlamlı pozitif yönde düşük bir ilişki olduğu
görülmüştür (r =0,135; p < 0,05). Normatif bağlılık arttıkça kabullenici sessizlikte artmaktadır.
Örgütsel Bağlılığın Normatif Bağlılık alt boyutu ile Örgütsel Sessizliğin Korunmacı Sessizlik
boyutu arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir (p>0,05). Ancak P değerinin
anlamlılık değerine oldukça yakın olduğu görülmektedir.
Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık ile örgütsel sessizliğin korumacı sessizlik
boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p> 0,05).
Yine örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik alt boyutu ve korunmacı sessizlik alt boyutu
arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir (r =0,4654; p<0,05). Bulunan
bu sonuçlara göre kabullenici sessizlik boyutundan kaynaklı sessizliğin artması durumunda korunmacı
sessizlik boyutunda da sessizliğin artabileceğinden söz edilebilir.
Yani kabullenici sessizlik ile korumacı sessizlik alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
(p>0,05).
Örgütsel sessizliğin alt boyutları olan Korumacı ve Korunmacı Sessizlik boyutları arasında
negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= -0,139; p<0,05). Korunmacı sessizlik
alt boyutunun artması durumunda korumacı sessizlik alt boyutunun azalması beklenir. Yani korunmacı
sessizlik alt boyutu davranışı gösteren bir öğretmenden korumacı sessizlik alt boyutu davranışı
göstermesi beklenemez.
Dördüncü bölümde görülen uygulanmış anket ve ölçekler aracılığıyla elde edilen verilerin
analizleri sonucu, araştırmamızın konusu olan örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık bulgularını ve bu
bulgulara ait yorumlar görülmektedir. Bir sonraki bölümümüz olan beşinci bölümde araştırmamızdan
elde ettiğimiz sonuçlara ve bu sonuçların doğrultusundaki önerilerden bahsedilecektir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara göre geliştirilen öneriler yer
almaktadır.
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5.1 Sonuçlar
Bu araştırmada ölçekler İstanbul ili Eyüp ilçesinde bulunan 14 lise de görev yapan toplam 260
yönetici ve öğretmen tarafından cevaplanmıştır. Katılımcıların;
1-) % 17,7’si 46 kişi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden,
2-) %15,8’i 41 kişi Matematik öğretmenlerinden,
3) %12,3’ü 32 kişi Meslek Dal Dersi öğretmenlerinden,
4-) % 12,3’ü 32 kişi İngilizce öğretmenlerinden,
5-) %11,9’ u 31 kişi Tarih öğretmenlerinden,
6-) %3,8’i 10 kişi Fizik öğretmenlerinden,
7-) % 3,8’i 10 kişi Müzik öğretmenlerinden,
8-) %5,8’ i 15 kişi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenlerinden,
9-) %3,5’i 9 kişi Kimya öğretmenlerinden,
10-) %5’i 13 kişi Beden Eğitimi öğretmenlerinden,
11-) %3,1’i 8 kişisi Coğrafya öğretmenlerinden,
12-) %5,0’ı 13 kişisi Biyoloji öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan katılımcıların 175’i bayan olup %67,3’lük dilimi oluştururken, erkekler
öğretmenler 85 kişilik katılımla katılımcıların %32,7’sini oluşturmaktadır. Katılımcıların; 40’ı (%15,4)
1-5 yıl hizmet süresine, 58’i (%22,3) 6-10 yıl çalışma süresine sahip, 162’si (%62,3) 10 yıl üzeri
çalışma süresine sahiptirler. Ayrıca katılıcı öğretmenlerin 145’i (%55,8) bulundukları kurumda 1-2 yıl
arası, 46’sı (%17,7) 3-4 yıl hizmet vermekte iken, 69’u (%26,5) 5 yıl ve üstü sürede mevcut
okullarında görevde bulunmaktadırlar. Katılımcıların 35’i (%13,5) idari görevde bulunurken, 225’i
(%86,5) öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Yine katılımcıların 255’i (%98,1) kadrolu iken, 5’i
(%1,9) ücretli ya da görevlendirme olarak görev yapmaktadır. Katılımcıların 214’ü (%82,3) evli iken,
46’sı (17,7) evli değildir. Katılımcıları 185’i (%71,2) eğitim fakültesi mezunu, 56’sı (%21,5) fen
edebiyat fakültesi mezunu iken, 19’u (7,3) diğer (İlahiyat fakültesi, işletme gibi öğretmenlik dışı
fakültelerden mezun olanları kapsamaktadır.) fakülte mezunudurlar.
Örgütsel bağlılık ölçeğinde elde edilen puanların genel ortalaması 2,83 olup orta düzeydedir.
Öğretmen ve idareciler kurumlarına karşı orta düzeyde bir bağlılık göstermektedirler.
Duygusal yönden bağlılık faktörünün ortalaması 2,92 olup orta düzeydedir. Öğretmen ve
yöneticiler çalıştıkları okula karşı duygusal ortamda orta düzeyde bir bağlılık hissi duymaktadırlar.
Çalışanlar kendilerini orta düzeyde örgütün bir ferdi olarak görmekte, örgütün problemlerini kendi
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problemleriyle orta bir düzeyde özdeşleştirmektedirler. Örgütün başarısı yükseltmek ve hedeflenen
amaçlara ulaşması yönünde kendilerinden istenen performans düzeyinde bir çaba içerisindedirler.
Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan devam bağlılığı faktörünün ortalaması 2,70 olup orta
düzeydedir. Bu sonuç öğretmen ve idarecilerin okullarına devam etme isteklerinin orta düzeyde
olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin devlet okulları dışında çalışma şartlarının daha ağır ve
ücretlerin az olması, öğretmenlerin okullarına karşı bağlılık algılarını güçlendirmektedir.
Örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılık faktörünün ortalaması 2,86 olup orta
düzeydedir. Öğretmen ve yöneticilerin duygusal bağlılık algıları göreceli olarak en yüksek, sonrasında
normatif duygusal bağlılıkları gelmekte ve devam bağlılıkları da göreceli olarak en düşük düzeydedir.
Örgütsel Sessizliğin genel ortalaması 2,61 olup orta düzeydedir. Öğretmenler ve yöneticiler
olay ve durumlar karşısında genelde sessiz kalmama tercihinde bulunmaktadırlar. Duygu ve
düşüncelerini, sorunlarını ifade edebilmektedirler. Duruma göre görev yaptıkları okulda meydana
gelen sorunları görmezlikten gelip susmayı seçmemektedirler. Burada 657 sayılı devlet memurları
kanunun çalışanları koruması, işten atılma endişesi olamayan çalışanlar daha sorunlara karşı
düşüncelerini daha rahat ifade edebilmektedirler.
Örgütsel sessizliğin alt boyutu olan kabullenici sessizlik faktörünün ortalaması 2,13 olup
düşük düzeydedir. Liselerde çalışan öğretmenlerin bu konuda yapılmış çalışmaların aksine oldukça az
sessiz kalma eğilimi göstermektedirler. Olumsuz eleştiriler, dışlanma korkusu, bilgi ve tecrübe
eksikliği gibi etkenlerin önemli ölçüde öğretmenleri ve yöneticileri sessizlik tutumuna itmediği
söylenebilir.
Örgütsel sessizliğin diğer bir alt boyutu olan korunmacı sessizlik faktörünün değerler
ortalaması 1,81 olup düşük seviyede olduğu görülmektedir.

Bu seviye bize Lise öğretmenlerinin

çatışma ortamından kaçınmadıkları ve bu sebepten de korunmacı sessizliğin düşük seviyede olduğu
görülmektedir
Örgütsel bağlılığın alt faktörleri ile cinsiyet, medeni durum, branş, bitirdikleri fakülte türü,
çalışmadaki hizmet süresi, mevcut bulunduğu okuldaki hizmet süresi ve kadro değişkenleri arasında
istatiksel yönden anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır. Örgütsel bağlılık ölçeği alt boyutları ile
cinsiyet türü değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde duygusal ve normatif bağlılık düzeylerinin
erkek öğretmenlerin ve yöneticilerin göreceli olarak daha yüksek, devam bağlılık düzeylerinde ise
bayan öğretmenlerin ve yöneticilerin göreceli olarak daha yüksek olduğu görülmektedir.
Örgütsel sessizlik alt boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında ilişkiye bakıldığında istatiksel
anlamda anlamlı bulunmamış ancak aritmetik ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda korumacı
sessizlik davranışının bayan öğretmenlerin ve yöneticiler (x=9,94)erkek öğretmenlere (3,80) daha

338

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

yüksek oranla göreceli olarak daha fazla korumacı sessizlik davranışı gösterdikleri bulunmuştur.
Kabullenici sessizlik ve korunmacı sessizlik ortalamalarında da bayan öğretmenlerin ve yöneticilerin
göreceli olarak erkek öğretmen ve yöneticilere göre göreceli olarak daha yüksek düzeyde sessizlik
davranışı gösterdikleri söylenebilir. Bu sonucun kadın ve erkeklerin farklı fıtratlara sahip olmasından
kaynaklandığını söyleyebiliriz.
Sessizlik alt boyutları ile branş türü değişkeni arasındaki ilişki incelendiğinde istatiksel
bakımdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Kabullenici sessizlik alt boyutu aritmetik
ortalamalarına bakıldığında, müzik öğretmenlerinin göreceli olarak en yüksek düzeyde kabullenici
sessizlik gösterdikleri (x=158,10), Coğrafya öğretmenlerinin ise en düşük kabullenici sessizlik
gösterdikleri (x=114,08) görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin okullarda sayıca az olmalarının ya da
okullarda bazı derslerin daha az önemseniyor olması bu sonucu doğurmuş olabilir. Din kültürü ve
ahlak bilgisi ve Kimya gibi derslerin aritmetik ortalamalarının hemen müzikten sonra gelmesi bu
düşünceyi destekler niteliktedir. Bu nedenle bu branştaki öğretmenler okul müdür ve müdür
yardımcıları olmaları kabullenici sessizlik düzeylerinin diğer branşlara göre düşük çıkmasında etken
olduğu düşünülmektedir. Korunmacı sessizlik alt boyutunda aritmetik ortalamalar sonucuna göre yine
müzik öğretmenleri en yüksek düzeyde (x=147,00), Fizik öğretmenleri en düşük düzeyde (x=108,40)
korunmacı sessizlik gösterdikleri söylenebilir. Korumacı sessizlik alt boyutunda Meslek Dal Dersi
öğretmenleri en yüksek (x=149,60), yöneticilerden oluşan Coğrafya öğretmenleri is en düşük
korumacı sessizlik tutumu içinde oldukları söylenebilir.
Örgütsel sessizlik ve alt boyutlarıyla hizmet süresi, arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Aritmetik ortalamalar dikkate alındığında büyükten küçüğe kabullenici sessizlik alt boyutunda, 1- 5 yıl
(x=142,98), 6-10 yıl (x=125,68) ve 10 yıl üstü (129,15); korunmacı sessizlik alt boyutunda, 1- 5 yıl
(x=150,86), 6-10 yıl (x=135,34) ve 10 yıl üstü (123,74); korumacı sessizlikte alt boyutunda ise 10 yıl
ve üstü (x= 132,17), 1-5 yıl (x=144,34) ve 6-10 yıl (x=130,66) sessizlik davranışlarını gösterdikleri
söylenebilir.
Örgütsel sessizlikle mevcut okul hizmet süresi incelendiğinde korumacı sessizlik alt
boyutunda istatistik açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Öğretmen ve yöneticilerin
bulundukları okullarda çalıştıkları sürenin korunmacı sessizlik tutumu göstermelerine neden olduğu
söylenebilir.
Örgütsel sessizlikle medeni durum değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Aritmetik ortalamalar bakıldığında korumacı sessizlik alt boyutunda evli (x=3,89) ve bekâr (x=3,90)
öğretmen ve yöneticilerin yüksek düzeyde korumacı sessizlik gösterdikleri söylenebilir. Kabullenici
sessizlik düzeyleri bekâr (x=1,98) çalışanların evli (x= 2,16) çalışanlara oranla düşük olduğu
söylenebilir. Korunmacı sessizlik ortalamalarını evli (x=1,82) ve bekâr (x=1,86) çalışanlarda hemen
hemen aynı olduğu ve düşük düzeyde olduğu söylenebilir.
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Örgütsel sessizlikle mezun olunan fakülte türü değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Aritmetik ortalamalara bakıldığında, Kabullenici sessizlik alt boyutunda büyükten
küçüğe diğer grubunda yer alan öğretmen ve yöneticilerin (x=145,68), eğitim fakültesi (x=130,65) ve
fen edebiyat fakültesi (x=124,84) sıralanmaktadır. Korumacı sessizlik alt boyutunda göreceli olarak
eğitim (x=131,82), diğer (x=131,61) ve fen edebiyat (x=125,77) fakülte mezunları şeklinde
sıralanmaktadır. Korunmacı sessizli de ise fen edebiyat (x=144,75), eğitim (x=127,53) ve diğer
(x=117,39) şeklinde sıralanmaktadır.
Örgütsel sessizlikle kadro türü değişkenleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Aritmetik ortalamaları, Korumacı sessizlik yüksek düzeyde öğretmen (x= 3,92),
idareci (x=3,70); kabullenici sessizlik öğretmen (x=2,15), idareci (x=1,98) ve korunmacı sessizlikte
yine düşük düzeyde öğretmen (x=1,83), idareci (x=1,69) olduğu söylenebilir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık ile Devam bağlılığı arasındaki ilişki
incelendiğinde aralarındaki anlamlı ilişki pozitif yönde olup değeri (r=0,232);

(p≤0,05) olduğu

görülmektedir. Duygusal bağlılıkları artan öğretmen ve idarecilerin devam bağlılıklarının da artması
beklenir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık ile normatif bağlılık arasındaki ilişki
incelendiğinde aralarındaki anlamlı ilişki pozitif yönde olup değeri (r=0,227);

(p≤0,05) olduğu

görülmektedir. Duygusal bağlılıkları artan öğretmen ve idarecilerin devam bağlılıklarının da artması
beklenir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılık ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
kabullenici sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r=0,142) pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir (p≤0,05). Duygusal bağlılıkları artan öğretmen ve idarecilerin kabullenici
sessizlik algılarının da artması beklenir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılığı ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
korunmacı sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r=0,037) anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir (p>0,05).
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından duygusal bağlılığı ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
korumacı sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r= -0,073) anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir (p≤0,05). Yani devam bağlılığı artan öğretmenlerin bir süre sonra normatif
bağlılıklarında artış olması beklenmektedir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından devam bağlılığı ile normatif bağlılığı arasındaki ilişki
incelendiğinde aralarında (r=0,377) pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p≤0,05).
Devam bağlılıkları artan öğretmen ve idarecilerin normatif bağlılıklarının da artması beklenmektedir.
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Örgütsel bağlılık alt boyutlarından devam bağlılığı ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
kabullenici sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r=0,222) pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir (p≤0,05). Devam bağlılıkları artan öğretmen ve idarecilerin kabullenici
sessizlik algılarının da artması beklenmektedir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından devam bağlılığı ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
korunmacı sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r=0,165) pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir (p≤0,05).
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından devam bağlılığı ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
korumacı sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r = -0,012) anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir (p>0,05).
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından normatif bağlılık ile örgütsel sessizliğin alt boyutu olan
kabullenici sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r =0,135) pozitif yönde anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir (p≤0,05). Normatif bağlılığı azalan öğretmen ve idarecilerin kabullenici
sessizlik tutumlarının da azalması beklenmektedir.
Normatif bağlılık alt boyutu ile korunmacı sessizlik alt boyutu arasında istatiksel açıdan
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>,05). Ancak p=,051 değeri dikkat ettiğimizde anlamlılık sınırında
sayılabileceği görülmektedir.
Örgütsel bağlılık alt boyutlarından normatif bağlılık ile örgütsel sessizliğin alt boyutu
korumacı sessizlik arasındaki ilişki incelendiğinde aralarında (r=0,031) pozitif yönde anlamlı bir ilişki
olduğu görülmektedir (p≤0,05). Normatif bağlılığı artan bireylerin korumacı sessizlik tutumlarının
artmasını beklenir.
Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından kabullenici sessizlik ile korunmacı sessizlik arasında
(r=0,654) pozitif yönde bir ilişkiden söz edilebilir (p≤0,05). Yani bilinçli olarak sessizlik tutumunu
tercih eden öğretmenlerin zamanla kendini ve çıkarlarını korumak düşüncesi ile korunmacı sessizlik
davranışı içine gireceği söylenebilir.
Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından kabullenici ve korumacı sessizlik arasında istatiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).
Örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan korunmacı sessizlik ile korumacı sessizlik arasında
(r=-0,139) negatif yönde bir ilişkiden söz edilebilir (p≤0,05). Korumacı sessizlik davranışına giren
öğretmen ve idarecilerin korumacı sessizlik tutumundan kaçındıklarını söyleyebiliriz.
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5.2

Öneriler

Liseler de görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile örgütsel sessizlik algıları arasındaki
ilişkileri saptamaya yönelik sonuçlardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda yöneticilere ve
araştırmacılara bazı öneriler getirilmiştir.
5.2.1

Yöneticilere ve Öğretmenlere Yönelik Öneriler

•

Yöneticiler okul ve öğretmenlerle ilgili kararlar alırken öğretmenlerin de bu sürece
katılımını sağlamalıdırlar.

•

Yöneticiler çalışanları sorunları dile getirmeleri için cesaretlendirici davranmalı.

•

Yöneticiler okullarda güven ortamı oluşturmalı. Çalışanlar kendilerini güvende
hissetmeli ve okulun karar mekanizmalarına herhangi bir korku ya da baskı
hissetmeden katılabileceği ortamın varlığına inanmalıdır.

•

Öğretmenler okullarını dışarıya karşı, daha fazla korumalılar ve kurumlarına daha
fazla sahip çıkmalıdırlar.

•

Yöneticiler iletişim kanallarını daima açık tutmalıdırlar.

5.2.2

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

•

Örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine ilkokul, lise ve
üniversite gibi farklı düzeydeki ve yapıdaki eğitim kurumlarında bu araştırma
yapılabilir.

•

Okullarda yapılacak çalışmalarda özellikle branş, okulda bulunma süreleri gibi çok
sayıda değişken içeren faktörlerin sınıflandırılarak daraltılması analiz yapılmasını
kolaylaştıracaktır.

•

Bu çalışma ilkokullar ve ortaokullar ya da liseler arasındaki farkı ortaya koymak
amacı ile yapılabilir.

•

Çalışma elektronik ortamda tüm il, ilçe ya da ülke çapındaki öğretmenlerin bağlılık ve
sessizlik nedenleri üzerine yapılabilir.

•

Çalışma eğitim kurumları dışındaki devlet yada özel kurumlarda yapılabilir.
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ORGANISATIONAL TRUST SCALES OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL
TEACHERS
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven algı düzeylerinin
belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modeliyle
yürütülmüştür. Araştırma evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Samsun ilinde bulunan dört merkez
ilçede çalışan ilkokul ve ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, tabakalı ve
basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak 2015-2016 yılında Samsun ili belirtilen ilçelerde
bulunan toplam 52 okulda çalışan 394 öğretmen olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak; Yılmaz’ın (2006), Hoy ve Tschannen-Moran’ın (2003) geliştirdiği Güven Ölçeği’nden yola
çıkılarak oluşturduğu
‘‘Örgütsel Güven Düzeyi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı
kullanılmıştır. Öğretmenlerin, örgütsel güven algı düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, branş
değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ttestinden yararlanılmıştır. Öğretmenlerin, örgütsel güven algı düzeylerinin mesleki kıdem ve
bulunduğu okuldaki görev süresi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizinden (One Way Anova) yararlanılmıştır.
Araştırma bulguları incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin sırasıyla yöneticiye,
meslektaşlara ve paydaşlara güven duyduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven algılarının
cinsiyet, medeni durum, okuldaki görev süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği;
branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre paydaşlara güven boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği
ortaya koyulmuştur.
Anahtar sözcükler: Güven, Örgütsel Güven, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri
ABSTRACT
The aim of this study is to determine organisational trust scales of primary and secondary
school teachers and examine these perceptions in terms of various variables. The study employed
survey method. The universe of our research was gathered from school teachers working in primary
and secondary schools at the four central districts of Samsun. In the direction of stratified and simple
random sampling method, the sample of the research consists of 394 teachers in 52 schools in Samsun
in 2015-2016 school year. We used “Organisational Trust Level Scale” developed by Yılmaz (2006)
based upon Trust Scale developed by Hoy ve Tschannen-Moran (2003). The gathered data was
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analyzed by using SPSS Program. We benefited from the t-test to determine the differences related
with gender, martial status and branch between the organisational trust perception used by teachers.
We used One Way Anova method to determine the differences related with professional
seniority and duty terms between the organisational trust perception used by teachers. When we
examined the trust perception levels of teacher, it is that they have a sense of trust to principals,
colleagues and stakeholders. It is found that the organizational trust perception doesn’t show
significant differences according to gender, marital status and school duty term variables, but as to
branch and Professional seniority, it shows significiant differences in terms of trust in shareholders.
Key Words: Trust, Organisational Trust, Primary and Secondary Teacher

GİRİŞ
Hızlı teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, karmaşık ve kalabalık
örgüt yapıları insan ilişkilerinin temelinde var olan güven örüntüsünde değişmelere neden olmaktadır
(Artuksi, 2009). Kişisel ilişkilerin en kritik öğesi ve belirleyicisi olan güven, yeni çalışma şekillerinin
ortaya çıkması ve buna bağlı olarak da örgütlerin yeniden yapılanma hareketleri neticesinde önem
verilen bir konu haline gelmiştir (Yücel, 2006). Güven bireyler için önemli bir kavram olduğundan
örgütsel yaşamda da var olması gereken bir duygudur (Yücel ve Samancı, 2009). Örgütsel güven
kavramı, çalışanların, yönetimin söylediklerine olan inançları ve onlara duydukları güven olarak ifade
edilmektedir (Yaşar, 2005). Asunakutlu (2002) örgütsel güveni, örgüt içinde tüm üyelerin katılımıyla
oluşan psikolojik bir ortam olarak tanımlarken, Tüzün (2006) ise, örgüt içinde oluşan güven iklimi
olarak

tanımlamıştır.

Örgütlerde

kişiler

arası ilişkilerin sağlıklı olması, sorunların çözüme

kavuşturulması ve verimliğin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Yönetici ve çalışanlar arasında
var olan olumsuz ilişkiler örgüt içinde çalışanların mutsuz hissetmelerine, motivasyonlarının düşmesine
neden olup, örgütte iş doyumsuzluğuna sebep olmaktadır (Üçok ve Turgut, 2014).
Eğitim örgütleri toplumsal sorunlara karşı duyarlı kişiler yetiştiren, kişiler arası ilişkilere önem
veren, sorunlara karşı çözüm yolları sunan, kaliteli bir yaşam için koşullar yaratan kurumlardır (Başaran,
2000). Bu sebeple güven olgusu diğer örgütlere göre eğitim örgütlerinde daha ağır basmaktadır (Yılmaz,
2006). Çünkü eğitim örgütleri insan ilişkilerin üst düzeyde işlev gördüğü yerlerdir. Öğretmen-öğrenci,
öğretmen-veli, öğretmen-öğretmen, öğretmen-yönetici ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için güven ön
koşuldur. Günün büyük bir bölümünü okulda geçiren öğretmenler için kendilerini güvende hissetmeleri
çalışma ortamlarını etkilemektedir.
Güven
Güven insanoğlunun var olduğu günden bu yana bireysel ve toplumsal yaşamı içerisinde
hissetmekte olduğu bir duygudur (Asunakutlu, 2001). Hann’a (1968) göre güven kelimesinin
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etimolojik kökleri sadakat ve bağlılığı ifade etmektedir (akt; Çimen, 2007). Şüphe duymadan,
çekinmeden, korkmadan bağlanma duygusu, itimat etme olarak ifade edilmektedir (TDK, 2016).
Güven konusunda yapılan birçok çalışmada güveni tanımlamanın güçlüğünden söz edilmiştir
(Tschannen-Moran ve Hoy, 2000; Safran, 2003; Baltaş, 2003). Kavram çok boyutlu olup iktisat,
sosyoloji, psikoloji, felsefe, örgütsel bilimler vb. disiplinlerin ilgisini çekmiştir. 1980’li yıllara kadar
birçok alanda kullanılmasına rağmen 1980’li yıllarla beraber örgütsel davranış ile ilgili araştırmalara
konu olmaya başlamıştır (Lewicki ve Bunker, 1996; akt. Tüzün, 2006). Solomon ve Flores’e (2001)
göre güven insan yaşamının aktif bir parçası olup birey kendi duygularıyla üretip koruduğu kolladığı
ve sürdüğü bir şeydir. Araştırmacılar ise güveni, risk durumlarında karşındakine karşı olumlu psikoloji
içinde olma durumu olarak tanımlamada hem fikirdirler (Perks ve Halliday, 2003). Bireyin gelecekte
olacak olayların akışının belirsiz olduğu veya bu olaylarla ile ilgili risk durumlarında bile sonuç ile
ilgili iyimser beklenti içinde olmasıdır. Kişinin karşısındaki kişide beklediğini bulabilmesidir (Deutsch,
1958). Aynı zamanda bir kişinin karşısındaki kişiye karşı göstermiş olduğu risk alma davranışına
yönelik istekliliği olarak da tanımlanabilir (Gefen, 2002). Bir bireyin güvenilir olması için özü sözü
bir olup, sözünde durması, kendisine verilen görevlerde uzmanlık becerisini sergilemesi, doğruluk ve
dürüstlükten ayrılmadan verilen sorumlulukları yerine

getirmesi ve

beklentileri karşılaması

gerekmektedir (Asunakutlu, 2001). Güven bireysel ve örgütsel ilişkilerin devamlılığında önemli bir
unsur olarak görülmektedir (Uzbilek, 2006). Örgütlerde güvenin sağlanmasıyla, yöneticilerin
çalışanlara karşı davranışları açık olacak, değişen koşullarda iyi bir iletişimle etkili yönetim stratejisi
uygulayacak, çalışanlarını motive edecek, yerinde ve doğru karar alacak böylece çalışanlar güven
duygusunu hissedeceklerdir.
Örgütsel Güven
Toplumsal gelişmeler ve küreselleşmenin yarattığı değişimler sonucu bireysel ilişkilerin
karmaşık hale geldiği günümüzde yönetim anlayışında yeni arayışlar içine girilmiştir. Örgütler formal
yapılar yerine güveni temel alan bir anlayışı benimsemeye başlamıştır. Çağdaş yönetim anlayışının
temeli olan güven, insanı merkez alan günümüz örgütlerinin hayatta kalmalarında ve devamlılığında
önem arz etmektedir (Demir-Engizek, 2011). Örgütsel güven, kişilerin örgüt içindeki kültür yapısında,
iletişiminde ve etkileşiminde diğer kişilerin, grupların, örgütlerin doğruluğa ve dürüstlüğe değer
verdiğine, güvenilir olduğuna dair inancı ve örgüt içerisinde hedeflerden haberdar olma istekliliğidir
(Mishra, 1996). Örgütsel güven bireyin yöneticisinin sözünde duracağına ilişkin beklentisidir (Mishra
ve Morrissey, 1990). Taylor’a (1989) göre örgütün yapısını oluşturan kişilerin ortak çıkarlar için
bibirlerine duydukları saygı ve gösterdikleri anlayışa dayalı ılımlı davranışlarının sonucudur. Örgütsel
güvenin, kişisel güveni içerip içermediği tartışma konusudur. Ancak, yöneticiye kişisel olarak güveni
sarsılan bir işgörenin, kuruma olan güveninin de sarsılacağını söyleyebiliriz (Galford ve Drapeau, 2004).
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Eğitim örgütleri açısından düşünüldüğünde birbiriyle açık iletişim kuran öğretmenler ve
yöneticiler arasında güven duygusu oluşabilir. Yöneticiler risk içeren durumlarda dahi öğretmenleri
karar sürecine kattığı takdirde öğretmenlerin hedefleri kurumun hedefleriyle örtüşür hale gelecektir. Bu
durum da okulun etkililiğini arttıracaktır. Aynı hedefleri paylaşan kişilerin birbirini tanıması güven
duygusunun gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bu kişilerin öğrenme ve öğrendiklerini
paylaşmaya açık oluşu hedefleri gerçekleştirme sürecinde güvenilir bir ortamda verimli olmalarını
sağlayacaktır.
Örgütsel Güven Boyutları
Örgütsel güven ile ilgili alanyazın incelendiğinde

boyutlara ilişkin farklı sınıflandırmalar

yapıldığı görülmektedir. Tan ve Tan (2000) örgütsel güveni üç boyutta ele almaktadır. Bu boyutlar
kişilerarası güven, amire güven ve üst yönetime güvendir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde örgütsel
güvenin, yöneticiye duyulan güven, çalışanlar arası güven ve örgüte duyulan güven olmak üzere üç
başlık altında ele alınabileceği ileri sürülmektedir. Bu üç boyut birbirinden farklı gözükse birbirleriyle
bağlantılı durumdadır. Bir çalışan, yöneticisine güvenirken örgüte güvenmeyebilir. Çalışanların örgüte
güveni, örgüt içerisinde çalışanların katkıları dikkate alınmadığında ya da ödüllendirilmediğinde
değişebilir. Bir çalışanın aynı zamanda hem örgüte hem de yöneticiye güvenmesi de mümkün olabilir.
Öte yandan çalışan, yöneticiyi örgütün bir temsilcisi olarak görebilir ve yöneticiye duyulan güveni
örgüte doğru genişletebilir (Gök, 2011).
Yöneticiye Güven
Örgütlerde güven oluşumunda yöneticiler başlatıcı, harekete geçirici olarak görülmektedirler.
Alanyazında yöneticiye güven kavramı kimi yerde örgütsel güven olarak geçmektedir. Yöneticilerin
kişisel özellikleri, iletişim yeterliliği güven sağlanmasında önemli özelliklerdir (Dinç, 2007). Yönetsel
güvenilirlik davranışı; yöneticinin tutarlığı, dürüstlüğü, doğru iletişimde bulunması, çalışanlarına karşı
ilgi olması, görev paylaşımı yapması ile ilgilidir (Sağlam Arı, 2003). Bunun dışında yöneticilerin adil
yönetim anlayışı örgüt çalışanlarında güven oluşması açısından önemlidir. Yöneticiye güven,
öğretmenler açısından bakıldığında yöneticinin öncelikle dürüst olmasını, verdiği sözleri tutmasını,
alanında uzmanlık yeteneğiyle ön planda olmasını, öğretmenlere karşı adil olmasını, öğretmenlerin
kişisel bilgilerini açığa vurmamasını gerektirmektedir (Yılmaz, 2009). Yöneticiler çalışanlarını örgütte
gerçekleşen durumlar hakkında haberdar ederek açık bir iletişim ortamı oluşturup çalışanların örgüte ve
kendilerine güven duymasını sağlayabilirler. Yönetsel güvenilirliğin sağlanmasında etkili olabilecek
temel unsurlar şu şekilde sıralanabilir (Dinç, 2007):
•

Çalışanlar, kendileri ve yaptıkları iş ile ilgili alınan kararlardan haberdar olmalıdırlar.

•

Yönetici, kötü haberleri de örgüt çalışanları ile paylaşabilmelidir.
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•
Çalışanlar için önemli olabilecek haberlerin onlara zamanında iletilmesi güven
duymalarını sağlamaktadırlar.
•

Çalışanlar önemli görülen konularda mutlaka bilgilendirilmelidir.

Güvenin karşılıklı oluşmasında hem öğretmenlere hem yöneticilere sorumluklar düşmektedir.
Öğretmenler değişime açık olmalı, eleştirileri kabullenebilmeli, hatalarından ders çıkarabilmeli;
yöneticiler okul ortamında güven duygusunu zedelemeden iş ve işlemleri yürütmeli, yeni durumlarda
kararı örgüt olarak beraberce almalı, sürece öğretmenleri de katarak verimlilik ve etkililiği artırmalıdır.
Meslektaşlara Güven
Çalışma hayatımızda meslektaşlarımızla işin büyük bir bölümünü paylaşırız. Çalışma
arkadaşında aranılan en önemli özellik güvendir. Günün büyük bir bölümünde beraber mesai harcadığı
meslektaşlarına

güveven

kişi,

onun

kendisine

karşı dürüst olacağına, kendisi için kötü

düşünmeyeceğine, ona zarar vermeyeceğine ve her türlü bilgiyi kendisiyle paylaşacağına inanma
duygusu içindedir. Kısaca, çalışma arkadaşının özü sözü bir, dürüst, adil, güven veren davranışlar
göstereceğine dair beklentisi vardır (İslamoğlu, Börü ve Birsel, 2007). Çalışanlar arası güven
duygusunun varlığı işbirliği içinde çalışarak örgütü istenen hedefe doğru yönlendirmeyi sağlamaktadır.
Hatta çalışanlarda birbirine güven algısını artırmayı hedefleyen, çalışanlarına eşit ve adil davranan
örgütlerde çalışanların sorumluluk bilinci aratarak yenilikçi ve yaratıcı güçlerinin açığa çıkması
sağlanmaktadır (Doğan, 2002).
Eğitim örgütlerine bakıldığında; öğretmenler günün büyük bir bölümünü beraber geçirdiği
diğer öğretmen arkadaşlarına güvenmesi; onların verdiği sözlere inanması; onlardan şüphe duymaması;
onlarla paylaştıkları sözleri başkalarıyla paylaşmayacaklarına dair beklenti duyması ve aralarındaki
ilişkinin herzaman tutarlı olacağını düşünmesi meslektaşa güven duygusunu yansıtmaktadır (Yılmaz,
2009). Okula yeni gelen öğretmenleri hoş karşılamak, onlarla paylaşımcı bir ortam oluşturmak, ortak
mesleki çalışmalar yürütmek iletişimi kuvvetlendirerek güvenli bir çalışma ortamından verim
alınmasını sağlar.
Paydaşlara Güven (Öğrenci ve Velilere Güven)
Eğitim-öğretim dönemi içerisinde sürekli etkileşim halinde bulunan öğretmen ve öğrenciler
için güven olmazsa olmazdır. Öğretmenler öğrencilerle açık bir iletişim halinde bulunmalıdırlar.
Öğrenci ile kurulacak iletişimde aile köprü görevi görmektedir. Paydaşlara güven öğretmenlerin
öğrencilerine ve öğrenci ailelerine güvenmesidir. Öğrencilerin ve velilerin öğretmene karşı dürüst
olması, öğretmeni desteklemeleri ve işbirliği kurmaları ile bu güven algısı artmaktadır (Yılmaz, 2009).
Yapılan araştırmalar incelendiğinde (Woolston, 2001; Perry, 2004; Artuksi, 2009; Paker, 2009;
Kartal, 2010; Bilgiç, 2011) örgütsel güven kavramının örgütlerin devamlılığı için önemli bir kavram
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel güven
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düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt
aranacaktır:
1.

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven ve örgütsel güven boyutlarına

ilişkin algıları ne düzeydedir?
2.

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerin algılarına göre ‘‘yöneticiye, meslektaşlara ve

paydaşlara güven’’ boyutlarındaki örgütsel güven düzeyleri; cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum,
branş ve okuldaki görev süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyinin incelenmesini amaçlayan
araştırma genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Tarama modeli mevcut durumu olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 2014: 77). Bu modeldeki en önemli özellik mevcut
durumun analizi yapılarak hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesidir (Kaptan, 1998: 60).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim Samsun ilinde bulunan İlkadım, Atakum,
Canik ve Tekkeköy merkez ilçelerinde 125 ilkokul ve 72 ortaokulda görev yapan 4288 ilkokul ve
ortaokul öğretmenleri içermektedir. Araştırmanın örneklemi, tabakalı örnekleme (stratified sampling)
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma evrenini oluşturan Samsun ili dört ilçede bulunan
okulların sayısı ele alınarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem belirlemede diğer
kullanan yöntem basit seçkisiz örnekleme yöntemidir. Bu yöntem evren içerisindeki birimler
listelendikten sonra, torba veya seçkisiz sayılar tablosu yardımıyla yapılan ve evrendeki her bir birimin
örnekleme girme olasılığının eşit ve bağımsız olduğu bir örnekleme yöntemidir (Erkuş, 2011).
Tabakalı örneklem yöntemiyle okul sayısı belirlendikten sonra, hangi okulların örnekleme
alınacağı basit seçkisiz yöntemle belirlenmiştir. . Bu amaçla yapılan seçkisiz örneklemede 2015-2016
yılında Samsun ili belirtilen ilçelerde bulunan toplam 52 okulda görev yapan 394 öğretmen seçilerek
“Okullarda Örgütsel Güven” ölçeği uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı iki temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
öğretmenlerin demografik değişkenlerini içeren maddeler (cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum,
branş, bulundukları okuldaki görev süresi); ikinci bölümde ise örgütsel güven düzeyini ölçmeye yönelik
maddeler bulunmaktadır.

351

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Örgütsel güveni ölçmek için Yılmaz’ın (2006), Hoy ve Tschannen-Moran (2003) tarafından
geliştirilmiş olan Güven Ölçeği’nden yola çıkılarak oluşturduğu ‘‘Örgütsel Güven Düzeyi Ölçeği’’
gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Üç boyuttan oluşan ölçek, ‘‘Yöneticiye güven ’’ boyutunda 7
(Madde 1, 5, 9, 10, 12, 15, 17) ‘‘Meslektaşa güven’’ boyutunda 8 (Madde 2, 6, 7, 8, 13, 16, 21, 22) ve
‘‘Paydaşlara güven (Öğrenci- veliye güven)’’ boyutunda 7 (Madde 3, 4, 11, 14, 18, 19, 20) madde olmak
üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Yılmaz (2006: 76-78) tarafından yapılan araştırmada ölçeğin
Cronbach’s Alpha Katsayısı boyutlar için yöneticiye güven boyutunda .89, meslektaşlara güven
boyutunda .87, paydaşlara güven boyutunda .82 ve ölçeğin geneli için ise .92 bulunmuştur.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada kullanılan anket formları örneklem grubunda bulunan öğretmenlere elden
ulaştırılarak uygulama yapılmıştır. Öğretmenlere gerekli açıklamalar yapılarak gönüllü öğretmenlerin
katılımı sağlanmıştır. Sonuç olarak 394 anket değerlendirilerek analiz edilmiştir.
Verilerin analizinde SPSS 22.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıştır.
SPSS programı sosyal bilim araştırmalarının veri analizinde sıkça kullanılan bir programdır (Lorcu,
2015: 47). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerini, belirlemek amacıyla her bir
boyuta ait aritmetik ortalama (

x ) ve standart sapma değerine bakılmıştır. Öğretmenlerin, örgütsel

güven algılarının cinsiyet, medeni durum, branş, bağlı olarak anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi; mesleki kıdem ve bulunduğu okuldaki görev süresi bağlı
olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise tek yönlü varyans analizinden
(One Way Anova) yararlanılmıştır. Öğretmenlerin bulundukları okuldaki görev süresi değişkenine
göre yöneticiye güven boyutunda yapılan analizde veriler normal dağılmadığı için Kruskal Wallis
testinden yararlanılmıştır. Varyans analizinin anlamlı çıkması durumunda ortaya çıkan farkın
kaynağını belirlemede ise Tukey Testi kullanılmıştır. Yapılan istatistik çözümlemelerde anlamlılık
düzeyi α= 0.05 olarak alınmıştır. Maddelere verilen yanıtların sınıflandırmasında ‘‘(En büyük değer –
En küçük değer)/Derece sayısı’’ formülü kullanılarak değer aralıkları belirlenmiş ve 0.80 olarak
bulunmuştur. Problemlere ait bulguların değerlendirilmesinde, 1.00-1.79: ‘‘Hiçbir zaman’’, 1.80-2.59:
‘‘Nadiren’’, 2.60-3.39: ‘‘Bazen’’, 3.40-4.19: ‘‘Çoğunlukla’’, 4.20-5.00: ‘‘Her zaman’’

aritmetik

ortalama aralıkları esas alınmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Alt Boyutlarına İlişkin Algı Düzeyleri
Tablo 1’de öğretmenlerin örgütsel güven ve alt boyutlarına ilişkin aritmetik ortalamalar ve
standart sapmalar verilmiştir.
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Tablo 1: Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Boyutlarındaki Algı Düzeylerine İlişkin Bulgular
Alt Boyut

n

Yönetici
Meslektaşlar
Paydaşlar
Toplam

394
394
394

𝑋̅

Ss

3.73
3.67
3.30
3.57

.68
.63
.64
.54

Tablo 1 incelendiğinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre görev yaptıkları
okullarda örgütsel güven düzeyi yönetici, meslektaş boyutunda ‘‘Çoğunlukla’’, Paydaşlar için “Bazen”
düzeyinde olarak görülmektedir. Yönetici alt boyut 𝑋̅ = 3.73 ile en yüksek değerlendirmeye, paydaşlar

alt boyut ise 𝑋̅ = 3.30 ile en düşük değerlendirmeye sahiptir. Öğretmenler en çok yöneticilere daha
sonra meslektaşlarına daha sonra da paydaşlarına güven duymaktadır.

Öğretmenlerin algılarına göre yöneticiye güven boyutuna ilişkin bulgular Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: Öğretmenlerin Algılarına Göre Yöneticiye Güven Boyutuna İlişkin Bulgular
No
1
5
9
10
12
15
17

Madde
Okulum müdürüne güvenirim.
Okul müdürünün dürüstlüğüne güvenirim.
Bu okulun müdürü öğretmenlerin sorunları ile ilgilenir.
Bu okuldaki öğretmenler ile müdür arasındaki ilişkilerde
tutarlılık vardır.
Bu okulun müdürü yaptığı işlerde yeteneklidir.
Bu okulun müdürü verdiği sözleri tutar.
Müdür, öğretmenler ile kişisel bilgileri açıkça paylaşır.

n
394
394
394
394

𝑋̅
3.88
3.99
3.84
3.73

Ss
.88
.83
.89
.87

394
394
394

3.75
3.91
3.03

.87
.86
1.15

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre görev yaptıkları okullarda yöneticiye
güven boyutunda göre en yüksek algılanan 𝑋̅ = 3.99 ile 5.madde ‘‘Okul müdürünün dürüstlüğüne
güvenirim’’ ifadesidir. En düşük algılanan madde ise 𝑋̅

= 3.03

ile 17. madde olan ‘‘Müdür,

öğretmenler ile kişisel bilgileri açıkça paylaşır’’ ifadesidir.

Öğretmenlerin algılarına göre meslektaşlara güven boyutuna ilişkin bulgular Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Öğretmenlerin Algılarına Göre Meslektaşlara Güven Boyutuna İlişkin Bulgular
Ss

394

𝑋̅

3.84

.71

394
394
394
394

3.74
3.85
3.76
3.64

.85
.70
.81
.78

No

Madde

n

2

Bu okuldaki diğer öğretmenlere güvenirim.

6
7
8
13

Bu okuldaki
Bu okuldaki
Bu okuldaki
Bu okuldaki

diğer öğretmenlerden şüphelenmem.
diğer öğretmenlerin sözlerine inanırım.
öğretmenler birbirlerine bağlıdırlar.
öğretmenler birbirlerine karşı açıktır.
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Bu okuldaki öğretmenler bir şeyler söylediğinde ona inanırım.
Öğretmenler odasında konuşulanların dışarıya çıkmayacağına
inanırım.
Bu okuldaki öğretmenler arasında tutarlı bir ilişki vardır.

16
21
22

Tablo

3

incelendiğinde

öğretmenlerin

algılarına

394
394

3.84
3.13

.71
1.08

394

3.58

.81

görev

yaptıkları

göre

okullarda

meslektaşlara güven boyutuna göre en yüksek algılanan 𝑋̅ = 3.85 ile 7. madde olan ‘‘Bu okuldaki

diğeröğretmenlerin sözlerine inanırım’’ ifadesidir. En düşük algılana madde ise 𝑋̅

= 3.13 ile 21.

madde olan ‘‘Öğretmenler odasında konuşulanların dışarıya çıkmayacağına inanırım’’ ifadesidir.

Öğretmenlerin algılarına göre paydaşlara güven boyutuna ilişkin bulgular Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4: Öğretmenlerin Algılarına Göre Paydaşlara Güven Boyutuna İlişkin Bulgular
No

Madde

n

3
4
11
14
18
19

Bu okuldaki öğrencilere güvenirim.
Öğrencilerimin ailelerine güvenirim.
Bu okuldaki öğrencilere yaptıkları işlerde güvenirim.
Öğrenci velilerinin desteğine güvenirim.
Öğrencilerimin söylediği sözlere inanırım.
Bu okuldaki öğrenciler fırsat bulsalar bile öğretmenlerini
aldatmazlar.
Öğrencilerimin velilerinin söylediği sözlere inanırım.

394
394
394
394
394
394

20

394

𝑋̅

Ss

3.39
3.20
3.48
3.21
3.38
3.16

.77
.84
.82
.91
.83
.89

3.29

.76

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda paydaşlara güven boyutuna
göre en yüksek algıladığı 𝑋̅ = 3.48 ile 11. madde olan ‘‘Bu okuldaki öğrencilere yaptıkları işlerde

güvenirim’’ ifadesidir. En düşük algılana madde ise 𝑋̅ = 3.16 ile 19. madde olan ‘‘Bu okuldaki
öğrenciler fırsat bulsalar bile öğretmenlerini aldatmazlar’’ ifadesidir.

Öğretmenlerin Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Boyutlarına İlişkin Algı Düzeylerinin
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının cinsiyet değişkeni açısından incelenmesine ait
bulgular Tablo 5’te gösterilmektedir.
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Tablo

5:

Öğretmenlerin

Örgütsel

Güven

Algılarının

Cinsiyet

Değişkenine

Göre

Karşılaştırılması
Alt boyut
Yönetici

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

Meslektaş
Paydaşlar
Toplam

n
245
149
245
149
245
149
245
149

X
3.66
3.85
3.66
3.70
3.31
3.30
3.74
3.76

Ss
.30
.38
.32
.41
.25
.43
.53
.56

sd
392

t
-2.747

P
.006*

392

-.663

.508

392

.102

.919

392

-1.346

.179

*p<.05
Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin güven algılarının cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık [t(392)=-1.346, p>.05] göstermediği görülmüştür. Yöneticiye güven [t(392)=2.747,p<.05]

boyutuna

ilişkin

öğretmen

algıları incelendiğinde

erkek

öğretmenlerin

kadın

öğretmenlere göre güven algılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Meslektaşlara güven
[t(392)=-.663, p>.05] ve paydaşlara güven [t(392)=.102, p>.05] boyutlarına ilişkin güven algılarının
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının mesleki kıdem değişkeni açısından
incelenmesine ait bulgular Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre
Karşılaştırılması
Alt
boyut

Grup

1.1-5
2.6-10
Yönetici 3.11-15
4.16-20
5.20+
1.1-5
2.6-10
Meslektaş 3.11-15
4.16-20
5.20+
1.1-5
2.6-10
Paydaşlar 3.11-15
4.16-20
5.20+
1.1-5
2.6-10
Toplam
3.11-15
4.16-20
5.20+

n

X̅

Ss

92
53
76
77
96
92
53
76
77
96
92
53
76
77
96
92
53
76
77
96

3.89
4.00
3.90
4.01
3.91
3.85
3.95
3.88
3.96
3.87
3.24
3.42
3.50
3.50
3.49
3.67
3.80
3.76
3.83
3.76

.57
.55
.55
.51
.53
.53
.55
.62
.51
.50
.55
.56
.53
.60
.63
.43
.41
.46
.43
.41

Kareler
Toplamı
1.32
151.86
153.18

Sd

Kareler
Ortalaması
.332
.301

F

1.05
150.92
151.97

4
389
393

.263
.299

.879

.476

5.93
169.82
175.76

4
389
393

1.483
.336

4.411

.002*

1.67
98.46
100.13

4
389
393

.418
.195

2.143

.074

*p<.05
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Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin güven algılarının mesleki kıdeme
göre anlamlı bir farklılık [F4; 393=2.143, p>.05] göstermediği görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel
güvenin yöneticiye güven [F4; 393=1.104, p>.05] ve meslektaşlara güven boyutlarına [F4; 393=.879,
p>.05] ilişkin güven algılarının mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Örgütsel güvenin paydaşlara güven boyutuna ilişkin güven algılarının mesleki kıdeme göre anlamlı bir
farklılık [F4; 393=4.411, p<.05] gösterdiği görülmüştür. Farklıkların kaynaklarını belirlemek
içinyapılan post-hoc (Tukey) analizi sonucunda meslektaşlar boyutunda, 11-15 yıl mesleki kıdeme
sahip öğretmenlerin ( 𝑋̅ = 3.50), 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere (𝑋̅ = 3.24) göre;16-20 yıl

mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ( 𝑋̅ = 3.50), 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere (𝑋̅ =3.24)

göre; 20 yıl üstü mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ( 𝑋̅ = 3.49), 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip
öğretmenlere (𝑋̅ = 3.24) göre güven algılarının daha yüksek olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının medeni durum değişkeni açısından
incelenmesine ait bulgular Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7: Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Medeni Durum Değişkenine Göre
Karşılaştırılması
Alt boyut

Medeni

n

̅
X

Ss

sd

t

P

Yönetici

Evli
Bekar

258
136

3.74
3.73

.66
.73

392

.148

.882

Meslektaşlar

Evli
Bekar
Evli

258
136
258

3.71
3.60
3.38

.60
.68
.62

392

1.712

.088

392

3.507

.110

Bekar

136

3.15

.66

Evli

258

3.77

.43

392

.829

.408

Bekar

136

3.73

.45

Paydaşlar
Toplam
*p<.05

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının medeni durum
degişkenine göre anlamlı bir farklılık [t(392)=.829, p>.05] göstermediği görülmüştür. Öğretmenlerin
örgütsel güvenin yöneticiye güven [t(392)=-.148, p>.05], meslektaşlara güven [t(392)=1.712, p>.05] ve
paydaşlara güven [t(392)=3.507, p>.05] boyutlarına ilişkin algılarının medeni durum değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının branş değişkeni açısından incelenmesine ait
bulgular Tablo 8’de gösterilmektedir.
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Tablo 8: Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algılarının Branş Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Alt boyut

Medeni

n

X

Ss

sd

t

P

Yönetici

Sınıf
Branş
Sınıf
Branş

171
223
171
223

3.82
3.67
3.94
3.86

.67
.69
.52
.56

392

2.222

.067

392

1.758

.079

Paydaşlar

Sınıf
Branş

171
223

3.54
3.32

.56
.58

392

4.357

.000*

Toplam

Sınıf
Branş

171
223

3.82
3.71

.42
.45

392

2.882

.004*

Meslektaş

*p<.05
Tablo 8 incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel güvenin yöneticiye güven [t(508)=2.222, p>.05]
ve meslektaşlara güven [t(392)=1.758, p>.05] boyutlarına ilişkin güven algılarının branş değişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Paydaşlara güven boyutuna ilişkin güven
algılarının branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık [t(392)=4.357, p<.05] gösterdiği görülmüştür.
Sınıf öğretmenlerinin (𝑋̅ = 3.54), branş öğretmenlerine göre (𝑋̅ = 3.32) paydaşlara olan güven
düzeyleri daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 9 incelendiğinde, ilkokul ve ortaokul
öğretmenlerinin örgütsel güvene ilişkin güven algılarının branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık
[t(392)=2.882, p<.05] gösterdiği görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin (𝑋̅ = 3.82), branş öğretmenlerine
göre (𝑋̅ = 3.71) güven düzeyleri daha yüksek olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının okullarındaki görev süresi değişkeni
açısından incelenmesine ait bulgular Tablo 9’da gösterilmektedir.
Tablo

9:

Öğretmenlerin

Örgütsel

Güven

Algılarının

Okullarındaki

Görev

Süresi

p

Fark

Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Alt boyut

Meslektaş

Paydaşlar

Toplam

Grup

n

X̅

Ss

1.1 az
2.1-3
3.4-6
4.7+
1.1 az
2.1-3
3.4-6
4.7+
1.1 az
2.1-3
3.4-6
4.7+

41
168
89
96
41
168
89
96
41
168
89
96

3.96
3.87
3.84
3.94
3.39
3.40
3.38
3.51
3.78
3.73
3.73
3.81

.54
.57
.53
.50
.60
.58
.57
.58
.45
.46
.42
.42

Kareler
Toplamı
1.111
150.868
151.979

Sd

1.377
174.384
175.761
.648
99.486
100.135

*p<.05
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Kareler
Ortalaması
.370
.298

F

3
390
393

.459
.345

1.332

.263

3
390
393

.216
.197

1.099

.349

3
390
393

1.242

.294
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Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin örgütsel güvene ilişkin algılarının okuldaki görev süresi
değişkene göre anlamlı bir farklılık [F3; 393=1.099, p>.05] göstermediği görülmüştür. Öğretmenlerin
örgütsel güvenin meslektaşlara güven [F3; 393=1.242, p>.05] ve paydaşlara güven [F3; 393=1.332,
p>.05] boyutlarına ilişkin algılarının okuldaki görev süresi değişkene göre anlamlı bir farklılık
göstermediği görülmüştür.Öğretmenlerin yöneticiye güven boyutuna ilişkin güven algılarının okuldaki
görev süresi değişkene göre dağılımı normal olmadığından bu boyutu ilişkin analizde Kruskal Wallis
Testi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 10’da gösterilmektedir.
Tablo 10: Öğretmenlerinin Okullarındaki Görev Süresi

Değişkenine Örgütsel Güvenin

Yöneticiye Güven Boyutuna İlişkin Algılarının Kruskal Wallis Analizi Sonuçları
Grup

N

Sıra ortalaması

Sd

X2

p

1.1 az

41

183.20

3

6.551

.088

2.1-3 yıl

168

184.95

3.4-6 yıl
4.7+

89
96

204.29
219.27

Fark

p*< .05
Tablo 10 incelendiğinde, ilkokul ve ortaokullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel güvenin
yönetici boyutuna ilişkin güven algılarının okullarındaki görev süresi değişkenine

göre anlamlı bir

farklılık( X2(3;394)=6.551, p>.05) göstermediği görülmüştür.
TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğretmenlerin algılarına göre görev yaptıkları okullarda örgütsel güven düzeyi tüm boyutlarda
ve ölçek genelinde ‘‘Çoğunlukla’’ düzeyinde olarak görülmektedir. Öğretmenler en çok yöneticilere
daha sonra meslektaşlarına daha sonra da paydaşlarına güven duymaktadır. Araştırmanın bulguları
Çokluk, Bökeoğlu ve

Yılmaz (2008)

tarafından yapılan araştırmanın sonucuyla benzerlik

göstermektedir. Çokluk, Bökeoğlu ve Yılmaz (2008) yaptığı çalışmada okullarda öğretmenlerin
sırasıyla yöneticiye, meslektaşlara, paydaşlara güven duyulduğu bulgusuna ulaşmıştır. Farklı bulgulara
ulaşan Yılmaz (2009) okullarda sırasıyla öğretmenlerin yöneticiye, paydaşlara ve meslektaşlara güven
duyduğu bulgusuna ulaşmıştır. Baş ve Şentürk (2011), Çintay (2013) tarafından yapılan çalışmalarda
örgütsel güven düzeyine ilişkin algıların ‘Çoğunlukla’ düzeyinde gerçekleştiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğretmenler sırasıyla en çok meslektaşlarına, paydaşlarına son olarakta yöneticiye güven duymaktadır.
Bu durum okullarda ortak sorunları olan öğretmenlerin birbirlerine daha bağlı olmasından
kaynaklanabilir.
Öğretmenlerin

algılarına

göre

görev

yaptıkları okullarda

yöneticiye

güven boyutu

incelendiğinde, öğretmenler müdürlerin dürüstlüğüne inandıkları fakat yinede kişisel bilgileri

358

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

paylaşmada açık oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Meslektaşlara güven boyutu incelendiğinde,
öğretmenlerin

meslektaşlarının sözlerine güvendikleri ve kimi zaman onlarla paylaştıkları bilgilerin

dışarı çıkmayacağına inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Paydaşlara güven boyutu incelendiğinde,
öğretmenler öğrencilerin yaptıkları işlere inandıkları fakat yine de öğretmenlere karşı davranışlarının
değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gökduman (2012), yaptığı araştırmada paralel sonuçlar elde
etmiştir. Yöneticiye güven boyutu incelendiğinde, öğretmenler müdürlerin yetenekli olduklarını ve
öğretmen sorunları ile ilgilendiklerini düşünmektedirler. Meslektaşlara güven boyutu incelendiğinde,
öğretmenler işbirliği içinde birbirlerinden şüphe duymadan güven içinde çalışıldığını düşünmektedirler.
Paydaşlara güven boyutu incelendiğinde, öğretmenler öğrencilerine güvenmektedirler. Kartal (2010)
tarafından yapılan araştırmada yöneticiye güven boyutunda müdürler öğretmenlerin mesleki gelişimleri
ile ilgilenmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Meslektaşlara güven boyutu incelendiğinde öğretmenlerin
birbirine karşı saygı duyduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Paydaşlara güven boyutu incelendiğinde,
öğretmenler paydaşlara güven konusunda kararsızlık yaşamaktadır.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ve alt boyutlarına ilişkin güven algılarının cinsiyete göre
yöneticiye güven boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği; diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık
göstermediği görülmüştür. Yöneticiye güven boyutunda cinsiyet değişkenin araştırıldığı araştırmalarda
Çintay (2013), Polat (2007), Yılmaz (2006a) yaptıkları araştırmalarda kısmen aynı sonuca ulaşmıştır.
Bunun dışında farklılık olarak Polat’ın (2007) yaptığı araştırma sonucuna göre, kadınların güven algıları
erkeklerin algılarından daha düşük düzeyde bulunmuştur. Aktuna’nın (2007) yaptığı çalışmada ise,
bayanların güven algılarının erkeklere göre daha olumlu olduğunu belirtmektedir. Yılmaz (2006a)
yaptığı çalışmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticiye güven boyutunda cinsiyete göre anlamlı
bir farklılık olduğunu ve erkek öğretmenlerin güven düzeyinin daha yüksek olduğunu belirlemiştir.
Yılmaz (2006a) cinsiyet değişkenindeki bu farkın sebebinin toplumumuzda erkek ve kadınların
yetiştirilme tarzının farklılığından kaynaklanabileceğini vurgulamıştır. Erkek öğretmenlerin yöneticiye
güven düzeylerinin yüksek çıkması yöneticilerin genel olarak erkek olmasından kaynaklanabilir.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ve güvenin alt boyutlarından olan yöneticiye ve meslektaşlara
güven boyutlarına ilişkin güven algılarının mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediği
görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel güvenin paydaşlara güven boyutuna ilişkin güven algılarının
mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. 11-15 yıl mesleki kıdeme sahip
öğretmenlerin, 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre; 16-20 yıl mesleki kıdeme sahip
öğretmenlerin, 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre; 20 yıl üstü mesleki kıdeme sahip
öğretmenlerin, 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlere göre güven algılarının daha yüksek olduğu
söylenebilir. Alanyazında, güven oluşumunun örgütlerde başarı oluşmasında önemli bir yeri olduğu ve
güvenin oluşması için zaman ve çaba gerektiği vurgulanmaktadır (Demircan ve Ceylan, 2003). Artuksi
(2009) araştırmasında, boyut ayrımı yapılmaksızın, okul örgütüne ilişkin güven düzeyleri, kıdem
artıkça, yılca fazla olan öğretmenlerde daha yüksek, diğer kıdem yıllarındaki öğretmenlerde daha düşük
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özer ve diğerleri (2006),

21 yıl ve üzeri meslekî kıdeme sahip olan

öğretmen grubunun örgütsel güven düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır ve bu
öğretmenlerin örgütle özdeşleşme düzeylerin daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Paker (2009)
araştırmasında yönetici ve meslektaş boyutunda mesleki kıdeme göre güven algılarının değişmediği,
paydaşlara güven boyutunda 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin, görev süresi 0-10 yıl kıdeme
sahip öğretmenlere göre güven algılarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Sonuçlar araştırma
bulgularıyla paralellik göstermektedir. Baş ve Şentürk (2011) tarafından yapılan araştırmada yönetici ve
paydaşlara güven boyutlarında kıdeme göre anlamlı bir farklılık gözükmezken, meslektaşlara güven
boyutunda 6-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlere göre güven
algılarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Çintay (2013) tarafından yapılan çalışmada güven
boyutlarının her birinde mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ve alt boyutlarına ilişkin algılarının medeni durum degişkenine
göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Araştırma bulguları Çintay (2013), Gök (2011),
Agun (2011) yaptığı araştırmalarla paralellik göstermektedir. Yöneticiye ve meslektaşa, paydaşlara
güven boyutunda medeni durumla örgütsel güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Öğretmenlerin örgütsel güvene ve alt boyutlarından paydaşlara güven boyutuna ilişkin güven
algılarının branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Sınıföğretmenlerinin,
branş öğretmenlerine göre güven düzeyleri daha yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin
okulda geçirdiği süre göz önüne alındığında okulu daha fazla sahiplendikleri söylenebilir. Bu
durum okula karşı güven algılarının yüksek olmasına neden olabilir. Yöneticiye güven ve
meslektaşlara güven boyutlarına ilişkin güven algılarının branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermediği

görülmüştür.

Paker

(2009)

yaptığı çalışma

araştırma

bulgularıyla

benzerlik

göstermektedir. Yönetici ve meslektaşa güven boyutunda branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık
görülmezken, paydaşlara güven boyutunda ilkokul öğretmenlerinin, ortaokul öğretmenlerine göre
güven algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Okullar da sınıf öğretmenleri branş öğretmenlerine
göre velilerle daha fazla iletişim halindedir. Bu durum paydaşlarla daha yakın olduğunu
göstermektedir. Artuksi (2009) yaptığı araştırmada sınıf öğretmenlerinin meslektaşlara güven
boyutunda

güven algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gökduman (2012) yaptığı

araştırmada yöneticiye, paydaşlara güven boyutunda ilkokul öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerine
göre güven düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bökeoğlu ve Yılmaz

(2008), Özer ve

diğerleri (2006) yaptığı araştırmalarda elde edilen bulgulardan farklı olarak, ilkokul ve ortaokul
öğretmenleri güven düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. Eğerci (2009)
tarafından yapılan araştırmada yöneticiye güven boyutunda ilkokul öğretmenlerinin ortaokul
öğretmenlerine göre güven algılarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir.
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Öğretmenlerinin örgütsel güvene ve alt boyutlarına ilişkin algılarının okuldaki görev süresi
değişkene göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Agun (2011), Çintay (2013) tarafından
yapılan araştırma bulgularına göre öğretmenlerin bulundukları okuldaki çalışma süresi ile örgütsel
güven düzeyi arasında anlamli bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. Bu açıdan araştırma sonuçları ile
paralellik göstermektedir. Yapılan bir çok araştırmada belirtilen değişkenler arasında anlamlı fark
bulunamamıştır. Farklı olarak Bilgiç (2011) yaptığı araştırma bulgularında yöneticiye güven boyutunda
az da olsa anlamlı farklılığın olduğunu tespit etmiştir.
Araştırma

sonuçları

incelendiğinde,

ortaokul

öğretmenlerinin

güven

algıları ilkokul

öğretmenlerine göre düşük çıkmıştır. Bu sebeple ortaokul öğretmenlerinin güven algılarını artırabilmek
için istenilen niteliklere uygun okul ortamı oluşturulmalıdır. Kıdemi düşük olan öğretmenlerinin güven
algılarını artıcı okula yönelik eğitim politikaları oluşturulmalıdır. Kıdemi yüksek ya da daha düşük
öğretmenleri bir araya getirecek etkinlikler yaparak birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları
sağlanabilir. Öğretmenlerin öğrenci ve velileriyle açık bir iletişim kurarak, paylaşımda bulunacağı
ortamlar yaratılmalıdır. Okullarda yatay iletişime ağırlık verilmelidir. Öğretmenlik mesleği ve okul
örgütleri ile ilgili kararlarda öğretmen görüşlerine yer verilmelidir. Yönetici seçiminde sadece bilgi ve
beceri içeren sınavlarla alım dışında okul içinde olumsuz durumlarda etkili davranışlar sergileyebilecek
alım yöntemleri geliştirilebilir.

KAYNAKÇA
Agun, H. (2011). Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans
Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Artuksi, E. (2009). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin okulun örgütsel güven düzeyine ilişkin
algıları. Bilim Uzmanlığı Tezi. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güven. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (5), 1-17.
Asunakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9) , 55-67.

Baş G. ve Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve
örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 29-62.
Başaran, E. İ. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul (4. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
Bilgiç, Ö. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları: küçükçekmece
örneği. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çimen, M. (2007). İşletmelerin çalışanlara karşı sosyal sorumluluklarının örgütsel güvene etkisi. Yüksek
Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çintay, H. (2013). Meslek liselerinde öğretmenlerin örgütsel güven algıları :İzmir ili örneği. Yüksek
Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

361

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Çokluk B., Ö. ve Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 54 , 211-233.
Demircan, N. ve Ceylan, A. (2003). Örgütsel güven kavramı: Nedenleri ve sonuçları. Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 10 (2), 139-150.
Demir-Engizek, S. (2011). Örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve iş tatmininin çalışanlar açısından algısı;
kahramanmaraş tekstil sektöründe bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Deutsch, M. (1958). Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2, 265-279.
Doğan, E. (2002). Çalışanın işine cezbolması: dönüştürücü liderlik tarzının lidere olan güvenin,
güçlenmenin ve duygunun etkileri. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Dinç, S. (2007). Örgütsel güven yaratmada örgüt kültürünün rolü. Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Eğerci, T. Ç. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin maruz kaldıkları psikoşiddetin
(mobbingin) örgütsel güven düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Erkuş, A. (2011). Bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Galford, R. & Drapeau, A. S. (2004). Güvenin düşmanları, Örgütsel ve kişisel dayanıklılık. (Çev. A.
Kardam). İstanbul: MESS Yayınları.
Gefen, D.V., Rao, S. & Tractinsky, N. (2002). The conseptualization of trust, risk and their relationship and
electronic commerce :The need for clarifications. IEEE.
Gök, S. G. (2011). Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık ve örgütsel bağlılığın alt boyutları arasındaki
ilişkinin saptanmasına yönelik ampirik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ufuk Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gökduman, D. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algılarının bazı değişkenler
açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İslamoğlu, G., Birsel, M. ve Börü, D. (2007). Kurum içinde güven: Yöneticiye, iş arkadaşlarına ve
kuruma yönelik güven ölçümü. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven
düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Lorcu, F. (2015). Örneklerle veri analizi spss uygulamalı. Ankara: Detay Yayıncılık.
Mishra, A. K. (1996). Organizational responses to crisis: the centrality of trust. In R.M.Kramer &
T.R.Tyler (Eds.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research. 261-287, Thousand
Oaks.
Mishra, J. & Morrissey, M. A. (1990). Trust in employee/employer relationships, A survey of west
michigan managers. Public Personel Management, 19(4), 443-463.
Özer, N., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Cömert, M. (2006). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven
algıları. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 103-124.
Paker, N. (2009). İlkoğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güvenleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki
ilişki (Sakarya İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

362

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Perks, H. & Halliday, S. V. (2003). Sources, signs and signalling for fast trust creation in organisational
relationships. European Management Journal, 21(3), 338–350.
Perry, R. W. (2004). The relationship of affective organizational commitment with supervisory trust.
Review of Public Personel Administration, 24(2), 133-149.
Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel
vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Doktora Tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Safran, B. (2003). Örgütsel güven kavramı ile verimlilik ilişkisi: Muğla üniversitesi idari personel örneği.
Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, 15(60), 73-94.
Sağlam Arı, G. (2003). Yöneticiye duyulan güven örgütsel bağlılığı artırır mı?. Gazi Üniversitesi Ticaret ve
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 17-36.
Solomon, C. & Robert, F. (2001). Güven yaratmak. (Çev: A. Kardam). Ankara: MESS Yayınları.
Tan, H. & Tan C. S. (2000). Towards the differentiation of trust in supervisor and trust in organization.
Generic, Social, and General Psychology Monographs, 126(2), 241-60.
Taylor, R. G. (1989). The role of trust in labor-management relations. Organization Development
Journal, 7, 85–89.
TDK, (2016). Türk dil kurumu sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr (6 Ocak 2016).
Tschannen-Moran, M. & Hoy, W. K. (2000). A multidisciplinary analysis of the nature, meaning and
measurement of trust. Review of Educational Research, 70(4) , 547-593.
Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; uygulamalı bir
çalışma. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uzbilek, A. (2006). Örgütlerde oluşan sosyal ilişkilerin örgütsel güvenin alt boyutlarına etkileri: Başkent
üniversitesi örneği. Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Üçok, D. ve Turgut, T. (2014). İstismarcı yönetici davranışının işyerindeki sapkın davranışlar üzerindeki rolü.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 163- 179.
Yaşar, Ö. (2005). Örgütsel iklimin örgütsel güven üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Doktora Tezi.
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yılmaz, K. (2006). Güven ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.
Yılmaz, E. (2006a). Okullardaki örgütsel güven düzeyinin okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı
değişken açısından incelenmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
Yılmaz, K. (2009). Özel dershane öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık
davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 471-490
Yücel, P. Z. (2006). Örgütsel güven ve iş tatmini ilişkisi ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Woolston, R. L. (2001). Faculty perceptions of dean transitions: does trust matter?. Doctoral
Dissertation. University of San Diego.

363

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

EĞİTİMDE ETİK: DOKÜMAN ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME
ETHICS IN EDUCATION: AN EVALUATION BASED ON DOCUMENT ANALYSIS

Cevat Elma, Eda Bütün Kar, Yusuf Özdemir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, SAMSUN, Sinop Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, SAMSUN, , Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu, Alaçam-Samsun
cevatelma@gmail.com, edabutun@gmail.com, yusuefozdemir@hotmail.com

ÖZET
Meslek etiğinin en fazla işlev kazandığı alanlardan biri eğitimdir. Çünkü hem eğitime hem de
etiğe konu olan değerler benzerlik göstermektedir. Her iki alan da bireyin topluma uyum sağlaması ve
toplumsal normları benimsemesi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitimde
etik alanında yapılan çalışmaları inceleyerek eğitim alanındaki uygulamaların etik değerlere
uygunluğu konusunda genellemelere ulaşmaktır. Bu amaçla bu çalışmada Türkiye’de 1999-2016
yılları arasında eğitim denetimi ve yönetimi ile öğretmenlik meslek etiği alnında yapılan çalışmalar
doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Eğitim yönetimi alanındaki çalışmalar incelendiğinde okul
müdürlerinin etik davranış sergileme düzeyleri çoğunlukla öğretmenler tarafından değerlendirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda öğretmen görüşlerine göre okul müdürleri etik ilkelere uygun davranışlar
sergilemektedir. Bu durumun ise okul iklimini olumlu şekilde etkilediği belirlenmiştir. Okul
müdürlerinin kendilerini değerlendirdiği çalışmalar incelendiğinde ise öğretmen görüşlerine göre okul
müdürleri daha yüksek düzeyde etik ilkelere uygun davrandıklarını düşünmektedirler.
Müfettişlerin etik ilkelere uyma düzeyleri ise öğretmenler ve
incelenmiştir. Bu çalışmalarda öğretmenler müfettişlerin etik ilkelere
belirtirken, müfettişler kendilerinin etik ilkelere yüksek düzeyde
Öğretmenlerin kendilerini değerlendirdikleri çalışmalar incelendiğinde ise
uyduklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır.

kendi görüşleri açısından
orta düzeyde uyduklarını
uyduklarını belirtmişlerdir.
öğretmenlerin etik ilkelere

Anahtar Kelimeler: Meslek etiği, eğitimde etik, doküman analizi
ABSTRACT
One of the areas where vocational ethics is most useful is education. Because both educational
and ethical values are similar. Both areas play an important role in the integration of the individual and
in the process of adopting social norms. The aim of this study is to examine the studies carried out in
the field of ethics in education and to reach generalizations about the appropriateness of the ethical
values of the practices in education. For this purpose, in this study, studies conducted in Turkey
between 1999-2016 on education supervision and management and teaching profession ethics were
examined by document analysis method. When the studies in the field of educational management are
examined, the level of ethical behavior of school principals is mostly evaluated by the teachers.
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According to teacher opinions, school principals are behaving in accordance with ethical principles. It
was determined that this situation positively affected the school climate. When the studies that school
principals evaluate themselves are examined, according to the opinions of the teachers, the school
principals think that they behave in a higher level of ethical principles.
The level of inspectors' compliance with ethical principles has been examined in terms of
teachers and their own opinions. In these studies, inspectors indicated that they were at a high level of
ethical principles, while teachers pointed out that the inspectors were moderately ethical. When the
studies that teachers evaluate themselves are examined, it is revealed that the teachers think that they
follow ethical principles.
Key words: Occupational ethics, ethics in education, document analysis

GİRİŞ
Etik, ahlak felsefesi, yani ahlak adını verdiğimiz olguya yönelen (Cevizci, 2002); insanların
kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış
ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran (Aydın, 2006), bir felsefe disiplinidir. Genellikle, etiğin,
uygulamaya yönelik “Burada ve şimdi ne yapmalıyım?” gibi ahlaki soruları daha geniş, şematik ya da
kuramsal bir bakış açısından incelemek üzere, bunları sormanın ötesine geçmesi bakımından ahlaktan
farklı olduğu düşünülür. Bu etik ile ahlakı ayırmanın bir yoludur (Haynes, 2002: 19).
Her insan bir toplum içerisinde doğar ve yaşamını bu toplum içerisinde sürdürür. İnsanın
topluma ayak uydurması yani toplumsallaşması için toplumca başat kabul edilen değerlerle
donatılması gerekir. Bu açıdan bakıldığında, insanı toplumsallaştırmayı sağlayan süreç önemlidir ve
toplumun devamlılığı için hayati bir önem taşımaktadır. Sönmez (2002), en genel anlamıyla eğitimi
kişiyi toplumsallaştırma süreci olarak tanımlamıştır.
Eğitim ile ilgili yapılmış birçok tanım bulunmaktadır. Erden ve Fidan (2002), eğitimi insanları
belli amaçlara göre yetiştirme süreci olarak tanımlarken, Varış (1998) eğitimi, bireylerin topluma,
toplum dinamiklerine uyumuna yardım eden bir gerçeklik olarak tanımlamıştır. Eğitimin toplumsal
boyutuna vurgu yapan bu tanımların yanı sıra Ertürk (1972) eğitimi, bireyin davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ele almıştır.
Eğitimin toplumsal ve bireysel yönünü ele alan tanımlardan yola çıkarak eğitim, öğrenme ve öğretme
sonucu, özellikle içinde bulunulan toplumun olumlu değer yargılarını göz önünde bulundurarak kişinin
doğuştan getirdiği yeti ve yetenekleri bir bütün halinde geliştirilmesini amaçlayan fiziksel ve
toplumsal çevreye etkin bir uyum sağlayan davranış geliştirme süreci ya da bununla ilgili toplumsal
süreçlerin tümü olarak tanımlanabilir (Binbaşıoğlu, 1994).
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Eğitimin

tanımlarına

bakıldığında

Ertürk’ün (1972)

bahsettiği “istendik davranışlar”,

Binbaşıoğlu’nun (1994) bahsettiği “olumlu değer yargıları” eğitimin bireyleri doğruya götüren bir araç
olduğunu ortaya koymaktadır. Buradan hareketle, “doğru ya da iyinin ne olduğunu belirleme sanatı,
aynı zamanda genel bir yol, hayat tarzı, bir dizi eylem kuralı ya da ahlak ilkesi” olarak tanımlanan
etiğin (Dedeoğlu,2004) eğitimde önemli bir yer teşkil ettiği söylenebilir.
Problem Durumu
Etik konusu, günlük hayatta olduğu kadar iş ve meslek hayatında da gittikçe artan bir önem
kazanmaktadır. Çok eski çağlardan beri filozofların ilgi alanını oluşturan etik konusu, artık pek çok
kesimin ilgi ve çalışma alanını oluşturmaktadır (Pınar, 2002: 5). Etik ile eğitim arasında ise diğer
alanlardan farklı olarak özel bir ilişki vardır; çünkü öğretmenler ve yöneticiler gelecek kuşağın
eğitiminin ve ahlaki iyiliğinin sorumluluğunu taşımaktadırlar (Haynes, 2002: 17). Eğitimde etik,
eğitimin hedefleri, değerleri ve süreçleri açısından öncelikle ele alınması gereken bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni eğitimin, bireylerde davranış değişikliği yaratmak gibi
iddialı bir girişim olarak ortaya çıkmasıdır (Aydın, 2006).
Bu nedenle son yıllarda ülkemizde de etik alanında yapılan çalışmaların dikkat çekici bir
şekilde artış göstermiştir (Aydın, 2006). Ülkemizde özellikle eğitim yönetimi ve denetimi, öğretmenlik
meslek etiği gibi alanlarda etik ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların sonuçlarının
karşılaştırılıp ortaya koyulması eğitimde etik konusunda var olduğumuz yeri bilmek için önemlidir. Bu
amaçla bu çalışmada eğitimde etik konusu ile ilgili yapılan araştırmalar incelenerek, sonuçlarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada eğitim öğretim alanında etik ile ilgili yaşanan sorunların yer aldığı çalışmalar
doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada eğitim kurumlarında yönetim, denetim ve
öğretmenlik mesleği icra edilirken karşılaşılan etik dışı durumlar belirlenerek genellemelere varılması
ve çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada, “Eğitimde Etik” ile ilgili yapılan araştırmaların detaylı bir şekilde incelenerek
genellemelere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman inceleme, hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Böylece
araştırma yapılan alanla ilgili pek çok bilgiye görüşme ve gözlem yapmaya gerek kalmaksızın
doküman inceleme yoluyla ulaşılabilmektedir (Karataş, 2015).
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Örneklem
Araştırmanın evrenini eğitimde etiğin farklı boyutlarıyla ilgili yurt içinde yapılan bilimsel
çalışmalar oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde bilimsel araştırmalara ulaşılabilirlik ön plana
alındığından araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Eğitimde etik ile ilgili yapılan çalışmaları belirlemek için “Ulusal Tez Merkezi” ve arama
motorlarından yararlanılmıştır. “Eğitim” ve “Etik” anahtar kelimeleri ile ilgili yapılan taramalar
sonucunda

elde edilen 37 çalışma araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklemdeki

çalışmaların büyük bir bölümü eğitim yönetimi alanında yapılmıştır. Çalışmanın diğer bölümünü ise
eğitim denetimi ve öğretmenlik meslek etiği alanları oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması
Eğitimde etik ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar öncelikle çalışmanın konusu, yapıldığı yıl,
örneklem grubu, türü, yapıldığı yer ve çalışmada kullanılan ölçek bakımından sınıflandırılmıştır. Bu
sınıflamanın ardından eğitimde etik üzerinde hangi değişkenlerin etkisinin incelenmesi gerektiği
belirlenmiştir. Araştırmalarda cinsiyet, okul türü, yaş, branş, mezun olunan kurum gibi değişkenlere
yer verildiği görülmüştür (İşlek, 2007; Turan, 2009; Dağlı ve Akyıldız, 2009; Demirtaş ve Ersözlü,
2007; Çelebi, 2012; Gülcan vd., 2012). Bunun üzerine her değişkene ait araştırma bulguları bir araya
getirilerek veri analizine tabi tutulmuştur.
Verilerin analizi
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik
analizinde, temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde
bir araya getirerek okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2016).
BULGULAR
Çalışmalardan elde edilen bulgular eğitim yönetimi ve eğitim denetimi alanında yapılan
çalışmalar olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir.
EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Okul ortamının işleyişinin düzenli bir şekilde sağlanmasında en büyük görev okul müdürlerine
düşmektedir. Okul ortamında hoşgörünün hâkim olması, görev sorumlulukların adaletli dağıtılması,
okul paydaşlarının birbirine saygılı olması yani etik iklimin oluşturulması için öncelikle okul
müdürlerinin bu değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda okul müdürlerinin etik
davranışlarının değerlendirilmesine yönelik birçok çalışma karşımıza çıkmaktadır.
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Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeyleri
Eğitim yöneticilerinin etik ilkelere uyma ya da benimseme düzeylerine ilişkin öğretmen
görüşleri ile ilgili yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya konmuştur. Karagöz (2008), Baştuğ
(2009), Uğurlu (2009), Aydın (2010), Helvacı (2010), Çengelci (2014) öğretmenlerin, yöneticilerinin
etik liderlik rollerini iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik boyutlarının
tümünde “Katılıyorum” düzeyinde algıladıklarını ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlara göre öğretmenler,
yöneticilerinin tüm boyutlarda olumlu etik liderlik davranışları sergiledikleri görüşündedirler. Adalet,
hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi, saygı boyutlarında etik ilkelerin geneline bakılan
araştırmalarda ise okul yöneticilerinin “genellikle”

etik ilkelere uygun davrandığı ortaya çıkmıştır

(Kınay, 2006; Erdoğan, 2007; Küçükkaraduman, 2006). Acar ve Kaya (2012), Erdoğan (2012),
Gülcan, Kılınç ve Çepni (2012), Okçu (2014) tarafından yapılan tarafından yapılan çalışmalarda ise
öğretmenlerin okul müdürlerinin etik ilkelere uygun davrandığı görüşünün hâkim olduğu ortaya
çıkmıştır.
İskele (2009) ve Kılınç (2010) ilköğretim öğretmenlerinin okullarındaki yöneticilerin orta
düzeyde etik davranış sergilediklerini düşündükleri sonucuna ulaşırken, Altınkurt ve Şimşek’in (2009)
çalışmasında okul müdürlerinin etik liderlik uygulamaları genel olarak olumlu algılansa da hiçbir
boyutta “üst düzeyde etkili” bulmamıştır. Okul müdürlerinin etik liderlik uygulamaları; sorumluluk,
dürüstlük ve demokrasi boyutlarında “başarılı ancak geliştirilmesi gereken”, hoşgörü ve adalet
boyutlarında ise “düşük düzeyde başarılı” şeklinde değerlendirilmiştir.
Okul müdürlerinin kendilerini değerlendirdikleri çalışmada ise etik ilkelere uyma konusunda
kendilerini öğretmenlerin görüşlerine göre daha yeterli görmektedirler (Turhan, 2007). Müfettişler ise
okul müdürlerinin saygı boyutundaki etik ilkelere uygun davranma durumlarını “katılıyorum” şeklinde
değerlendirirken, hoşgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi boyutlarında ise “az katılıyorum”
şeklinde değerlendirmişlerdir. (Erdoğan, 2007).
Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından
Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Yapılan araştırmalarda okul müdürlerinin etik davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin
cinsiyete göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Karagöz (2008), Aydın (2010), Acar ve Kaya (2012) kadın
öğretmenlerin iklimsel etik, karar vermede etik,

davranışsal etik faktörü puanları ile erkek

öğretmenlerin puanları arasında anlamlı farklılık bulmuşlardır. Fark kadın öğretmenlerin lehine
gerçekleşmiştir. Bu bulgulara göre kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre yöneticilerinin
sergiledikleri etik liderlik rollerini daha olumlu olarak değerlendirmektedirler. Bu araştırmaları
destekler nitelikte Doğan (2008), ilköğretim okulu yöneticilerinin mesleki etik ilkelerinin öğretmenler
tarafından algılanmasında adalet ve saygı alt boyutları ile öğretmenlerin cinsiyeti arasında istatistiksel
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olarak kadınlar lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna varmıştır. Kadın öğretmenlerin okul
müdürlerinin etik davranışlarını daha olumlu algılamalarının sebebi olarak yöneticilerin genel ağırlıkla
erkek öğretmenlerden oluştuğu ve erkek öğretmenlerle erkek yöneticilerin daha fazla örgütsel çatışma
içinde bulunmaları gösterilebilir (Karagöz, 2008).
Kınay (2006), Küçükkaraduman (2006), Kentsu (2007) adalet, hoşgörü, dürüstlük, demokrasi
boyutlarında erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere oranla okul müdürlerini daha hoşgörülü
buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Selimoğlu (2008), meslek lisesi öğretmeleri ile yaptığı çalışmada
hoşgörü boyutunda erkek öğretmenlerin görüşlerini kadın öğretmenlerden daha olumlu bulmuştur.
Uğurlu (2012) tarafından yapılan çalışmada ise kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre
ilişkilerde etik davranma konusunda daha hassas oldukları belirlenmiştir.
İskele (2009), Kara (2006), Uğurlu (2009), Erdoğan (2007), Baştuğ (2009) ve Turhan (2007),
Çengelci (2014) tarafından yapılan çalışmalarda, öğretmenlerin yöneticilerin etik liderliklerini ve etik
davranışlarını değerlendirmesinde cinsiyetin önemli bir fark yaratmadığı bulunmuştur. Bu durum okul
müdürlerinin öğretmenlere eşit mesafede yaklaştıklarının bir göstergesi olabilir. Bunun yanı sıra
cinsiyetler arasında oluşan farklılıklara sebep olarak da okul yöneticilerinin daha çok erkek olması
gösterilebilir. Bu durum öğretmenlerin bakış açısını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Erkek
öğretmenler açısından bakıldığında ise erkek öğretmenlerin yönetici olma isteği kadın öğretmenlerden
daha fazla olduğu için okul müdürlerinin yaptıkları davranışları kadın öğretmenlere göre daha eleştirel
karşılayabilmektedirler. Bu durum erkek öğretmenlerin okul müdürlerinin etik davranışlarını
değerlendirmelerinde olumsuz tutum sergilemelerine neden olabilmektedir (Turhan, 2007).
Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından
Okul Türü Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
İletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik, davranışsal etik puanlarının öğretmenlerin
çalıştıkları okul türü değişkenine göre ilköğretim öğretmenleriyle diğer grup öğretmenleri (Lise,
Meslek Lisesi) arasında ilköğretim öğretmenleri lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. İlköğretim
öğretmenleri, yöneticilerinin davranışlarını iletişimsel etik,

iklimsel etik,

karar vermede etik,

davranışsal etik boyutlarında lise öğretmenlerinden daha olumlu olarak algılamaktadırlar (Karagöz,
2008). Genel lise öğretmenleri mesleki lisesi öğretmenlerine göre yöneticilerini daha etik
bulmaktadırlar (Turhan, 2007).
Resmi ve özel okul türleri açısından incelendiğinde öğretmenlere göre özel okul
yöneticilerinin, resmi okul yöneticilerine göre daha fazla etik liderlik özelliği gösterdikleri ortaya
çıkmıştır (Baştuğ, 2009). Resmi ve özel okul yöneticilerinin davranışlarının etik açıdan karşılaştırıldığı
çalışmanın tüm alt boyutlarında arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmada

369

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

özel okul yöneticilerinin, resmi okul yöneticilerine göre daha hoşgörülü, dürüst, adaletli ve sorumluluk
sahibi kişiler olduğu sonucuna varılmıştır (Kara, 2006).
Kentsu (2007) ve Aydın (2010) tarafından yapılan çalışmalarda ise yöneticiler arasında
hoşgörü, dürüstlük, adalet ve sorumluluk alt boyutlarında resmi okullar ile özel okullar arasında
anlamlı fark bulunmamıştır.
Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından
Branş Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Yapılan bazı araştırmalarda branş öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin etik davranış
sergileme düzeyleri altı etik ilke boyutunda (adalet, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi, saygı)
incelendiğinde branş ve sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (Kınay,
2006; Turhan, 2007; Baştuğ, 2009; Uğurlu, 2009; Uğurlu, 2012). Bununla beraber İskele (2009),
öğretmenlerin branşlarına göre iletişimsel etik ve karar vermede etik boyutlarında sınıf öğretmenleri
lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Küçükkaraduman (2006) ise okul müdürlerinin
etik ilkelere bağlılıkları konusunda branş öğretmenlerinin görüşleri ile sınıf öğretmenlerinin görüşleri
arasında farklılıklar oluştuğunu ve branş öğretmenlerinin görüşlerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine
göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aydın’a (2010) göre ise sosyal branşlardaki
öğretmenlerin, yöneticilerinin etik ilkelere uyduğu görüşüne, sınıf öğretmenliği ve fen branşlarındaki
öğretmenlere göre daha az katıldıkları ortaya çıkmıştır.
İletişimsel etik,

iklimsel etik,

karar vermede etik,

davranışsal etik ortalamaları

incelendiğinde meslek dersleri öğretmenleri, yöneticilerinin etik liderlik davranışlarını örneklemdeki
sınıf öğretmenleri ve kültür dersleri öğretmenlerinden daha düşük düzeyde olumlu algılamaktadırlar
(Karagöz, 2008).
Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından
Kıdem Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Karagöz (2008), tarafından yapılan çalışmada kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenler, yöneticilerinin
iletişimsel etik faktör davranışlarını kıdemi 6-10 ve 16-20 olan öğretmenlerden daha olumlu olarak
algılamaktadırlar. Ayrıca kıdemi 11-15 yıl olan öğretmenler, yöneticilerinin iletişimsel etik faktör
davranışlarını kıdemi 6-10 olan öğretmenlerden daha olumlu olarak algılamaktadırlar. Elde edilen
sonuçtaki farklılığa kıdemi 1-5 yıl olan öğretmenlerin çalıştıkları kurumda uzun süredir görev
yapmamaları nedeniyle okul yöneticisi hakkında net görüş oluşturamaması ya da olumsuz algıda
bulunmaması neden olmuş olabilir. (Karagöz, 2008). Benzer şekilde Erdoğan (2012) tarafından
yapılan çalışmada da düşük kıdeme sahip olan öğretmenlerin, okul müdürlerinin etik ilkelere daha
fazla uyduğu yönünde görüş belirttikleri görülmüştür. Erdoğan (2007)’nın yaptığı çalışmada öğretmen
gruplarından 1-5 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl ve 16-20 yıl arası kıdeme sahip
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öğretmenlerin algıları arasında fark olduğu görülmektedir. Bu gruplar arasındaki fark değerleri
incelendiğinde 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin diğer gruplara göre daha yüksek aritmetik
ortalamalara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Baştuğ (2009) 10-20 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin etik
liderlik algısının diğer gruplara göre daha fazla olduğunu belirtmektedir.
Küçükkaraduman’ın (2006) çalışmasında, öğretmenlerin kıdemlerinin yöneticilerin etik
davranışlarını değerlendirmelerinde fark yarattığı, 21 yıl ve üzeri kıdem grubu öğretmenlerin hemen
hemen bütün etik ilkelerde diğer kıdem grubu öğretmenlere göre okul müdürlerine yönelik daha
olumlu bakış açısına sahip oldukları, 16-20 yıl kıdem grubu öğretmenlerinin ise okul müdürlerini diğer
kıdem grubu öğretmenlere göre daha olumsuz olarak değerlendirdikleri görülmüştür.
Kara (2006) ve Demir (2007) tarafından yapılan çalışmalarda öğretmenlerin kıdemleri fark
yaratan bir değişken olmakla birlikte, 0-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin, okul
müdürlerine yönelik, diğer gruplardaki öğretmenlerden daha düşük puan verdikleri görülmektedir.
Yapılan bazı çalışmalarda ise eğitim yöneticilerinin etik ilkelere uyma düzeyleri ile öğretmen
görüşleri arasında öğretmenlerin kıdemlerine dayalı anlamlı bir fark bulunmamıştır (Uğurlu, 2009;
Turhan, 2007; İskele, 2009, Kentsu, 2007).
Eğitim Yöneticilerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmenlerin Çalıştıkları
Kurum Değişkenine Göre Değerlendirilmesi
Uğur (2009)’un yaptığı çalışmada

“yönetici etik liderlik davranışı” ve “örgütsel bağlılık”

değişkenleri arasında orta düzeyde olumlu ilişki olduğu görülmektedir. Çalışma sonucuna göre
yöneticilerin etik davranışları örgütsel adalete etki ederek çalışanların örgüte karşı bağlılıklarının
arttırmaktadır.
Yılmaz (2007) çalışmasında, okullardaki örgütsel güven düzeyinin, okul yöneticilerinin etik
liderlik becerilerini, anlamlı bir şekilde açıkladığını ortaya koymuştur. Örgütsel güvenin alt boyutu
olan çalışanlara duyarlılığı, etik liderliğin davranışsal etik boyutu hariç tüm alt boyutların; yeniliğe
açıklığı, etik liderliğin davranışsal etik boyutu hariç diğer alt boyutların; yöneticiye güveni ve iletişim
ortamını etik liderliğin tüm alt boyutlarının anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. İskele
(2009) etik liderlik davranışları (iletişimsel etik, iklimsel etik, karar vermede etik ve davranışsal etik)
ile yaratıcı okul iklimi (girişkenlik ve motivasyon, güven ve destek olma, otonomi ve üretkenlik,
görüşmeler, engelleri kaldırma ve risk alma) arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır.
Kılınç (2010), ilköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeylerinin
yıldırma üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi olduğunu ve etik bir okul ortamının öğretmenlerin
yıldırma algılarını düşürdüğünü ortaya koymuştur. Etik liderliğin, örgütsel güven üzerindeki etkisi ise
pozitif yönde ve anlamlı bulunmuştur. Başka bir ifadeyle, okul yöneticilerinin etik liderlik
davranışlarındaki artış, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyini arttırmaktadır. Turhan (2007), okul

371

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

yöneticilerinin etik liderlik davranışı gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda
sosyal adaletin algılanma düzeyine ilişkin görüşleri arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulmuştur. Okul
yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının bütün boyutları ile (etik ilkelere uyma, etik ikilemleri
çözme ve etik karar verme, etik bir okul kültürü ve iklimi oluşturma, sosyal sorumluluk, hizmete
yönelik liderlik, güvene dayalı liderlik, ilke merkezli liderlik) okullarda sosyal adaletin algılanma
düzeyi arasında yüksek düzeyde korelasyon tespit edilmiştir. Kara (2006), okulların örgütsel kültür
yapılarının düzeyi ile okul yöneticilerinin etik davranışlarından hoşgörü, dürüstlük, adalet, sorumluluk
alt boyutları ile örgütsel kültür yapısının tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Yani okul yöneticileri hoşgörülü, dürüst, adaletli ve
sorumluluk sahibi kişi olarak davrandıklarında, okulların kültür yapısının güç, rol, başarı, destek
boyutlarında güçlü olacağı sonucuna varılmıştır.
EĞİTİM DENETİMİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Eğitim sürecinde denetim etik açıdan sık sık tartışmalara neden olmaktadır. Denetim sürecinde
belirlenen kriterlerin net olmaması, denetmenler değiştikçe elde edilen sonuçların değişmesi,
denetmenlerin kişisel özelliklerinin denetim sonucunu etkilemesi yaşanan başlıca sorunlardır. Bu
nedenle denetmenlerin etik değerlerinin tartışıldığı birçok çalışma karşımıza çıkmaktadır.
Eğitim Denetmenlerinin Etik İlkelere Uyma Düzeyleri
Eğitim denetmenlerinin etik ilkelere uyma düzeyleri müfettiş, yönetici ve öğretmen
görüşlerine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Müfettişler, meslektaşlarının etik ilkelere
uyma

düzeylerinin

müfettişlerinin

genel

etik

olarak

ilkelere

uyma

“çok”

olduğunu

düzeylerinin

düşünürlerken,

genel

olarak

öğretmenler,

“orta”

düzeyde

ilköğretim
olduğunu

düşünmektedirler (İşlek, 2007; Dağlı ve Akyıldız, 2009; Demirtaş ve Ersözlü, 2007; Sabancı ve Yücel,
2014). Bu sonuçlardan farklı olarak Kahraman (2003) ve Turan (2009), yönetici ve öğretmenlerin,
belirlenen etik ilkelere müfettişlerin genellikle uygun davrandıklarını ifade etmişlerdir. Yine Turan
(2009),

müfettişlerin

kendi

meslektaşlarını

değerlendirdiklerini ortaya koymuştur.

etik

ilkelere

uygun

davrandıkları

şeklinde

Çelebi (2012) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmenler

“dürüstlük” ve “sağduyulu olma” alt boyutlarında denetmenlerin davranışlarını yeterli düzeyde etik
bulmamışlardır. Ancak, “meslek ahlakı” alt boyutundaki ifadelerde hem ilköğretimde çalışan, hem de
ortaöğretimde

çalışan

öğretmenler

denetmenlerin davranışlarını etik ilkelere

uygun olarak

değerlendirmişlerdir.
Kayıkçı ve Uygur (2012) tarafından yapılan çalışmada öğretmenler ve müdürler tarafından
müfettişlerin etik ilkelere yeterince uygun davranmadığı algısının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun
nedenlerini Dağlı ve Akyıldız (2009), öğretmenlerin özellikle müfettişlerin “Öğretmenleri tanımaya ve
anlamaya çalışır”, “Değerlendirmelerde objektif davranır” ilkelerine çok az katıldıklarını ortaya
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koyarak açıklamıştır. Aynı şekilde müfettişlerin “Bireysel farklılıklara karşı hoşgörülüdür.”, “İyi bir
dinleyicidir.”, “Mesleğini öğretmenlerin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaz.” ilkelerine “çok az
uygun” davranmaları öğretmenlerin müfettişlerin etik davranışlara ilişkin görüşlerini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Eğitim Denetmenlerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmenlerin Cinsiyet
Değişkeni Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmenlerin, ilköğretim müfettişlerinin rol ve davranış boyutlarındaki mesleki etik ilkelere
uyma düzeylerine ilişkin algıları ile kişisel değişkenlerden cinsiyet arasında anlamlı bir fark ortaya
çıkmamıştır (İşlek, 2007; Turan, 2009; Dağlı ve Akyıldız, 2009; Demirtaş ve Ersözlü, 2007; Çelebi,
2012).
Bu alanda yapılan araştırmalarda öğretmenlerin denetmenlerin etik ilkelere uyma düzeyleri ile
ilgili görüşleri ile öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum
eğitim denetmenlerinin her iki cinsiyete de eşit mesafede davrandıkları anlamına gelebilir.
Eğitim Denetmenlerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğretmenlerin Kıdemleri
Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmenlerin, ilköğretim müfettişlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine ilişkin
algıları ile kıdemleri arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır (Turan, 2009; Dağlı ve Akyıldız, 2009).
Demirtaş ve Ersözlü (2007) ve İşlek (2007) Sabancı ve Yücel (2014), 6-10 yıl arasında
mesleki deneyimleri olan öğretmenler ile mesleki deneyimleri 11-20 yıl ve 21 yıl ve üstü deneyime
sahip olan öğretmenlerin algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Mesleksel
deneyimleri 6-10 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşleri diğer iki grubun görüşlerinden anlamlı
derecede daha düşüktür. Bu bulgular, ilköğretim müfettişlerinin meslekî deneyimleri fazla olan
öğretmelere daha saygılı ve resmi ilişkilerde bulunurken mesleksel deneyimi daha az olan öğretmelerle
ilişkilerinde daha buyurucu ve otoriter tutum ve davranışlar sergiledikleri şekilde yorumlanabilir.
Eğitim Denetmenlerinin Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin İle Öğretmenlerin Eğitim
Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim denetmenlerinin etik ilkelere uyma düzeyleri ile öğretmenlerin eğitim düzeyleri
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Turan, 2009; Dağlı ve Akyıldız, 2009). Sabancı ve Yücel
(2014) tarafından yapılan çalışmada ise ön lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenlerin lisans
düzeyinde eğitim almış öğretmenlere göre denetmenlerin etik ilkelere uyduğu algısının daha düşük
olduğu görülmüştür. Çelebi (2012) tarafından yapılan çalışmada ise ön lisans mezunu öğretmenlerin
lisans mezunu öğretmenlere göre denetmenlerin etik ilkelere uyduğu algısının daha yüksek olduğu
anlaşılmaktadır.
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ÖĞRETMENLERİN KENDİLERİNİ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞMALAR
Bu

başlıkta

öğretmenler

kendilerini etik

açıdan

değerlendirmektedir.

Çalışmalarda

öğretmenleri etik değerleri, ahlaki değer yargıları, karşılaştıkları etik ikilemler, bu ikilemler karşısında
takındıkları tutum belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle öğretmenlerin hitap ettikleri kitle nedeniyle
“örnek olma” gibi bir sorumlulukları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin belli etik değerlere
sahip olması, bu etik değerleri göstermeleri ve çevrelerinde etik değerleri yaygın hale getirebilmeleri
önem taşımaktadır.
Öğretmenlerin Kendilerini Etik Açıdan Değerlendirmesi
Araştırmacılar, öğretmenlerin davranışlarının etik ilkelere uygunluğuna yönelik görüşlerini
anket ve ölçeklerle belirlemeye çalışmışlardır. Öğretmenlerin etik ilkelere yönelik tutumları kıdem, yaş
ve cinsiyet gibi değişkenler açısından incelenmiştir.
Öğretmenler üzerinde yapılan çalışmalarda öğretmenlerin etik ilkelere uygun davranışlar
sergiledikleri görülmüştür (Gözütok, 2000; Toprakçı, Bozpolat, Buldur, 2007; Sakin, 2007; Çelebi ve
Akbağ, 2012; Demirbolat ve Aslan, 2014; Duran, 2014). Yapılan çalışmalarda yasaların etik ilkelerin
uygulanmasında etkili olduğu, etik ilkelere uyulmamasının yasalardaki boşluklar, eksikler veya etik
dışı davranış sergileyenlere yaptırım uygulanmamasına bağlanması etik ilkelerin benimsenmesinden
çok yasalardaki yaptırımlar nedeniyle etik ilkelere uyulduğu düşüncesini oluşturmaktadır. Ayrıca
yazılı kuralların öğretmenler tarafından farklı şekillerde yorumlandığı anlaşılmaktadır. Yani bir
öğretmenin yazılı kural olarak gördüğünü diğeri bu şekilde yorumlamamaktadır. Bu da öğretmenlerde
etik açıdan farklı davranışlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır

(Özbek, 2003; Kurtulan, 2007;

Toprakçı, Bozpolat, Buldur,2007). Ancak Kurtulan (2007) tarafından yapılan çalışmada meslek etiğine
uygun olmayan durumlarla

karşılaşıldığı, öğretmenlerin özellikle

stresle

başa çıkamadıkları

durumlarda etik dışı davranışlara yöneldikleri görülmüştür. Öğretmenlerin en yüksek düzeyde
savurganlıktan kaçınma etik ilkesine uydukları buna sebep olarak maddi olarak yetersiz şartlarda
çalıştıklarını,

savurganlıktan

kaçınmanın

bir

mecburiyet

olduğunu

göstermişlerdir.

Ayrıca

öğretmenlerin yarısı maddi olanaksızların kişiyi etik dışı davranışa yöneltmede etkili olduğunu
belirtmişlerdir (Toprakçı, Bozpolat, Buldur, 2007). Oysaki etik davranışı gerçekten benimseyen
kişilerden beklenen hangi koşullarda olursa olsun doğru şeyi yapmasıdır. Ancak verilen yanıtların
çoğunda “duruma görelik” söz konusudur. Bir nevi yapılan çalışmalarda öğretmenler karşılaştıkları
durumlarda doğru ya da yanlış kendileri için en uygun olanı yapacakları gibi bir izlenim oluşmaktadır.
Öğretmen Görüşlerinin Yaş ve Kıdem Değişkenine Göre Etik Tutumlarının İncelenmesi
Bu başlıkta öğretmenler arasında kıdem ve yaş değişkenine göre etik ilkeleri benimseme
açısından herhangi bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmalara göre kıdem ve yaş arttıkça
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öğretmenlerin etik ilkelere yönelik tutumlarında düşüş gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda kıdemli
öğretmenler mesleğe yeni başlayan öğretmenlere göre etik ilkelere daha fazla uyulduğunu
düşünmektedirler. Genç öğretmenlerin mesleki yaşantılarına daha eleştirel baktıkları ancak düzeltmek
için herhangi bir çaba içine girmedikleri görülmüştür. Ayrıca kıdemli öğretmenlerin çevrelerinde
gelişen etik ilkelere daha ilgisiz ve duyarsız oldukları görülmüştür (Toprakçı, Bozpolat, Buldur,2007;
Kurtulan, 2007; Sakin, 2007). Bu durumda öğretmenlerin zaman içerisinde yaşadıkları etik dışı
durumları görmezden gelmeye başladıkları, bu duruma içselleştirerek, duyarsızlaştıkları, çarkın bir
dişlisi oldukları şeklinde yorumlanabilir. Duran (2014) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmenlerin
etik ilkeleri benimsemelerinde yaş ve kıdem değişkeninin etkili olmadığı görülmüştür. Çelebi ve
Akbağ, (2012) tarafından yapılan çalışmada ise yaş ilerledikçe öğretmenlerin etik ilkelere daha duyarlı
davrandıkları görülmüştür. Bu durum Çelebi ve Akbağ, (2012) tarafından öğretmenlerin mesleklerini
daha fazla benimsedikleri için daha
Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Etik Açıdan Değerlendirilmeleri
Yapılan çalışmalarda öğretmenlerin verdikleri yanıtlar cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir.
Analiz sonuçlarında kadın öğretmenler etik düşünme açısından erkeklere oranla daha fazla puan
almışladır. Yani yapılan çalışmalarda kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere oranla etik ilkelere daha
duyarlı oldukları belirlenmiştir (Gözütok, 2000; Özbek, 2003; Toprakçı, Bozpolat, Buldur,2007;
Sakin, 2007; Çelebi ve Akbağ, 2012;).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada, okul müdürleri, müfettişler ve öğretmenler etik davranış gösterme
durumlarına göre cinsiyet, yaş, kıdem, mezun olunan okul gibi değişkenler açısından incelenmiştir.
Yapılan çalışmalarda okul müdürlerinin genel olarak öğretmenler tarafından değerlendirildiği
görülmektedir. Öğretmenlerin yaptıkları değerlendirmelere bakılarak okul müdürlerinin etik ilkelere
uygun davranışlar sergiledikleri söylenilebilir. Ancak okul müdürleri ile öğretmenlerin bu konudaki
görüşleri karşılaştırıldığında okul müdürlerinin kendilerini etik açıdan daha olumlu değerlendirdikleri
görülmektedir.
Okul müdürlerine yönelik değerlendirmelerde cinsiyet değişkenine göre yapılan analizlerde
çalışmalarda farklı farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan çalışmaların 4 tanesinde kadın öğretmenler
daha olumlu görüş bildirirken, 4 tanesinde erkek öğretmenler olumlu görüş bildirmiş, yapılan 7
çalışmada ise cinsiyet açısından anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır. Araştırma sonuçlarının farklı
kurumlarda farklı sonuçlar vermesi etik değerlerin kurumlarda tam olarak yerleşmediğinin
göstergesidir. Yani okullardaki yönetim anlayışı profesyonelleşmekten çok okul müdürlerinin kişisel
özellikleri ve bireysel uygulamalarından oluşmaktadır.
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Müdürlerin etik davranışları çalışılan kurum türüne göre incelendiğinde yapılan çalışmalarda
anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler lisede görev yapan
öğretmenlere göre okul müdürlerinin daha etik davranışlar gösterdiklerini belirtmişlerdir. Meslek
liselerinde çalışan öğretmenler ise genel liselerde görev yapan öğretmenlere göre okul müdürlerini etik
açıdan daha olumsuz değerlendirmişlerdir. Resmi ve özel okullar açısından bakıldığında özel okullarda
çalışan öğretmenlerin resmi okullarda çalışan öğretmenlere göre okul müdürlerinin etik ilkelere daha
uygun davrandıklarını düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin görev yapma süreleri ile ilgili değişken ile ilgili bulgular çeşitli çalışmalarda
farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Hemen hemen her çalışmada anlamlı farklılıklar bulunsa da farklı
çalışmalarda aynı kıdem derecesinde olumlu ve olumsuz görüşlere rastlanmıştır. Mesela Erdoğan
(2007)’ın çalışmasında 1-5 yıl arası görev yapan öğretmenler diğer gruba göre daha olumlu görüş
bildirirken, Kara (2007) ve Demir’ in (2007) çalışmalarında 0-5 yıl arası görev yapan öğretmenler
diğer gruplara göre olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bu durumda yine etik ilkelerin kişisel özelliklerin
önüne

geçtiği yorumu yapılabilir. Yani okullarda etik ilkelerin yeterince benimsenmemesi

çalışmalarda etik ilkelerden çok okul müdürlerinin kişisel özelliklerinin ön plana çıkmasına neden
olmuştur.
Okul müdürlerinin etik ilkeleri benimsemeleri ve buna uygun davranışlar sergilemelerinin okul
iklimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Etik ilkeler uygun bir
yönetimin sergilendiği okullarda öğretmenlerin yaratıcı okul iklimi oluşturmasında etkili olduğu,
örgütsel güven düzeyini arttırdığı, sosyal adaletin algılanma düzeyini arttırdığı, yıldırma algılarını
düşürdüğü belirlenmiştir.
İncelenen

çalışmalarda

müfettişlerin

kendilerini

değerlendirmeleri

ile

öğretmenlerin

müfettişleri değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Müfettişler objektif ve
hoşgörülü olma, mesleğini baskı aracı olarak kullanmama gibi etik ilkelere yüksek düzeyde
uyduklarını söylerken öğretmenler bu ilkelere müfettişlerin orta düzeyde uyduklarını belirtmişlerdir.
Bu anlamda müfettişlerin etik ilkelere yeterince uygun davranmadıkları belirlenmiştir.
Öğretmenlik mesleğinde 6-10 yıl arasında mesleki deneyime sahip olanlar müfettişlerin etik
ilkelere daha az uygun davrandıklarını belirtmişlerdir. Buna neden olarak ise öğretmenlerin yeni
başlayan öğretmenlere daha otoriter davranmaları gösterilebilir.
Öğretmenlerin etik ilkelere genel olarak uydukları ancak bu ilkelere uymada yasaların önemli
bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalardan birinde ise öğretmenlerin özellikle
stresle başa çıkamadıkları durumlarda etik dışı davranışlar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Çalışmalardan
birinde ise öğretmenlerin en çok tutumluluk ilkesini benimsedikleri ancak zaten bu ilkeyi
benimsemeye kendilerini şartların zorladığını düşündükleri belirlenmiştir. Mesleğe yeni başlayan
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öğretmenlerin etik ilkelere uygun olmayan davranışlarla daha sık karşılaştıklarını düşündükleri
belirlenmiştir. Bu da mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin dışarıdan olaylara daha objektif
bakabilmelerinin sonucu olarak görülebilir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre etik ilkelere
karşı daha duyarlı oldukları çalışmaların sonuçları arasındadır.
İnsan ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı iş alanlarında etik konusu her geçen gün çok daha
önem kazanmaktadır. Bunun en önemli nedeni insanların olayları algılamasındaki öznellik ve
değerlendirme ve karar verme sürecinde zaman zaman objektifliğin kaybolması olarak gösterilebilir.
Bu durum da adam kayırma, yanlı davranma gibi durumlarla bireyleri karşı karşıya bırakabilmekte ve
kurumlara güven kaybolmaktadır. Bu nedenle eğitim-öğretim hizmetlerinde çalışan personele
öncelikle meslek etiği konusunda farkındalık yaratacak, sonrasında ise bu kuralların benimseneceği,
özdenetim mekanizmasını geliştirecek eğitimler verilmelidir. Bunun yanı sıra denetim sürecinde daha
objektif aynı zamanda birbirini destekleme imkânı olan farklı boyutlarda denetim mekanizmalarının
bulunduğu bir süreç işe koşulmalıdır.
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GENEL YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
GENERAL LIFE SATICFACTION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND
RELIABILITY
Sümeyye Koç*,Yücel Kılıç*
*İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İSTANBUL

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Koç & Kılıç tarafından geliştirilen Genel Yaşam Tatmini Ölçeği’nin
(GYTÖ) geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın 18-71 yaşları arasında 401 (%48.3)
erkek, 430 (%51.7) kadın olmak üzere toplamda 831 katılımcıdır. Katılımcıların yaş ortalaması 30.7’dir.
Katılımcılar medeni durum ve gelir seviyesi bakımından homojen dağılım göstermektedir. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915 olarak bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizi
sonucunda ölçeğin güvenirliği sağlanan faktör sayısı altı olarak belirlenmiş ve faktörlerin hesaplanan
Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyeleri Faktör 1: .911, Faktör 2: .913, Faktör 3: .829, Faktör
4:.895, Faktör 5: .613, Faktör 6: .605 olarak ölçülmüştür. Geçerlik analizinde değişkenler arasındaki
korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu test etmeye çalışan uygunluk KMO testi sonucu .924
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam tatmini, geçerlik, güvenirlik, açımlayıcı faktör analizi (AFA),
ölçek, ölçek geliştirme.
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the validity and reliability of the General Life Satisfaction
Scale (GLSS) developed by Koç & Kılıç. A total of 831 participants 401 (48.3%) male and 430 (51.7%)
female were between the ages of 18-71. The average age of participants is 30.7. Participants have a
homogeneous distribution in terms of marital status and income level. The Cronbach Alpha internal
consistency reliability scale of your scale was found to be .915. Factor 1: .911, Factor 2: .913, Factor 3:
.829, Factor 4: .895, Factor 5: .613, and Factor 3 were found to be statistically significant and Factor 6:
.605. In the validity analysis, the fitness of the correlations between the variables and the fitness of the
factor analysis were calculated as .924. According to these results, it can be said that your scale is a valid
and reliable measurement tool.
Keywords: Life saticfaction, validity, reliability, exploratory factor analysis (EFA), scale
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GİRİŞ
Tanımlar
Tatmin, beklentilerin, gereksinimlerin, istek ve dileklerin karşılanmasıdır. Yaşam tatmini bir
insanın beklentileriyle (ne istediği), elinde olanların karşılaştırılmasıyla (neye sahip olduğu ) elde edilen
durum ya da sonuçtur (Haybron, 2004). Yaşam tatmini denildiğinde, belirli bir duruma ilişkin tatmin
değil, genel olarak tüm yaşantılardaki tatmin anlaşılır (Özer ve Karabulut, 2003). Yaşam tatmini bireyin
iş dışı yaşamı hakkındaki duygusal tepkisidir. Hayata karşı genel tutumudur (Özdevecioğlu, 2003).
Yaşam tatmini kişinin kendi hayatının hoşlandığı ya da hoşlanmadığı yönlerinin özet bir
değerlendirmesidir (Heller ve digerleri, 2003). Yaşam tatmini, kişinin mutluluğunun ve refahının
subjektif ve açık bir değerlendirmesidir. Subjektiftir çünkü araştırmalarda insanlara basit bir şekilde
hayatlarının bütününden tatmin olup olmadıkları sorulmaktadır. Açıktır çünkü araştırmacılara önceden
sosyal mutluluk ve huzurun bileşenlerinin ne olduğunu tanımlanmamakta, her bir deneğin tatmin olup
olmadıkları kendi yargılarına bırakılmaktadır (Donovan ve Halpern, 2002). Tanımların ortak noktalarına
bakıldığında yaşam tatmini, kişinin yaşamının bütününü değerlendirdiğinde elde edeceği olumlu veya
olumsuz bir yargısı, hayata karşı genel bir tutumudur şeklinde tanımlanabilir.
Yaşam tatmininin çoğu zaman mutluluk ve öznel gönenç/iyi oluş (subjektive well-being)
kavramları ile karıştırıldığı görülmektedir. Yaşam tatmini ile yaşanmakta olan hayatın ne kadar tatmin
sağlayıcı olduğu saptanmaya çalışılır. Mutluluk ise yaşamın somut koşullarına daha az dayanan ve bu
anlamda ayakları yere daha az basan bir kavramdır. Hep belli bir hedefe, ileride ulaşılması beklenen
belli şeylere bağlı olarak tanımlanmaktadır. Mutluluk, kişi bir amaca ulaştığında veya gereksinimleri
sağlanırsa gerçekleşir. Amaç veya hedefine ulaşamaz veya gereksinimini doyuramazsa mutsuz olur.
Mutluluk ve yaşam tatmini kavramları arasındaki farka iyi bir örnek olarak dindar insanlar verilebilir.
Öbür dünyada karşılığını alacakları düşüncesi ile bugünkü yaşamlarını neredeyse sıfırlamalarına karşın
öldükten sonra kavuşacakları hayat inancı onları mutlu etmeye yetmektedir (Dikmen, 1995). Öznel
esenlik kavramı daha çok fiziksel ve ruhsal sağlık göstergelerine göre tanımlanan bir kavramdır. Yani
insanın bütün zenginliği, evli olup olmaması, işinin olup olmaması vb. dışındaki fiziksel ve ruhsal olarak
kendisini ne kadar iyi hissettiği ile ilgili bir kavramdır. Görüldüğü gibi literatürde yaşam tatmini,
mutluluk ve öznel esenlik kavramlarının aynı anlama geldiğini savunan görüşler olduğu gibi bu
kavramların birbirlerinden farklı anlamlara geldiğini ileri süren yaklaşımlarda bulunmaktadır. Teorik
bağlamda değerlendirildiğinde yaşam tatmini Diener ve ark. (2002) tarafından dip yukarı-tepe aşağı
teorileri ile şöyle ele alınmaktadır: Dip yukarı teorileri yaşam tatminini kişinin yaşamının değişik
yönlerinin özet bir değerlendirmesi olarak varsaymaktalar. Örneğin, bir kişi güzel sosyal ilişkilere,
yeterince paraya ve ilginç bir işe sahip olduğunda kendi hayatından tatmin olmaktadır. Tepe asağı
teorileri ise yaşam tatmininin kişilik etkilerinin sonucu olarak oluştuğunu varsaymaktalar. Örneğin,
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nevrotik bir kimse genel olarak yaşamından, işinden, sosyal ilişkilerinden ve gelirinden daha çok
tatminsizlik duyacaktır (Akt., Baştemur, 2006).
Yaşam tatmini ile ilgili başka bir görüşte de bir kişinin yaşamından tatmin duyması bizim o
kişinin belirli tatmin ve tatminsizliklerinin toplamına indirgeyemeyeceğimiz evrensel bir davranışı
ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir kişinin yediği herhangi bir yemekten tatmin olması, hayatının
genelinden nasıl bir tatmin elde ettiği hakkında hiçbir şey ifade etmez. Belki yediği bir yemekten tatmin
olabilmesine karşın hayatının genelinden tatmin duymuyor olabilir (Haybron, 2004,). Yaşam tatmini
çalışmalarında elde edilen veriler yaşamın bütünü üzerindeki bir değerlendirmeden ibarettir. Örneğin,
kişin yaşamını ‘heyecanlı’ olarak belirtmesi yaşamının her zaman tatmin edici olduğu anlamına gelmez.
İnsan hayatı boyunca fazlasıyla heyecan verici durum ile karşılaşmasına karşın, her zaman yeterince
kaliteli yaşayamayabilir. Hayatın bütünü üzerindeki değerlendirme kişinin zihnindeki hayatı ile ilgili
bütün ölçütleri kapsar. Örneğin, kişinin kendisini ne kadar iyi hissettiği, beklentilerinin ne kadarını
karşılayabildiği gibi. Değerlendirmenin amacı iş tatmini gibi özellikli bir alanın değil hayatın bütününün
değerlendirilmesidir (Haybron, 2004) (Akt, Öcal, 2008). Yaşam tatmini, kişinin bir bütün olarak kendi
hayatının genel kalitesini pozitif olarak değerlendirmesinin derecesidir. Başka bir deyişle, kişinin kendi
yönlendirdiği hayatından ne kadar çok hoşlandığıdır ve kavram, kişinin genel olarak yaşamı ile ilgili
duygularını ifade etmektedir. Yaşam tatmini, yaşamın belirli alanlarından tatmin (iş, aile vb.) gibi bir
seviyede değerlendirilebileceği gibi yaşamın geneli içinde değerlendirilebilmektedir. Çünkü, yaşam
tatmini, yaşam hakkındaki genel duyguları da yansıtmakta ve duygusal mutluluğun bir ölçüsü olarak da
görülmektedir (Aşan & Erenler, 2008). Yaşam tatmini kişinin boş zaman ve diğer iş dışı zaman olarak
tanımlanan yaşamın bütününe gösterdiği duygusal tepkisi ya da tutumudur. Yaşam tatmini kişinin
mutluluğunun ve refahının subjektif ve açık bir değerlendirmesidir (Özdevecioğlu & Aktaş, 2007).
Yaşam tatmini; kişinin yaşam beklentileri ile bu beklentileri karşılama derecesi arasındaki pozitif fark
olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, yaşam tatmini bir tutum olarak görülebilir.
Diğer bir yaklaşıma göre, yaşam tatmini; kişinin yaşamında yer alan olgulara dayanarak, öznel iyi olma
(öznel gönenç) ve yaşam kalitesi hakkında ulaştığı yargıları temsil eder (Can & Soyer). Bir başka deyişle
yaşam tatmini genel olarak kişinin yaşamından duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir. Yaşamın bir
anlamı ve doğrultusu olduğu kanaatini paylaşan bireylerin optimal düzeyde yaşam tatmini olan bireyler
oldukları sıkça dile getirilmektedir. Yaşam tatmini bir anlamda bireyin belirlediği hedeflere ulaşma
derecesidir. Bireysel hedeflere ulaşma düzeyinin artması, yaşam tatminini artırır (Özdevecioğlu &
Doruk, 2009).
Faktörler ve Altboyutlar
Literatürde yaşam tatminini etkileyen faktörler genel olarak 4 alt kategoride değerlendirilmiştir.
Birinci kategoride işle ilgili faktörler bulunmaktadır. Bu kategoride bireyin örgütünde yaptığı işin
niteliği, dışarıdan görünümü, aldığı ücret, örgütteki rolü, iş yükü, yükselme imkanları, iş yerinde verilen
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eğitimler, işiyle ilgili tecrübeleri gibi faktörler bulunur (Diener, 1984; Farrell & Rusbult, 1981; Iverson,
1996; Martin, 1979; Lawler, 1971; Miller, 1991; Price & Mueller, 1981). İkinci kategoride kişisel
faktörler bulunur. Bu kategoride bireyin yası, cinsiyeti, eğitim durumu, kişilik özellikleri, negatif veya
pozitif duygusallıkları, beklentileri gibi faktörler bulunmaktadır(Diener, 1984; Judge & Locke, 1993;
Judge vd., 1998; Watson vd., 1987; Iverson, 1992; Iverson vd., 1995; George & Brief, 1992). Üçüncü
kategorideki faktörler çevresel faktörlerdir. Bu grupta bireyin alternatif iş bulma imkanları
bulunmaktadır (Dastmalchian & Adamson, 1991; Lorenz, 1992). Son kategoride ise toplumsal faktörler
bulunmaktadır. Bu kategoride bireyin sosyal ağları, üye olduğu sosyal organizasyonlar, aile ve
akrabaları ile ilişkileri, aile izolasyonu, hemşehrilik gibi faktörler bulunmaktadır (Iverson & Roy, 1994;
Erwin & Iverson, 1994; Nadkarni & Stening, 1989; Martin, 1979) (Akt. Özdevecioğlu & Aktaş, 2007).
Khakoo (2004) ve Dockery (2004) tarafından gerçekleşletirilen, yaşam tatmini ile ilgili 32
ülkede yapılan 245 çalışmanın sonuçlarına göre yaşam tatminine etki eden faktörler şu şekilde
sıralanmıştır: Özgürlük ve demokrasinin kabul gördüğü ekonomik yönden zengin bir ülkede yaşamak;
politik istikrar; azınlıktan ziyade çoğunluğun parçası olmak; toplumdaki sosyal katmanın üst grubunda
yer almak; evli olmak, ailesi ve arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmak; fiziksel ve ruhsal olarak
sağlam olmak; açık fikirli ve aktif olmak; kendi hayatının kontrolünü elinde bulundurduğunu hissetmek,
para kazanma ve politik olarak muhafazakar olmak yerine sosyal ve moral değerlere sahip olmaya karşı
istekli olmak. 2001 yılında yine İngiltere’de Duffy ve ark. tarafından yapılan çok geniş çaplı bir
araştırmaya göre yaşam tatmininin 5 boyutla ilgisi belirlenmiştir: Sosyo demografik değişkenler- yaş,
cinsiyet, iş, etnik köken, yaşanan ev tipi, evi olup olmamak ve imtiyazlı bir sınıftan olup olmamak;
ekonomik değişken/ elde edilen gerçek gelir- harcama ve birikim yapma davranışı, kişilerin istediklerini
alabilmelerini sağlayan gelirin bir yansıması olan sahip olunan değerler; bireyin fiziksel ve ruhsal
sağlığı; sosyal aktiviteler- spor yapmak, sinema ya da tiyatroya gitmek, yerel gruplara katılmak vb.
aktivitelerde rol almak ve güvenlik- yaşanılan bölgenin güvenli olup olmaması, komşular ve sosyal
çevrenin durumu. Keser’in (2004) yaptığı bir diğer araştırmada da yaşam tatminini etkileyen unsurlar;
günlük yasamdan mutluluk duymak, yaşamı anlamlı bulmak, amaçlara ulasma konusunda uyum, pozitif
bireysel kimlik, fiziksel olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi, ekonomik, güvenlik ve sosyal ilişkiler
olmak üzere altı başlıkta sıralanmıştır (Akt. Baştemur, 2006).
İlgili Ölçekler
Literatür incelendiğinde yaşam tatmini ile ilgili kullanılan iki ölçeğe rastlanılmıştır. Bu ölçekler
ile ilgili bilgiler şu şekildedir: Ölçeklerden ilki, Yaşam Tatmini Ölçeği (The Satisfaction With Life
Scale) dir. Yaşam Tatmini Ölçeği (The Satisfaction With Life Scale); Diener ve ark. (1985) tarafından
geliştirilmiş ve Durak, Şenol Durak ve Gençöz (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçeğin
güvenilirliği 0.7844 olarak ölçülmüştür (Baştemur, 2006). Yaşam Tatmini Ölçeği’nin güvenilirlik
analizi ise beş soru için oldukça düşük çıkmıştır. Cronbach Alfa değerlerine göre ölçeğin 5. sorusunun
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çıkartılmasıyla güvenilirlik analizi 0.183’e yükselmektedir. 4. sorusunun çıkartılmasıyla da alfa
değerinin 0.735’e yükseldiği görülmektedir. Bu değer de analiz için kabul edilebilir değerdir. Yaşam
tatmini ölçeğinde yer alan toplam 5 sorudan güvenilirlik analizi sonucu kalan 3 soru (1., 2. ve 3.) için
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda maddelerin tek bir faktör grubunda toplandığı ve bu
faktör grubunun toplam varyansın % 65.58’ini açıkladığı görülmüştür (KMO=0.674, Barlett Test of
Sphericity’nin Sig.=0,000) (Öcal, 2008).) İkinci ölçek, bireylerin yaşamlarının çeşitli alanlarından
tatmin olma düzeyleri ile ilgili 10 soruluk hazırlanmış olan Yaşam Tatmini Ölçeği’dir. Bireylerin
yalnızca o anda içinde bulundukları koşulların değil geçmişteki deneyimlerinin ve bunları diğer bireyler
ile karşılaştırdıklarında içinde bulundukları durumunda incelenmesini içermektedir. Sirgy ve ark. (1998)
tarafından geliştirilen ölçeğin faktör yük değerleri 0.45 ile 0.79, madde toplam korelasyonlarının 0.36
ile 0.71 (p<.05) arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin alfa değeri 0.88, açıklanan
varyansı %48.3 olarak bulunmuştur (Ufuk, 2004).
EMİK ÇALIŞMA
Yöntem
a.

Emik Soru

Ölçek maddelerine kaynak oluşturacak cevaplar ile ilgili emik/çekirdek soru çalışmasında
katılımcılara “Yaşamınızdan tatmin olmanız için nelere sahip olmanız gerekir?” sorusu sorulmuştur.
b. Katılımcılar ve Süreç
Yaşam tatmini değişkeni katılımcı seçimlerinde genç yetişkinlik-ileri yetişkinlik evresindeki (18
yaş ve üzeri) kadın/erkek tüm bireylere ulaşma hedeflenmiştir. Katılımcıların üniversite öğrencileri,
çalışanlar (mühendis, akademisyen vs.) ve aktif çalışma hayatında olmayanlar (emekliler, ev hanımları,
iş arayanlar vs.) olarak dağılım göstermesine dikkat edilmiştir. Emik sorular katılımcılarla yüz yüze
iletişime geçilmek suretiyle, el yordamıyla cevaplamak amaçlı hazırlanmış kağıtlar şeklinde verilmiştir.
Katılımcılara emik soru cevaplama süresi 10-15 dk. olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede uygulayıcıların
her birinin asgari düzeyde yetmiş beş katılımcıya ulaşması hedeflenmiş ve hedef %76 oranında
gerçekleştirilmiştir. Toplamda yüz elli katılımcının yaşam boyu gelişim evrelerine eşit oranda
dağılmasına özen gösterilmiştir. Uygulayıcılar tarafından 114 katılımcıya ulaşılabilmiştir.
Bulgular
Ulaşılan katılımcılardan 379 benzer/farklı cevap alınabilmiştir. Alınan cevapların sıklıklarını
belirlemek amacıyla cevaplar, Windows 2010 Excel programında sıralama işlemine tabi tutulmuştur.
Cevaplar ve frekansları şu şekilde özetlenmiştir: Aile (30), amaç-hedef (3), araba (3), başarı (2), boş
zaman (2), dostluk (7), dürüstlük (2), eğitim (2), ev (10), evlilik (12), evrensel mutluluk (2), gelecek
güvencesi (4), hobilerim (2), huzur (43), inanç (6), iş (33), mutluluk (5), özgürlük (6), para (48),
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psikolojik iyi oluş (2), sağlık (51), saygınlık (5), sevdiklerim (3), sevgi (21), seyahat (2), sosyal çevre
(10), toplumsal huzur (9), uyku (2), zaman (5). İkiden daha az ifade edilen cevaplar ise şu başlıklardan
oluşmaktadır: Adalet, anlaşılırlık, az para, bilme, boş zaman, değer görmek, deniz, dış görünüş, doğal
hayat, dünya barışı, dünyayı gezmek, düşük beklenti, emeklilik, güven, güvenli çevre, heyecan,
isteklilik, iyi doktorlar, iyilik, kedi, kitap, macera, Mars’a gitmek, otoriter kişilik, sosyal sorumluluk,
sürekli çalışma, tanınırlık, tatil, telefon, temiz çevre, uzay teknolojisini görmek, üstün zeka, varlık,
yazlık ve yut dışında yaşam. Uygulayıcılardan S.K. tarafından 19 yaşında kadın bir katılımcıya
uygulanan emik soru cevapları farklılık anlamında önemli görülmüştür. Katılımcının vermiş olduğu
cevaplar; daha temiz bir çevre, cinayetlerin, kadına şiddetin, tecavüzlerin olmadığı bir hayat, özgürlük
ve daha iyi doktorların olması şeklindedir. Bu cevaplardan hareketle yaşam tatmini değişkeninin yaşam
kalitesi üzerine toplumsal/evrensel düşünüşle mümkün olabilirliği yorumu yapılabilir. Yaşam
tatmini/memnuniyetinin yaşam felsefesine dönüştürülebilmesinin eklektik bakışa ihtiyaç duyduğu,
genellikle göreli kavram olarak tanımlanan yaşam tatmini değişkeninin üzerine düşünüldüğünde somut
tanımlanışının da gerçekliği yansıtabilirliğini göstermesi açısından paylaşılan cevaplar önemli
görülmüştür. Katılımcılardan alınan cevaplar çerçevesinde araştırmacılar Koç & Kılıç cevapları
boyutlandırmak üzere bir araya gelmişlerdir. Öncelikle araştırmacılardan her birinin bağımsız çalışarak
boyut oluşturma çalışması yapması sağlanmıştır. Her bir araştırmacının bireysel boyutlandırma
çalışmasını bitirmesi ile

birlikte

araştırmacılar

tekrar

bir

araya

gelerek benzerlik/farklılık

paylaşımlarında bulunmuşlardır. Yapılan çalışmalar araştırmacıların ortak görüşü ile sonuçlandırılmış
ve katılımcılardan alınan emik soru cevapları beş boyut altında ölçeklenebilir sonucuna ulaşılmıştır.
Boyutlar; aile, bireysel, sosyal, ekonomik, toplumsal/evrensel boyut olmak üzere isimlendirilmiştir. Her
bir boyutun içeriği şu şekilde belirlenmiştir: Aile altboyutu (ev, evlilik, eş ve çocuk ilişkileri), bireysel
altboyutu (huzur-iç huzur, başarı, hobiler, inanç, hedef, çalışma, macera, seyahat, eğitim, dürüstlük,
değer görmek), sosyal altboyutu (sevgi, saygınlık, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri), ekonomik altboyutu
(para, araba, yazlık, gelecek düşüncesi) ve toplumsal/evrensel altboyutu (sosyal sorumluluk, temiz ve
güvenli çevre, evrensel mutluluk, iyi doktorlar, dünya barışı).
GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Yöntem
a.

Ölçek

Araştırmacılar tarafından emik soruya alınan katılımcı cevapları beş boyut olacak biçimde
gruplandırılmıştır. Her bir boyutu temsil edecek soruların oluşturulması aşamasında geçilmiştir. Bu
aşamada her bir araştırmacı tarafından ölçek maddesi öneri formu oluşturulmuştur. Araştırmacıların her
birinin belirlenen beş altboyuta on beşer adet ölçek madde önerisi yazması sağlanmaya çalışılmıştır.
Toplamda 150 adet ölçek maddesi önerisinin hedeflendiği bu çalışmada araştırmacılar tarafından 90
ölçek

maddesi

önerisinde

bulunulmuştur.

Ölçek
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gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar ölçek maddesi önerilerini tek tek görüşmek üzere toplanmış ve
maddelerin ölçülmek istenen değişkeni anlamsal ve kavramsal olarak ölçüp ölçemeyeceğine karar
vermiştir. Önerilen 90 ölçek maddesinden 31’i elenmiş, ölçek formunda yer alması gereken madde
sayısı 59 olarak belirlenmiştir. Önerilen maddelerin ölçeğe eklenme oranı %65 olmuştur. Ölçekte
kullanılacak olan her bir madde araştırmacıların önermiş oldukları maddelerden oluşturulmuş;
halihazırdaki ölçeklerden, hazırlanan ölçeğe herhangi bir madde eklemesi yapılmamıştır. Ölçeğin Genel
Yaşam Tatmini Ölçeği olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır. Ölçek; aile altboyutu 9 madde, bireysel
altboyutu 16 madde, sosyal altboyutu 10 madde, ekonomik altboyutu 10 madde, toplumsal/evrensel
altboyutu 14 madde olmak üzere toplam 59 maddeden oluşmaktadır. Bireysel ve toplumsal/evrensel
altboyutlarının madde sayılarının çokluk göstermesi yaşam tatmini üzerinde etkisinin ölçülebilmesine
hizmet etme amaçlı olarak kurgulanmıştır. Toplumsal/evrensel altboyutunun son 3 maddesi (57, 58 &
59. maddeler) araştırmacılardan tarafından gözlemlenmek amaçlı ölçeğe eklenen maddelerdir. Maddeler
içerisinde ters kodlama içeren maddeye yer verilmemiştir. Yaşamdan tatmin olmaya yönelik hazırlanan
maddelerden “Hiç gerekli değil (1)”den başlayarak, “Çok gerekli (7)”ye doğru derecelenmiş 7’li likert
tipi taslak ölçeği oluşturulmuştur. Derecelendirmede uçlar araştırmacılar tarafından verilmiş, uçlar
arasında kalan yerleştirmeler katılımcıların tercihlerine bırakılmıştır.
b. Katılımcılar ve Süreç
Hazırlanan ölçek, Santrock’un Yaşam Boyu Gelişim Evreleri baz alınarak genç yetişkinlik
(18/20–30/33), orta yetişkinlik (34–50) ve geç/ileri yetişkinlik (51 ve üstü) şeklinde gruplanmış, 18-71
yaş arası bireylere uygulanmıştır. 430’u kadın 401’i erkek olmak üzere toplam 831 kişiye ulaşılmıştır.
Katılımcıların medeni durum dağılımı 484’ü bekar, 327’si evli ve 20’si ise dul/boşanmış şeklindedir.
Ölçekler yazılı bir şekilde el yordamıyla ve internet yoluyla sanal ortamdan ulaştırılmıştır. El yordamıyla
145, internet aracılığıyla 686 olmak üzere toplamda 831 katılımcıdan veri toplanmıştır. Elde edilen
verilerin tümü değerlendirilmiş olup elenen anket bulunmamaktadır.
Bulgular
Uygulamadan elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Genel
Yaşam Tatmini Ölçeği’nin güvenirliği iç tutarlılık Cronbach Alfa (α) güvenirliğine bakılarak
ölçülmüştür. Baykul’a

(1979) göre iç tutarlılık anlamında güvenirlik, tek bir ölçme aracının tek bir

uygulama yapılarak ölçek içinde yer alan maddelerin psikolojik anlamdaki kavramsal yapıyı tutarlı bir
şekilde ölçüp ölçmediğinin belirlenmesi için yapılmaktadır. Ölçme aracının iç tutarlılık anlamında
Cronbach Alfa (α) katsayısının çok yüksek düzeyde olması sadece ölçme aracının güvenirliğini değil
aynı zamanda yapı geçerliliğine de işaret etmektedir (Akt. Yaşar, 2014). Genel Yaşam Tatmini
Ölçeği’nin geçerliği kapsamında açımlayıcı faktör analizi çalışması yapılmıştır.
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a.

Güvenirlik Analizi Sonuçları

Güvenilir ölçme araçları, kendisini oluşturan maddeleri arasındaki yüksek düzeyde tutarlılık
gerektirmektedir. Geliştirilmeye çalışılan ölçeğin güvenirlik düzeyi, Cronbach Alfa iç tutarlılık
güvenirlik yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ilk haliyle (59), madde atılmadan önce
hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi α = .913 olarak hesaplanmıştır.
Hesaplanan α = .913’lük güvenirlik seviyesi ölçeği oluşturan yaşam tatmini altboyutlarından
oluşan maddeler arasında yüksek düzeyde bir iç tutarlılık olduğunu ifade etmektedir. Genel yaşam
tatmini ölçeğine ilişkin elde edilen Cronbach Alfa seviyesi değeri, ölçme aracının homojenliğinin bir
göstergesi olarak kabul edilmekte olup, hesaplanan Cronbach Alfa Seviyesi 1’e yaklaştığı derecede
ölçme aracının tek boyutlu bir yapıya sahip olduğu düşünülebilir. Özdamar (1999) güvenirlik
katsayısına ilişkin ölçüt değerlerini şu şekilde ifade etmektedir: Ölçek güvenilir değil (.00 < α < .40),
ölçek düşük güvenirlikte (.41 < α < .60), ölçek orta düzeyde güvenirlikte (.61 < α < .80), ölçek
yüksek güvenirlikte (.81 < α < .00) (Akt. Yaşar, 2014). Verilen ölçüt değerlerine bakıldığında eldeki
ölçeğin oldukça yüksek düzeyde bir güvenirlik seviyesine sahip olduğu ve ölçeğin yaşam tatmini
düzeylerini belirlenmesinde

güvenirlik düzeyi yüksek ölçme sonuçlarının elde edilebileceğini

göstermektedir. Aynı zamanda yapı geçerliliğinin de yüksek olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Ölçeğin ilk hali (59), üzerinde yapılan güvenirlik hesaplaması sonucunda ölçeğin her bir
maddesi için madde silme güvenirlik seviyesi (.911- .917) arasında olduğu gözlenmiştir. Bu haliyle
ölçekten .30 altında kalan 10 madde (10,13,17,21,22,23,43,50,57,59) açımlayıcı faktör analizine tabi
tutulmadan direkt çıkarılmıştır. Ölçeğe uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekten 13
madde (4,5,11,12,18,20,29,36,40,45,48,56,58) daha çıkarılmış ve ölçeğe 36 madde üzerinden güvenirlik
çalışması uygulanmıştır. Ölçeğin 36 maddeden oluşan hali için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık
güvenirlik seviyesi .915’tir ve ölçeğin her bir maddesi için madde silme güvenirlik seviyesi (.911- .916)
arasında değişmektedir. Ölçek maddelerine ilişkin istatistikler Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Genel Yaşam Tatmini Ölçeği Maddelerine Ait İstatistikler
Test Maddeleri

Madde
Ort.

Madde
Madde
Madde Silme
Standart Toplam
Güvenirlik
Sap.
Korelasyonu Katsayısı

1 Düzenli aile hayatımın olması
2 Evlilik hayatımın yolunda gitmesi
3 Eşim ve çocuklarımla bir arada olmak
6 Anlaşabileceğim birisi ile evlilik kurmak
7 Eşim ve çocuklarımın olması

6,423
6,490
6,465
6,558
5,910

1,153
1,157
1,187
1,168
1,603

.47
.467
.456
.432
.448

.913
.913
.913
.913
.913

8 Sorunsuz ve mutlu bir evliliğimin olması
9 Anlaşabileceğim bir eşe sahip olmak
14 İç huzurumun olması
15 Hobilerimi gerçekleştirebilmek için yeterli zamanımın olması
16 Amaçlarım ve hedeflerim doğrultusunda sürekli çalışmak

6,452
6,530
6,808
5,933
5,655

1,198
1,149
0,570
1,344
1,371

.53
.485
.317
.304
.432

.912
.913
.915
.915
.913
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19 Kendimi sürekli geliştirmek ve eğitimli olmak
24 Yaşadığım çevredeki tüm insanlar tarafından sevilmek

6,264
4,854

1,085
1,745

.419
.496

.913
.913

25 Çevremde saygı gösterilen bir konumda olmak
26 Çevremde dostlarımın olması
27 Dostlarımla birlikte olmak
28 Benim dışımda olanlarla ilişkilerimi dürüstlük temelli kurmak
30 Sosyal ilişkilerimi sevgi odaklıoluşturmak
31 Yoğun arkadaşlık ilişkilerimin olması
32 Dostum olarak gördüğüm insanların varlığı ve onlarla birlikte
vakitgeçirmek

5,853
6,058
5,921
6,503
5,936
4,909
5,931

1,385
1,264
1,329
0,896
1,369
1,650
1,294

.547
.633
.599
.404
.535
.501
.58

.912
.911
.911
.914
.912
.913
.911

33 Birlikte hoş vakit geçirebileceğim arkadaşlarımın olması
34 Beni seven dostlarımın olması
35 Yaşlılığımda çevremde beni seven arkadaş ve dostlarımın olması

5,898
6,063
6,097

1,310
1,228
1,235

.548
.597
.623

.912
.911
.911

37 Geleceğimin maddi açıdan güvence altında olması

6,247

1,155

.551

.912

1,214
1,130
1,045
1,2341
1,883

.487
.46
.505
.523
.323

.913
.913
.912
.912
.916

38
39
41
42
44

Ekonomik anlamda iyi düzeyde olmak
6,018
Ekonomik yetersizlik çekmeyecek bir yaşam
6,263
Gelecekte maddi anlamda sorun yaşamadığım bir hayatımın olması 6,302
Geleceğimin garanti altında olması
6,150
Sahip olmak istediğim modelde arabamın olması
4,283

46 Huzurlu bir toplumda yaşamak
47 İnsanların birbirine saygı duyduğu bir çevrede yaşamak
49 Temiz, düzenli ve yeşil bir çevrede yaşantımı sürdürmek

6,708
6,742
6,582

0,742
0,648
0,833

.436
.408
.436

.914
.914
.913

51 Dünyada barışın egemen olması
52 Doktorların iyi ve yardımsever olmaları
53 Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almak

6,723
6,506
5,351

0,809
0,955
1,612

.377
.429
.337

.914
.913
.915

54 Sorunların olmadığı mutlu bir toplumda yaşamak

6,543

0,874

.472

.913

55 Alanında uzman sağlık çalışanlarının (doktor,hemşire vb.) olması 6,497

1,003

.328

.914

Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915

Faktör Analizi Sonuçları
Faktör analizi uygulanırken üç kriter göz önüne alındı. Kriterler aşağıda belirtilmiştir:
1. Her madde girdiği boyuta en az .40 ağırlıkla girmelidir.
2. Hiçbir madde birden fazla faktörün altına yakın ağırlıklarla girmemelidir. Diğer
faktörlerdeki ağırlıkları ile esas girmiş olduğu ağırlık arasındaki fark en az .20 olmalıdır.
3. Hiçbir boyut tek maddeden oluşamaz.
Faktör analizi yapılırken ilk adım olarak güvenilirlik analizinde .30’dan düşük puanlanan 10
madde çıkarılmıştır ve faktör analizi 49 madde üzerinden yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçek
geliştirilirken düşünülen 5 boyutun 10 boyuta yükseldiği görülmüştür. Yukarıda bahsedilen birinci
kritereye uymayan, puanı .40’tan düşük çıkan 3 maddenin olduğu görülmüştür (4, 11, 12). İkinci kritere
uymayan ise 2 madde saptanmıştır (5, 29). Son olarak ise üçüncü kriter göz önüne alındığında iki
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boyutun tek maddeden oluştuğu görülmüştür (20, 56). Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak kriterlere
uymayan toplam 7 madde ölçekten çıkarılmıştır.
Yukarıda bahsedilen 7 madde çıkarıldıktan sonra yapılan faktör analizinde 10 boyutun 8 boyuta
düştüğü görülmüştür. İkinci kritere uymayıp iki boyuta birden dahil olan 3 madde saptanmış olup bu
maddeler ölçekten çıkarılmıştır (36, 40, 48). Ek olarak bir maddenin içinde olduğu boyutun tek maddesi
olduğu için ölçekten çıkarılmıştır (18). Bu maddeler çıkarıldıktan sonra tekrar yapılan faktör analizinde
38 maddenin tümü üç kritere de uygunluk göstermiştir. Bu maddelerden oluşan alt boyut sayısının 7’ye
düştüğü görülmüştür. Bunun üzerine tüm maddelere ve alt boyutlara ayrı ayrı güvenilirlik analizi
uygulanmıştır. İki maddenin (45, 58) Cronbach's Alpha değerinin .30’un altında olduğu ve 7. boyutun
Cronbach's Alpha değerinin .60’ın altında çıktığı görülmüştür. Bunun üzerine yukarıda belirtilmiş olan
maddeler ve 7. boyutun maddeleri (14, 15) ölçekten çıkarılarak kalan 34 madde üzerinden tekrar faktör
analizi yapılmıştır. Maddeler; sosyal ilişkiler, aile, toplumsal/evrensel, ekonomik, sosyal statü/saygınlık
ve bireysel olmak üzere toplam 6 boyuttan oluşmuştur. Sosyal ilişkiler boyutu 8 (26, 27, 30, 31, 32, 33,
34, 35); aile boyutu 7 (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9); toplumsal/evrensel boyut 8 (28, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55);
ekonomik boyut 5 (37, 38, 39, 41, 42); bireysel boyut 3 (16, 19, 53); sosyal statü/saygınlık boyutu ise
3 (24, 25, 44) maddeden oluşmaktadır.
Faktör analizinin sonucunda ölçeğin toplam açıklayıcı gücünün %61,763 olduğu görülmüştür.
Her bir boyutun açıklayıcı gücü ise: Sosyal ilişkiler boyutu %15,082, aile boyutu %14,087,
toplumsal/evrensel boyut %11,598, ekonomik boyut %10,895, bireysel boyut %5,172 ve sosyal
statü/saygınlık boyutu %4,929 şeklindedir. Ölçeğe uygulanan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de
verilmiştir:
Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları

Sosyal İlişkiler

Boyut
ismi

Boyut
gücü

15,082

Aile

14,087

İfadeler
Beni seven dostlarımın olması
Dostlarımla birlikte olmak
Birlikte hoş vakit geçirebileceğim arkadaşlarımın olması
Dostum olarak gördüğüm insanların varlığı ve onlarla birlikte vakit
geçirmek
Çevremde dostlarımın olması
Yaşlılığımda çevremde beni seven arkadaş ve dostlarımın olması
Yoğun arkadaşlık ilişkilerimin olması
Sosyal ilişkilerimi sevgi odaklı oluşturmak
Anlaşabileceğim birisi ile evlilik kurmak
Eşim ve çocuklarımla bir arada olmak
Anlaşabileceğim bir eşe sahip olmak
Sorunsuz ve mutlu bir evliliğimin olması
Evlilik hayatımın yolunda gitmesi
Eşim ve çocuklarımın olması
Düzenli aile hayatımın olması
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İfade
ağırlığı
.845
.818
.814
.814
.788
.784
.657
.450
.834
.830
.821
.820
.812
.756
.718

α

.911

.913
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11,598

Sosyal
Statü
Saygın
lık

Bireys
el

Ekonomik

Toplumsal/Evrensel

Sorunların olmadığı mutlu bir toplumda yaşamak
İnsanların birbirine saygı duyduğu bir çevrede yaşamak
Huzurlu bir toplumda yaşamak
Dünyada barışın egemen olması
Doktorların iyi ve yardımsever olmaları
Alanında uzman sağlık çalışanlarının (doktor, hemşire vb.) olması
Temiz, düzenli ve yeşil bir çevrede yaşantımı sürdürmek
Benim dışımda olanlarla ilişkilerimi dürüstlük temelli kurmak
10,895 Gelecekte maddi anlamda sorun yaşamadığım bir hayatımın olması
Ekonomik anlamda iyi düzeyde olmak
Ekonomik yetersizlik çekmeyecek bir yaşam
Geleceğimin maddi açıdan güvence altında olması
Geleceğimin garanti altında olduğu fikri
5,172
Kendimi sürekli geliştirmek ve eğitimli olmak
Amaçlarım ve hedeflerim doğrultusunda sürekli çalışmak
Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almak
4,929
Yaşadığım çevredeki tüm insanlar tarafından sevilmek
Çevremde saygı gösterilen bir konumda olmak
Sahip olmak istediğim modelde arabamın olması
Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği = .924

.703
.687
.685
.667
.664
.631
.630
.514
.811
.802
.795
.790
.755
.776
.721
.576
.694
.572
.538

.829

.895

.613

.605

Bartlett Küresellik Testi Ki Kare = 14867,447
sd = 561
p değeri = 0,000

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin faktör sayısı yedi olarak bulunmuştur. Faktörlerin
hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyeleri Faktör 1 için .911, Faktör 2 için .913, Faktör
3 için .829, Faktör 4 için .895, Faktör 5 için .613, Faktör 6 için .605 ve Faktör 7 için .269 olarak
hesaplanmıştır. Faktör 7 güvenirlik seviyesi .60’ın altında kaldığından faktörü oluşturan 14 ve 15.
maddeler de ölçekten çıkarılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. 36 maddelik Genel Yaşam Tatmini
Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi sonucunda yapılan güvenirlik çalışması faktörlerin içerisinde altı
faktörün .60 ve üzeri Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesine sahip olduğunu göstermiştir. İki
maddelik yedinci faktör .269 Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesine sahip olduğu ölçümü
sonucunda ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekten çıkarılan iki madde sonucu ölçeğe uygulanan Cronbach Alfa
iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915 olarak hesaplanmıştır. Genel Yaşam Tatmini Ölçeği’nin 34 madde,
6 faktörden oluşan son hali de ölçeğin oldukça yüksek düzeyde bir güvenirlik seviyesine sahip olduğunu
göstermiştir.
Güvenirlik aşamasında son olarak, faktörlerin birbiri arasındaki ve faktörlerin ve ölçek toplam
puanıyla arasındaki ilişkiyi görebilmek adına Pearson Korelasyon Katsayısı'na bakılmıştır. Bunun için
öncelikle maddelerin her bir faktördeki toplam puanları bulunmuş, ardından 34 maddelik ölçeğin son
hali gözetilerek ölçek toplam puanları tekrar hesaplanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo
11’de yer almaktadır:
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Tablo 11. Faktör Toplam Puanlarının Birbiriyle ve Ölçek Toplam Puanlarıyla
Arasındaki İlişkileri Gösteren Pearson Korelasyon Katsayıları

Faktör1

Faktör2

Faktör3

Faktör4

Faktör5

Faktör6

Faktör1

1

.283**

.378**

.337**

.403**

.473**

Ölçek
Toplam
Puanı
.782**

Faktör2

.283**

1

.265**

.242**

.225**

.313**

.637**

Faktör3

.378**

.265**

1

.408**

.424**

.246**

.645**

Faktör4

.337**

.242**

.408**

1

.258**

.489**

.647**

Faktör5
Faktör6

.403**
.473**

.225**
.313**

.424**
.246**

.258**
.489**

1
.304**

.304**
1

.578**
.670**

Ölçek .782**
.637**
Toplam
Puanı
** Anlamlılık Düzeyi: p<.01

.645**

.647**

.578**

.670**

1

Korelasyon analizinden elde edilen verilere baktığımızda tüm faktörlerin birbirleriyle arasındaki
ve faktörlerin ölçek toplam puanlarıyla arasındaki ilişkinin p<.01 düzeyinde anlamlı olduğu
görülmüştür. Tablo 10’daki veriler incelendiğinde faktörlerin birbiriyle arasındaki ilişki düşük ve orta
düzeyde pozitif yönde anlamlı iken bütün faktörler ölçeğin tamamıyla yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki
göstermektedir. Bu bulgular, ölçeğin kendi içinde tutarlı bir yapıya sahip olduğu ve her bir faktörün ayrı
bir özelliği ölçtüğü ve ölçeğin geneline hizmet ettiği şeklinde yorumlanabilir.
Ölçeğin 34 maddeden oluşan son hali için son güvenirlik çalışması uygulanmıştır. Hesaplanan
Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915 olarak bulunmuş ve ölçeğin her bir maddesi için
madde silme güvenirlik seviyesinin (.910- .916) arasında değiştiği görülmüştür. 34 maddelik ölçeğin
son halinin madde güvenirlik istatistikleri Tablo 12’de verilmiştir:
Tablo 12. Genel Yaşam Tatmini Ölçeği (GYTÖ) Maddelerine Ait İstatistikler (34 Madde)

Test Maddeleri

Madde
Ort.

Madde
Standart
Sap.

Madde
Madde Silme
Toplam
Güvenirlik
Korelasyon Katsayısı

1 Düzenli aile hayatımın olması
2 Evlilik hayatımın yolunda gitmesi
3 Eşim ve çocuklarımla bir arada olmak
6 Anlaşabileceğim birisi ile evlilik kurmak
7 Eşim ve çocuklarımın olması
8 Sorunsuz ve mutlu bir evliliğimin olması
9 Anlaşabileceğim bir eşe sahip olmak

6,423
6,490
6,465
6,558
5,910
6,452
6,530

1,153
1,157
1,187
1,168
1,603
1,198
1,149

.476
.470
.465
.439
.457
.536
.489

.912
.912
.912
.913
.913
.911
.912

16
19
24
25

5,655
6,264
4,854
5,853

1,371
1,085
1,745
1,385

.426
.410
.495
.543

.913
.913
.912
.911

6,058

1,264

.639

.910

Amaçlarım ve hedeflerim doğrultusunda sürekli çalışmak
Kendimi sürekli geliştirmek ve eğitimli olmak
Yaşadığım çevredeki tüm insanlar tarafındansevilmek
Çevremde saygı gösterilen bir konumda olmak

26 Çevremde dostlarımın olması
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27 Dostlarımla birlikte olmak
5,921
28 Benim dışımda olanlarla ilişkilerimi dürüstlük temelli kurmak 6,503
30 Sosyal ilişkilerimi sevgi odaklıoluşturmak
5,936
31 Yoğun arkadaşlık ilişkilerimin olması
4,909
32 Dostum olarak gördüğüm insanların varlığı ve onlarla birlikte 5,931
vakit geçirmek

1,329
0,896
1,369
1,650
1,294

.603
.398
.535
.501
.580

.910
.913
.911
.912
.911

33 Birlikte hoş vakit geçirebileceğim arkadaşlarımın olması

5,898

1,310

.544

.911

34 Beni seven dostlarımın olması
35 Yaşlılığımda çevremde beni seven arkadaş ve dostlarımın
olması

6,063
6,097

1,228
1,235

.599
.625

.910
.910

37 Geleceğimin maddi açıdan güvence altında olması

6,247

1,155

.551

.911

38 Ekonomik anlamda iyi düzeyde olmak
39 Ekonomik yetersizlik çekmeyecek bir yaşam
41 Gelecekte maddi anlamda sorun yaşamadığım bir hayatımın
olması

6,018
6,263
6,302

1,214
1,130
1,045

.486
.458
.504

.912
.912
.912

42 Geleceğimin garanti altında olması

6,150

1,2341

.522

.912

44 Sahip olmak istediğim modelde arabamın olması
46 Huzurlu bir toplumda yaşamak
47 İnsanların birbirine saygı duyduğu bir çevrede yaşamak
49 Temiz, düzenli ve yeşil bir çevrede yaşantımı sürdürmek
51 Dünyada barışın egemen olması
52 Doktorların iyi ve yardımsever olmaları
53 Sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almak
54 Sorunların olmadığı mutlu bir toplumda yaşamak
55 Alanında uzman sağlık çalışanlarının (doktor,hemşire vb.)
olması

4,283
6,708
6,742
6,582
6,723
6,506
5,351
6,543
6,497

1,883
0,742
0,648
0,833
0,809
0,955
1,612
0,874
1,003

.320
.435
.400
.431
.379
.428
.333
.466
.320

.916
.913
.913
.913
.913
.913
.915
.913
.914

Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi .915

TARTIŞMA
Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla yapılan istatistiki çalışmalar Cronbach alfa
iç tutarlılık seviyesi, iki yarım güvenilirliği ve test tekrar test güvenilirlik seviyelerinin hesaplanmasıdır.
Araştırmada güvenirliğin hesaplanmasında Cronbach alfa iç tutarlılık seviyesinin ölçümü tercih
edilmiştir. Ölçeğe ait hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesinin (α= .915) oldukça
yüksek çıkmasıdır. Cronbach alfa güvenirlik seviyesinin çok yüksek çıkması, ölçme aracında yer alan
yaşam tatminini ölçen maddeler arasında çok yüksek düzeyde uyum olduğu ve bunun da tek bir
psikolojik yapıya işaret ettiği şeklinde kabul edilebilir. Genel Yaşam Tatmini Ölçeği’ne ait faktörlerin
güvenirlik seviyeleri sırasıyla birinci faktöre ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi (α =
.911), ikinci faktöre ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi ( α = .913), üçüncü faktörün
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi (α = .829), dördüncü faktöre ait Cronbach alfa iç tutarlılık
güvenirlik seviyesi (α = .895), beşinci faktöre ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi (α =
.613) ve altıncı faktöre ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesi (α = .605), olarak
bulunmuştur. Faktörlerin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyelerinin .605-.913 arasında
değiştiği görülmektedir. Ölçeğin bu değerler çerçevesinde güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmada
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zaman sınırlılığı açısından iki yarım ve test tekrar test güvenirlik seviyeleri hesaplanamamıştır. Ölçekle
ile ilgili ilerleyen zamanlarda yapılacak uygulamalar üzerine yapılacak analiz çalışmalarında
Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik seviyesinin, iki yarım ve test tekrar test güvenirlik seviyeleri ile
tutarlı olup olmadığına bakılabilir.
Genel Yaşam Tatmini Ölçeği’nin (GYTÖ) yapı geçerliğini ortaya koymak üzere açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Cronbach Alfa iç tutarlık güvenirlik seviyesinin yüksekliği ilgili değişkenin
iyi tanımlandığına yani kapsam geçerliğinin dolaylı olarak sağlandığına kanıt olarak gösterilebilir.
Eldeki çalışma kapsamında elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığının belirlemek
amacıyla Bartlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmıştır. KMO testi değişkenler
arasındaki korelasyonları ve faktör analizinin uygunluğunu test etmeye çalışan bir uygunluk testi olarak
kullanılmaktadır. KMO test değeri 0-1 aralığında değişmektedir. KMO değeri, bir değişkenin değeri
diğer değişkenler tarafından hatasız bir şekilde tahmin edilmesi durumunda olur. Aksi bir durum söz
konusu olunca yani bir değişkenin diğer değişkenler tarafından tahmin edilirken hatasızlık düzeyi
azaldıkça KMO değeri 1’e yaklaşacaktır. Böyle bir durumda eğer bir değişkenin değeri diğer değişkenler
tarafından yeterli düzeyde tahmin edilemiyorsa faktör analizinin kullanılmaması gerekir. KMO
değerlerine ilişkin anlamlar, KMO test sonuçlarının .50’den küçük olması durumunda kabul
edilemeyeceğini, .50-.60 değerinin kötü, .61-.70 değerinin zayıf, .71-.80 değerinin orta, .81-.90
değerinin iyi, .90 üzerinde olan değerin ise mükemmel olduğunu belirmektedirler (Şencan, 2005;
Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk,2010). (Akt. Yaşar, 2014). Ölçeğin KMO değerinin .924 çıkması
geçerliğinin mükemmel olduğunun bir göstergesidir. KMO ölçek geçerliliğinin .924 olarak ölçülmesi
ve ölçek maddelerinin ifade ağırlıklarının yüksek olduğunun gözlemlenmesi ölçeğin yaşam tatmini
kavramını önemli ölçüde yansıttığı sonucunu yordamamızın nedeni olarak söylenebilir.
Ölçeğe eleştirel açıdan bakıldığında; ölçek maddeleri içerisinde benzer anlamı taşıyan birden
fazla maddenin olduğu ve bir maddenin birden fazla ifade içerdiği saptanmıştır. Bu duruma yol açan
birkaç maddenin çıkarılmasıyla ölçekteki bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması sağlanmaya
çalışılmıştır. Geliştirilen ölçeğin geçerlilik düzeyini saptamak amacıyla yapılan faktör analizi
çalışmalarında ölçeğin ilk halinde ortaya konan alt boyutları haricinde iki yeni boyutun eklendiği
güvenirlik analizinde yeni boyutun tek sayıya düştüğü görülmüş ve bazı maddeler ölçekten çıkarılmıştır.
Özellikle ölçeğin toplumsal/evrensel alt boyutu içinde ilk halde yer alan bazı maddeler faktör analizinde
önceden belirlenmiş boyuttan bağımsız olarak farklı boyutlar altına girmiştir. Hayvan hakları, cinsel
eğilim ve cinsel istismar gibi toplumsal konuları kapsayan maddelerin her biri ayrı boyutlar altında yer
aldığından ve/veya temsil güçlerinin düşük olması sebebiyle ölçekten çıkarılmak durumunda kalınmıştır.
Buna karşılık, bu kavramların toplumsal huzur ve dolaylı olarak yaşam tatmini üzerinde etkili olabileceği
bu sebeple gelecek araştırmalarda bu kavramlara daha detaylı bir şekilde yer verilmesinin, literatürde
yaşam tatmini kavramına farklı bir boyut kazandıracağı düşünülmektedir.
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Sonuç olarak Genel Yaşam Tatmini Ölçeği’nin

bireylerin yaşamlarından tatmin olup

olmadıkları üzerine bilgi verebilme konusunda geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılabilir.
Bireylerin sosyal çevre, aile ilişkileri ve toplumsal/evrensel duyarlılıklarının bireycilik/toplulukçuluk
çerçevesinde değerlendirilmesinde; bireylerin bireysel/grup ve toplumsal değerleri ile yaşam
tatminlerini oluşturan faktörler arasında ilişki olup olmadığının incelenmesinde geliştirilen ölçekten
yararlanılabilir.
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İLLERE GÖRE GENEL ORTAÖĞRETİM İLE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMDE
ÖĞRENCİ ORANLARI VE İLLERİN YGS/LYS SIRALAMALARI
Cemalettin İpek
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, KIRŞEHİR
cemalettinipek@yahoo.com

ÖZET
Bu bildiride ortaöğretimde okul türü (genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim) ile
illerin üniversiteye giriş (YGS ve LYS) sınavlarındaki başarı sıralamasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bildiride farklı illerde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, genel
ortaöğretime ya da mesleki ve teknik ortaöğretime devam etme oranları ile söz konusu illerin
YGS/LYS sıralamaları arasında bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 2013
yılında ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme sınavlarının
(YGS/LYS) sonuçları esas alınmış, ayrıca söz konusu illerde aynı yılda genel ortaöğretim ve mesleki
ve teknik ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranları tespit edilmiştir. Daha sonra, ortaöğretim
düzeyinde okul türü (genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim) ile illerin ulusal düzeyde
yapılan YGS ve LYS başarı sıralamaları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Bildiride ulaşılan
sonuçların, ülkemizde merkezi olarak yapılan TEOG, YGS ve LYS gibi sınavlardan sonra yapılan il
başarı sıralaması tartışmalarına yeni bir boyut kazandıracağı düşünülmektedir. Bildirinin ayrıca illerin
başarı sıralaması tartışmalarında, okul yönetimi ve öğretmenlerin adeta birer günah keçisi haline
getirilmesi alışkanlığının sorgulanmasına da kapı aralaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), İl
Başarı Sıralaması
ABSTRACT
The study aims to to examine the relationship between high school type (academic or
vocational) and university entrance examination scores of the provinces in Turkey. In accordance with
this purpose, it has been attempted to determine whether there is any relationship between YGS/LYS
ranks of the provinces and the rate of the students attending vocational and technical secondary
schools in this provinces. For this purpose, the results of the national examinations, YGS and LYS,
were taken as basis and the rates of the students who graduated from academic high schools and
vocational-technical high schools were determined. Subsequently the correlation between the school
type and the YGS/LYS achievement rankings was calculated. The study results are thought to give a
new aspect to the discussions of provincial achievement rankings made after the national examinations
such as TEOG, YGS, and LYS. It is also expected that the results will give a chance to censure the
habit of making school administrations and teachers as scapegoat.
Key words: Higher Education Entrance Examination, Higher Education Replacement
Examination, Province Achievement Ranking.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de ulusal düzeyde yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG),
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonrasında iller başarı
sıralamasına tabi tutulmakta, bu uygulama ulusal ve yerel düzeyde tartışmaları da beraberinde
getirmektedir. Bu tartışmalarda adeta ülke genelinde eğitimin eşit şartlarda verildiği, eğer bir
başarısızlık varsa bunun söz konusu illerdeki okul ve öğretmenlerden kaynaklandığı varsayımından
hareket edilmektedir. Oysa eğitimde başarıyı belirleyen birçok değişken söz konusudur. Bunlar
çevreye, aileye, öğrenciye, öğretmene ve okula bağlı değişkenler şeklinde sıralanabilir. Okula bağlı
değişkenler ise okul yönetimi, okulun fiziki imkânları ve okul türü gibi farklı boyutlarda incelenebilir.
Bilindiği gibi, Türk Eğitim Sisteminde örgün eğitimin ortaöğretim basamağı genel liseler ile
mesleki-teknik liselerden oluşmaktadır. Nüfusun az ve dağınık olduğu bazı yerleşim yerlerinde hem
genel ortaöğretim, hem de mesleki ve teknik öğretim programı uygulanan çok programlı liseler (ÇPL)
bulunmaktadır. Genel ortaöğretim okulları Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi,
Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi ve Bilişim Liselerinden oluşmaktadır. Mesleki ve teknik
ortaöğretim okulları ise İmam Hatip Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Ticaret
ve Turizm Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Tarım Meslek Liseleri, Tapu Kadastro Meslek
Liseleri, Erkek Teknik Öğretim Liseleri ve Kız Teknik Öğretim Liseleri gibi okul türlerinden
oluşmaktadır (Memduhoğlu, 2014).
İlköğretimden ortaöğretime geçişte öğrencilerin ne kadarı genel/akademik liselere, ne kadarı
mesleki liselere yönlendirileceği her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu kapsamda genelde gelişmiş
ülkelerdeki oranların model alınması dile getirilmiş, ülkemizdeki oran Avrupa Birliği ülkelerindeki
oranlarla sürekli karşılaştırılmıştır. Bütün bu tartışmalar sonucunda, örgün eğitimin ortaöğretim
basamağında öğrencilerin %70’inin, iş dünyasına ara elaman yetiştirmek amacıyla, mesleki ve teknik
liselere, geri kalan % 30’unun ise örgün eğitimin bir üst basamağını teşkil eden üniversitelere öğrenci
hazırlayan akademik/genel liselere yönlendirilmesi hedefi ortaya çıkmıştır. Ancak bu hedefin,
eğitimde başarının adeta tek göstergesiymiş gibi sık sık gündeme getirilen uluslararası ve ulusal sınav
sıralamaları ile bir tezat oluşturabileceği konusu genelde göz ardı edilmiştir. Bu tezat ancak son
yıllarda gündeme getirilmeye başlanmıştır. Örneğin, 2016 yılında açıklanan PISA (Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarında ülkemizin sıralamasının kamuoyunu pek tatmin
etmemesi üzerine, basına, Milli Eğitim Bakanı tarafından; “meslek liseleri ve teknik liseler PISA’da
puanımızı düşürüyor” şeklinde bir açıklama yansımıştır. Bu açıklamada, PISA’ya Fen liselerinden
katılan öğrencilerin 534 puan aldığı, bu puanın Estonya ve Japonya’nın puanlarına denk olduğu, söz
konusu sınava sadece Fen lisesi öğrencileri girmiş olsa Türkiye’nin dünyada ilk üç sırada yer almış
olacağı ifade edilmiştir. Aynı açıklamada, Sosyal Bilimler lisesi öğrencilerinin almış olduğu 518 puan
ortalamasının ise fen okuryazarlığı alanında dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı dile getirilmiştir.
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Öte yandan mesleki ve teknik liselerden sınava katılan öğrencilerin oranının %36.4; puan
ortalamalarının ise 392 olduğu ve bu puanın Türkiye ortalamasını 425’e düşürdüğü; mesleki ve teknik
liselerde eğitimin kalitesi artırıldığında, PISA ile ilgili sorunun da ortadan kalkacağı ifade edilmiştir
(Memurlar net, 2016).
Mesleki ve teknik öğretim mezunlarının ortaöğretim içindeki oranlarına bakıldığında bu oranın
yıldan yıla yükseldiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistikleri incelendiğinde,
2003-2004 eğitim-öğretim yılında %33,99 olan bu oranın, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında
%36,15’e, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında %39,74’e, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında %46,62’ye,
2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise %49,66’ya çıktığı görülmektedir (MEB, 2015/’16). 2016-2017
milli eğitim örgün eğitim istatistiklerine bakıldığında, ortaöğretimdeki öğrencilerin (açık liseler dahil)
%52,47’sinin genel ortaöğretime devam ettiği görülmektedir (MEB, 2016/’217).
Meslek liseleri, ulusal düzeyde yapılan üniversiteye giriş sınav (YGS ve LYS) sonuçları
açıklandığında da sık sık gündeme getirilmektedir. Her yıl, söz konusu sınavlar açıklandıktan sonra;
“yine Fen liseleri ilk sırada, meslek liseleri son sırada yer aldı” başlıklı haberlerle karşılaşılmaktadır
(Hürriyet haber, 2003; Memurlar net, 2011; Güçlü, 2014; Güçlü, 2017). Sınav sonuçlarına
bakıldığında, meslek liselerinin ulusal sınavlardaki ortalama puanlarının genel lise ortalamalarının hep
gerisinde

kaldığı görülmektedir.

Örneğin, 2016 lisans

yerleştirme

sınavı (LYS)

sonuçları

incelendiğinde, genel ortaöğretim içinde yer alan Fen Liselerinin puan ortalamalarının MF testinde
360.409, TM testi için 300.271, TS testi için 216.615’tir. Sosyal Bilimler Liselerinin puan
ortalamalarının ise MF testinde 160.218, TM testi için 337.919, TS testi için 289.400 olduğu
görülmektedir. Buna karşılık, mesleki ortaöğretim içinde yer alan İmam Hatip Liselerinin puan
ortalamalarının MF testinde 168.808, TM testi için 195.018, TS testi için 220.719’dur. Endüstri
Meslek Liselerinin puan ortalamalarının ise MF testinde 160.981, TM testi için 168.200, TS testi için
196.982 olduğu gözlenmektedir (ÖSYM, 2016). 2017 LYS sonuçları incelendiğinde de benzer durum
görülmektedir. Söz konusu sınavda Fen Liselerinin puan ortalamalarının MF testi için 358.785, TM
testi için 350.180, TS testi için 216.496; Sosyal Bilimler Liselerinin puan ortalamalarının ise MF
testinde 244.644, TM testi için 290.464, TS testi için 289.400 olduğu görülmektedir. Öte yandan,
İmam Hatip Liselerinin puan ortalamalarının MF testi için 199.149, TM testi için 180.097, TS testi için
235.756; Endüstri Meslek Liselerinin puan ortalamalarının ise MF testinde 166.357, TM testi için
160.990, TS testi için 195.351 olduğu gözlenmektedir (ÖSYM, 2017).
1. 1. Problem Durumu
Ülkemizde yakın zamana kadar, eğitimde ulusal düzeyde yapılan sınavlardan (TEOG, YGS,
LYS) sonra iller başarı sıralamasına tabi tutulmakta, bu uygulama ulusal ve yerel düzeyde tartışmaları
da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalarda adeta ülke genelinde eğitimin eşit şartlarda verildiği, eğer
bir başarısızlık varsa bunun söz konusu illerdeki okul ve öğretmenlerden kaynaklandığı varsayımından
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hareket edilmiştir. Oysa eğitimde başarıyı belirleyen birçok değişken söz konusudur. Bunlar çevreye,
aileye, öğrenciye, öğretmene ve okula bağlı değişkenler şeklinde sıralanabilir. Okula bağlı değişkenler
ise okul yönetimi, okulun fiziki imkânları ve okul türü gibi farklı boyutlarda incelenebilir. Bu bildiride
ortaöğretim düzeyinde okul türünün (genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim) illerin ulusal
düzeyde yapılan başarı sıralamalarındaki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır.
1. 2. Amaç
Bildiride farklı illerde ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, genel ortaöğretime
devam etme oranları ile söz konusu illerin YGS/LYS puan ortalamaları ve yükseköğretime yerleşim
oranları arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca illerin YGS ve LYS
puan ortalamaları ile yükseköğretime yerleşme oranları genel ortaöğretime devam eden öğrenci
oranlarına göre karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırmada, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında YGS ve LYS sonuçlarına göre iller arasında
yapılan sıralama sonuçlarına ve her bir ile ait sınav puan ortalamalarına ulaşılmıştır. Söz konusu
istatistiklerden ayrıca, her bir ilde yükseköğretime yerleşen öğrenci oranları alınmıştır. Öte yandan,
aynı eğitim-öğretim yılına ait MEB istatistiklerinden, sınava giren öğrencilerin lise türüne bağlı olarak
sayılarına ulaşılamadığı için, bunu yansıtacağı varsayılmış ve illerde genel ortaöğretim ve meslekiteknik ortaöğretimden mezun olan öğrenci sayıları tespit edilerek, genel ortaöğretimden mezun olan
öğrenci oranları hesaplanmıştır.
Her bir il için hesaplanmış olan 2012-2013 eğitim-öğretim yılında genel ortaöğretimden
mezun olan öğrenci yüzdeleri esas alınarak, 81 il için;
• Genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci yüzdeleri ile illerin YGS, LYS puan
ortalamaları ve yükseköğretime yerleşme yüzdeleri arasındaki korelasyon hesaplanmıştır.
• İller, genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci yüzdelerine göre, %50’nin altı ve %50’nin
üzerinde olacak şekilde iki gruba ayrılarak, illerin YGS, LYS puan ortalamaları ve
yükseköğretime yerleşme yüzdeleri t-testi ile karşılaştırılmıştır.
3. BULGULAR
Seksen bir ilde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile
illerin aynı yıla ait YGS ortalamaları (altı farklı puan türünde) arasındaki korelasyon hesaplanmış,
sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile YGS puanları arasındaki ilişki
Test
Pearson
Spearman

r
p
r
p

YGS1
-,27
,016
-,11
,331

YGS2
-,25
,023
-,10
,357

YGS3
-,37
,001
-,17
,133

YGS4
-,38
,000
-,19
,082

YGS5
-,35
,002
-,15
,188

YGS6
-,30
,006
-,12
,285

N=81
Tablo 1 incelendiğinde, 81 ilde genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile illerin altı farklı
puan türünde YGS ortalamaları arasındaki korelasyonun negatif yönde çıkmış olması dikkat
çekmektedir. Pearson korelasyon değerlerine bakıldığında, genel liseden mezun olan öğrenci oranı ile
altı farklı YGS puan ortalaması arasındaki ilişkinin negatif ve anlamlı düzeyde gerçekleştiği
görülmektedir. Bununla birlikte, sıralanmış YGS puanları ile yine yüzde oranlarına göre sıralanmış
genel lise mezun oranları arasındaki ilişkiyi ifade eden Spearman korelasyon değerlerine bakıldığında,
genel liseden mezun olan öğrenci oranı ile YGS puan ortalamaları arasındaki ilişkinin yine negatif
yönde olduğu, ancak anlamlı düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.
Genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile illerin aynı yıla ait LYS ortalamaları (üç farklı
puan türünde) arasındaki korelasyon hesaplanmış, sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile LYS puanları arasındaki ilişki
Test
Pearson
Spearman

r
p
r
p

MF
-,33
,002
-,26
,020

TM
-,47
,000
-,38
,000

TS
-,48
,000
-,47
,000

N=81
Tablo 2’de, hem Pearson hem de Spearman korelasyon değerlerine bakıldığında, genel liseden
mezun olan öğrenci oranları ile illerin LYS puan ortalamaları arasındaki ilişkinin her üç puan (MF, TS
ve TM) türünde de anlamlı düzeyde ve negatif yönde çıktığı görülmektedir. Bu sonuç, illerde genel
liseden mezun olan öğrenci oranı arttığında LYS puan ortalamalarının düştüğünü göstermektedir. Bu
sonuç ayını zamanda, illerin LYS puan ortalamaları ile mesleki-teknik liselerden mezun olan öğrenci
oranı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile üniversiteye yerleşim oranları arasındaki
korelasyon lisans, ön lisans ve açık öğretim kademelerine göre hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 3’de
verilmiştir.
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Tablo 3. Genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile yerleşim oranları arasındaki ilişki
Test
Pearson
Spearman

r
p
r
p

Lisans

Ön lisans

-,40
,000
-,30
,006

-,11
,330
-,24
,030

Açık
öğretim
-,10
,337
-,07
,546

N=81
Tablo 3 incelendiğinde, illerde genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile üniversiteye
yerleşim oranları arasındaki ilişkinin, YGS ve LYS puan ortalamalarında olduğu gibi, negatif yönde
çıktığı görülmektedir. Bu ilişkinin, Pearson korelasyon değerine bakıldığında sadece lisans
kademesinde anlamlı olduğu; Spearman korelasyon değerine bakıldığında ise hem lisans, hem de ön
lisans kademelerinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, illerde genel liseden mezun olan
öğrenci oranı arttığında lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenci oranının düştüğünü
göstermektedir. Bir başka ifadeyle, illerde mesleki-teknik liseden mezun olan öğrenci oranı arttığında,
üniversiteye yerleşen öğrenci oranının da arttığı görülmektedir.
İllerin YGS puan ortalamalarının, illerde genel liselerden mezun olan öğrenci oranlarına bağlı
olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlenmek için iller, genel liseden mezun olan öğrenci oranları
%50’nin üzerinde (toplam 46 il) ve altında (toplam 35 il) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu iki
grupta yer alan illerin altı farklı puan türünde YGS puan ortalamalarının istatistiksel olarak farklılaşıp
farklılaşmadığı t-testi ile belirlenmeye çalışılmış, sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. YGS puanlarının genel liseden mezun olan öğrenci oranlarına göre karşılaştırılması
Puan Türü
YGS 1
YGS 2
YGS 3
YGS 4
YGS 5
YGS 6

Genel lise %
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <

n
35
46
35
46
35
46
35
46
35
46
35
46

Ortalama
191,73
189,91
188,09
186,60
226,91
223,02
222,64
218,89
219,41
215,91
207,05
204,35

ss
5,477
12,308
5,301
11,651
4,841
12,482
4,670
11,697
5,153
13,069
5,503
13,143

t

p

,816

,417

,704

,484

1,740

,086

1,789

,077

1,493

,139

1,140

,258

Tablo 4 incelendiğinde, illerin YGS puan ortalamalarının altı farklı puan türünde de genel
liseden mezun olan öğrenci oranına bağlı olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerde YGS puan
ortalamalarının, altı puan türünde de genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin üstünde
olduğu illerin puan ortalamalarından göreceli olarak daha yüksek çıkmış olması dikkat çekmektedir.
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Çünkü bu sonuç aynı zamanda mesleki-teknik liselerden mezun olan öğrenci oranının %50’nin
üzerinde olduğu illerin YGS puan ortalamalarının, bu oranın %50’nin altında olduğu illerin YGS puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir.
Genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerle bu oranın %50’nin
üstünde olduğu illerin LYS puan ortalamalarının istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı üç farklı
puan türünde t-testi ile belirlenmeye çalışılmış, sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. LYS puanlarının genel liseden mezun olan öğrenci oranlarına göre karşılaştırılması
Puan Türü
MF
TM
TS

Genel lise %
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <

n
35
46
35
46
35
46

Ortalama
206,24
203,40
209,48
202,94
200,17
195,02

ss
1,074
1,681
7,875
12,414
7,274
7,429

t

p

1,324

,189

2,725

,008

3,114

,003

Tablo 5 incelendiğinde, illerin LYS puan ortalamalarının, genel liseden mezun olan öğrenci
oranına bağlı MF puan türünde farklılaşmazken, TM ve TS puan türlerinde genel liseden mezun olan
öğrenci oranı lehine istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir. Her üç LYS (MF,
TM, TS) puan türünde de genel liseden mezun öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerin puan
ortalamalarının, bu oranın %50’nin üzerinde olduğu illerin puan ortalamalarından daha yüksek çıkmış
olması dikkat çekmektedir. Çünkü bu sonuç aynı zamanda mesleki-teknik liselerden mezun olan
öğrenci oranının %50’nin üzerinde olduğu illerin LYS puan ortalamalarının, bu oranın %50’nin altında
olduğu illerin LYS puan ortalamalarından daha yüksek olduğunu göstermektedir.
İllerin üniversiteye yerleşim oranlarının genel liseden mezun olan öğrenci oranına bağlı olarak
farklılaşıp farklılaşmadığı üç farklı kademede t-testi ile belirlenmeye çalışılmış, sonuçlar Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 6. Üniversite yerleşim oranlarının genel liseden mezun olan öğrenci oranlarına göre
karşılaştırılması
Yerleşim Türü
Lisans
Ön lisans
Açık öğretim

Genel lise %
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <
< ,50
,50 <

n
35
46
35
46
35
46

Ortalama %
25,90
22,83
7,56
6,96
2,74
2,96

ss
3,980
7,232
1,659
2,175
,833
1.050

t

p

2,262

,026

1,359

,178

-1,011

,315

Tablo 6 incelendiğinde, üniversiteye yerleşme oranının lisans kademesinde genel liseden
mezun olan öğrenci oranına bağlı olarak, genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında
olduğu il grubu lehine, istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaştığı görülmektedir (t= 2,262; p=
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,026). Tabloda, lisans ve ön-lisans kademelerinde, genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin
altında olduğu illerde üniversiteye yerleşim oranlarının (%25,90 ve %7,56) genel liseden mezun olan
öğrenci oranının %50’nin üstünde olduğu illerdeki yerleşim oranlarından (%22,83 ve %6,96) daha
yüksek çıkmış olması dikkat çekicidir. Yine tabloda, açık öğretim kademesinde, genel liseden mezun
olan öğrenci oranının %50’nin üzerinde olduğu illerde üniversiteye yerleşim oranının (%2,96) genel
liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerdeki yerleşim oranından (%2,74)
göreceli olarak daha yüksek çıktığı görülmektedir.
4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
4. 1. Tartışma
Türk Eğitim Sistemi ile ilgili tartışmalar kamuoyunun ilgisini en çok, MEB ve ÖSYM
tarafından yapılan TEOG, YGS ve LYS gibi ulusal sınavlarla uluslararası düzeyde yapılan PISA ve
TIMSS gibi sınavlardan sonra çekmektedir. Bu tartışmalarda sık sık dile getirilen hususların başında
Meslek Liseleri gelmekte, bu liseler adeta günah keçisi ilan edilmektedir. Söz konusu liseler, TEOG
sınavlarında en düşük puanları alan öğrencilerin muhatabı olmakta; YGS ve LYS gibi sınavlarda en
düşük puan ortalamasına sahip okul türü olarak, illerin başarı sırlamalarında gerilere düşmesine neden
olarak gösterilmektedir. Ayrıca PISA sınavlarında son sıralarda yer almamızın en önemli nedeni olarak
da Meslek Liseleri görülmektedir (Memurlar net, 2016). Yukarıda ifade edildiği gibi, ulusal ve
uluslararası sınavlardan sonra yapılan bu tartışmaların, maalesef bu konuda yapılmış olan bilimsel
araştırmalarla

yeterince

desteklenmediği görülmektedir.

Bu

konudaki araştırma

boşluğunu

doldurmada, az da olsa bir katkı yapacağı düşüncesinden hareketle hazırlanan bu bildiride, Meslek
Liseleri ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları kapsamında tartışmaya açılmıştır. Bu
amaçla, sonuçların açıklanmasıyla birlikte il sıralamalarının da yapıldığı 2012-2013 yılı ÖSYM
verileri ile aynı eğitim-öğretim yılına ait MEB istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda ÖSYM
verilerinden, seksen bir ilin, altı farklı YGS (YGS1, YGS2, YGS3, YGS4, YGS5, YGS6) puan
ortalaması ile üç farklı LYS (MF, TM, TS) puan ortalamasına göre iller sıralanmıştır. Ayrıca, lisans,
ön lisans ve açık öğretim kademelerinde illerin üniversiteye yerleşme oranları çıkartılmıştır. Öte
yandan MEB istatistiklerinden seksen bir il için, söz konusu yıla ait genel ve mesleki-teknik liselerden
mezun olan öğrenci sayıları alınarak, genel liseden mezun olan öğrenci oranları hesaplanmıştır. Daha
sonra, 81 ilde genel liselerden mezun olan öğrenci oranı ile illerin YGS ve LYS sıralamaları ve
üniversiteye yerleşim oranları arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Ayrıca iller, genel liseden mezun
olan öğrenci oranlarına göre, %50’nin altında ve %50’nin üstünde olmak üzere iki gruba ayrılarak,
gruplar arasında, illerin YGS ve LYS sırlamaları ile üniversiteye yerleşim oranlarının farklılaşıp
farklılaşmadığı test edilmiştir.
Seksen bir ilde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında genel liselerden mezun olan öğrenci oranı
ile illerin o yıla ait YGS puan ortalamaları arasındaki korelasyona bakıldığında, Pearson testi sonucuna
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göre genel liselerden mezun olan öğrenci oranı ile illerin YGS puan ortalamaları arasındaki
korelasyonun negatif yönde ve tüm YGS puan ortalamaları açısından anlamlı düzeyde gerçekleştiği
görülmüştür. Ancak illerin genel liseden mezun olan öğrenci oranları ile YGS puan ortalamaları
arasındaki Spearman sıralı korelasyon testi sonucuna bakıldığında, aradaki ilişkinin yine negatif yönde
olmakla birlikte, çok düşük olduğu ve anlamlı düzeyde gerçekleşmediği gözlenmiştir (Tablo 1). Bir
başka ifadeyle, ulusal ve uluslararası sınavlarda sık sık dile getirilen Meslek liselerinin puanları
düşürdüğü söyleminin aksine, illerde genel liselerden mezun olan öğrenci oranı artıkça illerin YGS
puan ortalamalarının düştüğü görülmüştür. Genel liselerden mezun olan öğrenci oranı ile illerin LYS
puan ortalamaları arasındaki Pearson ve Spearman korelasyon testi sonuçları incelendiğinde, yine
korelasyonun negatif yönde olduğu ve her iki test (Pearson ve Spearman) sonucuna göre de
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir (Tablo 2). Bu sonuçlar, söz konusu
sınavlardan sonra, okul türüne göre yapılan puan sıralamalarında meslek liselerinin hep son sırada yer
alması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, şaşırtıcı ve yorumlanması güç bir durum ortaya
çıkarmaktadır. Çünkü genel liselerden mezun olan öğrenci oranı ile illerin söz konusu sınavlardaki
sıralaması arasında pozitif yönlü bir ilişkinin çıkması doğal karşılanırdı. Bu sonuçlar, ülkemizde,
merkezi sınavlardan sonra yakın yıllara kadar yapılan il sıralamaları için yapılan yorumların aslında
gerçeği tam yansıtmadığını; bu tartışmalarda, sıralamayı belirleyen çok farklı etkenlerin göz önünde
bulundurulması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.
İllerin genel liselerden mezun olan öğrenci oranları ile üniversiteye yerleşen öğrenci oranları
arasındaki korelasyon incelendiğinde, ilişkinin YGS ve LYS sınavlarında olduğu gibi yine negatif
yönde olduğu; bu ilişkinin, Pearson testi sonuçlarına göre sadece lisans kademesinde istatistiksel
açıdan anlamlı olduğu; Spearman korelasyon testi sonucunda ise lisans ve ön lisans kademelerinde
anlamlı düzeyde gerçekleştiği görülmektedir (Tablo 2). Genel liseden mezun olan öğrenci oranı
arttığında lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenci oranının düştüğünü gösteren bu su sonuç,
tersten okunduğunda, meslek liselerinden mezun olan öğrenci oranın yüksek olduğu illerde,
üniversiteye yerleşim oranlarının yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durum ayrıca, genel
liseden mezun olan öğrencilerin ilk yıl tercih yapmayıp, ikinci yılda şansını tekrar denemeyi
düşünebilecekleri, meslek lisesi mezunlarının ise ilk yılda puanları tutan programlara yerleşmeyi tercih
edebilecekleri şeklinde de yorumlanabilir.
Araştırmada iller, genel liseden mezun olan öğrenci oranları %50’nin üstünde ve altında olmak
üzere iki gruba ayrılarak, illerin YGS/LYS puan ortalamaları ile üniversiteye yerleşim oranlarının
gruplar arasında farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, illerde genel
liseden mezun olan öğrenci oranı ile YGS/LYS sınav sıralamaları ve üniversiteye yerleşim oranları
arasındaki ilişkiye yönelik olarak elde edilen sonuçlarla tutarlı bulgulara ulaşılmıştır. Gruplar arasında,
illerin YGS puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermese de, genel liseden
mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerin YGS puan ortalamalarının, altı puan
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türünde de bu oranın %50’nin üzerinde olduğu illerin puan ortalamalarından göreceli olarak daha
yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 4). Buna benzer bir başka sonuç, illerin LYS puan ortalamalarının,
genel liseden mezun olan öğrenci oranlarına göre karşılaştırılmasında (Tablo 5) elde edilmiştir. Test
sonucunda, genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerin LYS puan
ortalamalarının, her üç puan türünde de bu oranın %50’nin üzerinde olduğu illerin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu ve ortalamalar arasındaki farkın TM ve TS puan türlerinde
istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde çıktığı gözlenmiştir. Bu sonuç, illerin LYS sırlamalarında da tek
belirleyici faktör olarak Meslek liselerinin tartışma konusu yapılmasının gerçekçi olmayacağını
göstermektedir.
Araştırmada son olarak, illerde üniversiteye yerleşim oranları, genel liseden mezun olan
öğrenci oranlarına göre karşılaştırılmıştır (Tablo 6). Karşılaştırma sonucunda, genel liseden mezun
olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu il grubunda üniversiteye yerleşim oranı ortalamasının,
lisans ve ön lisans seviyelerinde, bu oranın %50’nin üzerinde olduğu il grubundaki yerleşim
ortalamasından daha yüksek olduğu ve ortalamalar arasındaki farkın lisans düzeyinde anlamlı düzeyde
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sonuç, illerin YGS ve LYS puan sıralamalarında olduğu gibi, illerde
üniversiteye yerleşen öğrenci oranlarına yönelik tartışmalarda, Meslek liselerinin tek faktör olarak ele
alınamayacağını göstermektedir.
Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin gerek
ulusal ve

uluslararası sınavlardaki başarılarının, gerekse üniversiteye yerleşme tercihlerinin

açıklanmasında, okul türünün tek başına ele alınmasının yetersiz olduğu, bunun yanında öğrencilerin
sınav başarılarını ve üniversite tercihlerini etkileyebilecek faktörlerin ayrıntılı ve çok boyutlu olarak
ele alınıp incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
4. 2. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar aşağıda özetlenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda bazı
öneriler geliştirilmiştir.
2012-2013 Eğitim-öğretim yılında yapılan YGS ve LYS sınavları ile ilgili olarak;
Pearson korelasyon katsayılarına bakıldığına;
•

İllerde genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranı ile illerin YGS, LYS sıralamaları
arasında ters yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon hesaplanmıştır.

•

İllerin genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranı ile yükseköğretime yerleşme oranları
arasında yine ters yönlü ve lisans kademesinde anlamlı düzeyde korelasyon hesaplanmıştır.

Spearman korelasyon katsayılarına bakıldığına;
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•

İllerin genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranları ile 6 farklı YGS puanı arasındaki
korelasyon negatif yönde fakat anlamsız düzeyde; 3 farklı LYS puanı arasındaki
korelasyon negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşmiştir.

•

İllerin genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranları ile yükseköğretime yerleşim
oranları arasındaki korelasyon negatif yönde ve lisans ve ön lisans kademelerinde anlamlı
düzeyde gerçekleşmiştir.

İller genel ortaöğretimden mezun olan öğrenci oranlarına göre %50’nin altı ve %50’nin üstü
olarak iki gruba ayrıldığında;
•

Grupların 6 farklı YGS puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde gerçekleşmediği görülmüştür. Bununla birlikte bu oranın %50’nin altında kaldığı
illerin YGS puan ortalamalarının, altı puan türünde de bu oranın %50’nin üzerinde olduğu
illerin puan ortalamalarından göreceli olarak daha yüksek olduğu görülmüştür.

•

Grupların 3 farklı LYS puan ortalaması arasındaki fark ise TM ve TS puanlarında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleştiği görülmüştür. Öte yandan, genel liseden
mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu illerin LYS puan ortalamaları, her üç
puan türünde de bu oranın %50’nin üzerinde olduğu illerin puan ortalamalarından daha
yüksek çıkmıştır.

•

Grupların yükseköğretime yerleşme oranları arasındaki fark istatistiksel olarak sadece
lisans kademesinde, genel liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin altında olduğu iller
lehine, anlamlı düzeyde gerçekleşmiştir. Ayrıca, genel liseden mezun olan öğrenci oranının
%50’nin altında olduğu illerde üniversiteye yerleşim oranı, ön lisans kademelerinde, genel
liseden mezun olan öğrenci oranının %50’nin üstünde olduğu illerdeki yerleşim oranından
göreceli olarak daha yüksek çıkmıştır.

Bildiride ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:
Ülkemizde ÖSYM ve MEB tarafından uygulanan YDS, LYS ve TEOG gibi sınavlardan sonra,
yapılan il başarı sıralamasından yakın yıllarda vazgeçilmiştir. İllerin söz konusu sınavlardaki
sıralamasını belirleyen faktörlerin araştırılmasını kolaylaştıracak veriler de araştırmacıların erişimine
açılarak, söz konusu sıralamalar devam ettirilebilir. Bu yapıldığında, sıralamayı belirleyen faktörleri
ortaya çıkaracak çok yönlü ve kapsamlı araştırmaların yapılmasına zemin hazırlanmış olacaktır.
Böylece, gerek ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda, gerekse okul başarısında etkili olan
faktörler belirlenerek, akademik başarının değerlendirilmesinde daha objektif ve sağlıklı kriterlerin
esas alınması mümkün olacaktır. Bu bağlamda, ÖSYM ve MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda,
PISA ve TIMSS sınavlarında olduğu gibi, kuramsal olarak eğitimde başarıyı etkilediği düşünülen
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aileye, okula, öğretmene, öğrenciye, yöneticiye ve çevreye bağlı tüm faktörlere ilişkin veriler de elde
edilerek, sonuçlarla birlikte araştırmacıların erişimine sunulması gerekir. Buna imkân tanındığında, söz
konusu sınav sonuçları ile ilgili çok yönlü ve daha kapsamlı araştırmaların yapılmasının önü açılmış
olacak ve sonuçlar üzerinde, kısır döngü tartışmaların yerine daha gerçekçi ve objektif
değerlendirmeler yapılabilecektir.
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LİSANS SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ÖZYETERLİKLERİ, DENETİM
ODAKLARI İLE MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÜZERİNE
ACADEMIC SATISFACTION OF GRADE LEARNING GRADE STUDENTS, EXCELLENT
COMPETITIVENESS WITH AUDITING FOCUS ON THE COMPARISON OF LEVELS
Sümeyye Koç*, Yücel Kılıç*
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İSTANBUL

ÖZET
Bu araştırma lisans son sınıf öğrencilerinin akademik özyeterlikleri ve denetim odaklarının
mükemmeliyetçilik düzeylerini yordayıp yordamadığını ve bir meslekte başarı ve uzmanlaşma olan
kariyer gelişimine; bireylerin eğitim çıktısının göstergelerinden biri olabileceği düşünülen akademik
özyeterlilik düzeylerini, davranımların kaynağının atfedilen lokasyonlarına isim olabilecek dış kontrol
odaklarını ortaya koymayı ve bu ikilinin mükemmeliyetçi özelliklerle etkileşiminin tartışılmasını
amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir üniversitede öğrenim görmekte olan 207
(120 kadın ve 87 erkek) lisans son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada; Bilgi Formu,
Mükemmeliyet Kişilik Ölçeği Düzenlenmiş Formu (MKÖDF), Akademik Özyeterlik Ölçeği
(CASES), Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) olmak üzere dört ölçme aracı
kullanılmıştır. Mükemmeliyetçilik ile akademik özyeterlilik arasında orta güçlükte pozitif ilişki, dış
kontrol odağı ile zayıf güçlükte negatif ilişki olduğu gözlenmiştir. Akademik özyeterlilik algısı arttıkça
mükemmeliyetçi eğilimler görülme oranının arttığı, dıştan kontrollülüğün artışında ise mükemmeliği
azaltıcı etkisi olduğu söylenebilir. Akademik özyeterliğin altboyutları sosyal statü, bilişsel
uygulamalar ve teknik beceriler ile mükemmeliyetçilik altboyutlarından hatalardan endişe duyma,
davranışlardan kuşkulanmak, tertip/düzen ve kişisel standartlar arasında anlamlı ilişki olduğu
gözlemlenmiştir. Dış kontrol odağı ile mükemmeliyetçiliğin hatalardan endişe duyma, kişisel
standartlar altboyutu arasında ve akademik özyeterliğin tüm altboyutları ile olumsuz yönde anlamlı
ilişki varlığı mevcuttur. Bireylerinin yaşamları ile ilgili yapmış oldukları öznel değerlendirmeler ile
kendileri ile yapılan ve çevreden etkilenmenin sonucu olarak tanımlanabilecek olan değerlendirmelerin
bireylerin akademik özyeterlik derecesi ile mükemmeliyetçi davranışları arasındaki ilişkinin varlığını
yordaması kavramların içerdikleri tanımlamalar ile örtüşmektedir. Kontrol odağının içselleşmesinin
sınırları zorlaması ile ortaya çıkabilme olasılığının yüksek olduğu düşünülen mükemmeliyetçilikte
bireysel hedeflerin öncelikli yönlendiriciliği ve bireyin kendisini ulaşılabilir hedeflerin ötesinde
görme arzusu mükemmeliyetçilik düşüncesinde eşiktir. Bireylerin kendilerini mükemmeliyetçi
görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak tanımlanmaları üzerine yapılan incelemede de
akademik özyeterlilik ile orta güçlükte, dış kontrol odağı arasında zayıf güçlükte anlamlı ilişki vardır.
Bu çerçevede bireylerin kendilerini mükemmeliyetçi görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi
olarak tanımlanmaları arasındaki düşüncelerinin yüksek düzeyde anlamlı pozitif ilişkili olduğu
mükemmeliyetçiliğin bireyin özbeninden yola çıkarak çevrede özbeni konumlandırmaya doğru
gidebileceği olarak değerlendirilebilir. Okul başarı algısı değişkeni ile bireylerin kendilerini
mükemmeliyetçi görme ve başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak tanımlanmaları arasında pozitif
anlamlılık, akademik özyeterlikleri ve mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında negatif anlamlılık, dış
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kontrol odağı arasında pozitif anlamlılık vardır. Bu çerçevede okul başarının mükemmeliyetçi
düşünüş ile ilişkisinin varlığının bilişsel anlamda bireyin hazırbulunuşluğuna hizmet ettiği yorumu
yapılabilir. Dış kontrol odaklılığın bireyin kendisine mükemmeliyetçi sınırlar belirlediği takdirde okul
başarısına pozitif anlamda, başkaları tarafından mükemmeliyetçi olarak değerlendirmeler yapması
gerektiği takdirde ise negatif anlamda ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Dış kontrol odaklılığın bireyin
kendisini mükemmel olarak değerlendirişinde okul başarısına pozitif anlamda etki etmesi bireysel
gücün etkililiğin tartışılması açısından önemlidir. Bireyin hedef belirlemeden öznel değerlendirmeleri
ile belirlemiş olduğu çalışma tarzının etkilerinin sonuçları olarak da yorumlayabileceğimiz bu bulgu
başkalarının birey üzerinde tanımladıkları mükemmeliyetçi sınırların başarıyı olumsuza çevirdiği
biçiminde sonuçlanmaktadır. Son olarak cinsiyet değişkeninin mükemmeliyetçilik ile dış kontrol
odaklılığın erkek açısından anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplumsal yükün erkek cinsine
verilişinin yansıması olarak değişkenler arası ilişkiyi değerlendirdiğimizde yerel kültürün etkisinin
anlamlılık açısından ataerkil bakışı da desteklediği söylenebilir. Araştırmanın bulgularına genel
anlamda bakıldığında değişkenler arasındaki ilişkiselliğin literatürde yapılan çalışmaları destekler
nitelikte olduğu, özellikle mükemmeliyetçiliğin birey ve başkaları açısından değerlendirilişinin
üzerinde önemli durulması gereken bölüm olduğu yinelenebilir. Buradan hareketle benliğin özerk ve
ilişkisel boyutları ile araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve toplumsal bakış
açısının değerlendirilmesi açısından önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik özyeterlik, iç-dş kontrol odağı, mükemmeliyetçilik.
ABSTRACT
This research suggests that senior undergraduate students can predict the level of excellence in
academic self-efficacy and control focus, and that career advancement, which is success and
specialization in a profession; Aims to reveal the levels of academic self-sufficiency, which are thought
to be one of the indicators of the educational outcome of the individuals, the external control foci that
can be named for the loci attributed to the source of behaviors, and the interaction of these two with
perfectionist features. The sample of the research consists of 207 (120 female and 87 male)
undergraduate senior students studying at a foundation university in Istanbul. In this study; Four
measuring instruments were used: Information Form, Exact Personality Scale (MKÖDF), Academic
Self-Efficacy Scale (CASES), Rotter Internal-External Control Scale (RIDCS). There was a positive
relationship between perfectionism and academic self-efficacy with medium difficulty, and a negative
relationship with external control focus and weak difficulty. As the academic self-efficacy perception
increases, perfectionist tendencies increase in incidence and excellence decreases in the increase of
external control. The subscales of academic self-efficacy have been observed to have a significant
relationship between social status, cognitive practices and technical skills and perfectionism subscales,
worrying about mistakes, suspicious behaviors, organization / order and personal standards. There is a
significant relationship between external control focus and negative perceptions of perfectionism,
worrying about mistakes, personal standards subscale, and all subscales of academic self-efficacy. The
subjective assessments of individuals with their lives and the assessments that can be defined as the end
result of the influences that are made and transposed with them overlap with the definitions of the
conceptual proposals for the existence of the relationship between individuals' academic self-efficacy
levels and perfectionist behavior. In the perfectionist thought that the internalization of the control point
is likely to be manifested by enforcement of the boundaries, the priority orientation of the individual
goals and the desire to see the individual beyond his / her achievable goals is the threshold of
perfectionism. There is a significant relationship between academic self-efficacy, moderate difficulty
and external control focus in the examination of the individual's perceiving perfectionism and being
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defined as perfection by others. In this framework, it can be considered that perfectionism, in which
individuals have a high positive correlation between their perceptions of perfectionism and their
definition of perfection by others, may go from the self's self to the self. Positive significance, negative
self-efficacy between academic self-efficacy and perfectionism levels, positive meaningfulness between
external control focus and positive self- In this framework, it can be interpreted that the success of the
school is related to the perfectionist thought, and the existence of the relation serves to cognitively sense
the individual's readiness. It has been observed that external control orientation has a negative
relationship if the individual sets perfectionist boundaries for himself, or if he or she should make
positive evaluations of school success and perfectionist evaluations by others. It is important that
external control orientation affects the school achievement positively when the individual evaluates
himself perfectly. It is important to discuss the effect of individual power. This finding, which we can
interpret as the results of the effects of the work style in which the individual has been determined by
the subjective evaluations without specifying the goal, results in the way in which the perfectionist
boundaries defined by the individual on the individual turn into a negative success. Finally, it is
concluded that the gender variable is significant in terms of perfectionism and external control
orientation. When we evaluate the relationship between the variables as the reflection of the social
burden on the male gender, it can be said that the effect of the local cultures supports the patriarchal
view in terms of significance. When we look at the findings of the research in general terms, it can be
reiterated that the correspondence between the variables is supportive of the studies done in the
literature, and that the evaluation of perfectionism is an important part of the evaluation of the individual
and others. From this point of view it is important to examine the relationship between autonomous and
relational dimensions of the self and research variables and to evaluate the social point of view.
Keywords: Academic self-efficacy, internal-external control focus, perfectionis

GİRİŞ
Mükemmeliyetçilik düşüncesine sahip bireylerin akademik başarılarını algılayışları ile
dıştankontrollülükleri arasında ilişki olduğunu varsayarak araştırma sürecine karar verilmiştir.
Kendilerini akademik açıdan yeterli hisseden bireylerin mükemmeliyetçi düşünce düzeylerinin
yükselme eğilimi gösterebileceği ve davranışlarının nedenini dışsal sebeplere bağlayan bireylerin
kendilerini mükemmel görme

eğilimlerinin düşük düzeyde

seyredebileceği düşünülmektedir.

Akademik temelli tasarımlanmış araştırmada, başarıya yön verme boyutlarından yükleme (atfetme)
kuramlarının iç ve dış atıflar başlıkları bireylerin odak, kontrol ve kararlılık düzeylerinin tespit
edilmesi gerektiğini ve bu tespit düzeylerinin bireyin kendini doğru ve gerçekçi biçimde
tanımlamasına yardımcı olabileceğini söylemektedir. Dış kontrolün değişken ve kontrol edilemez
yapıya sahip olmasından dolayı akademik özyeterlilik, başarı, mükemmeliyetçi bakış değişkenleri ile
ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Akademik özyeterlilik ve mükemmeliyetçilik arasında ilişkinin
varlığının sorgulanması başarı yönelimlerinin öğrenme ve performans boyutları ile mümkün
olabilmektedir.

Öğrenme

(kendi)

ve

performans

(başkaları)

yaklaşma-kaçınma

davranışları

sergilememize neden olmaktadır. Mükemmeliyetçilik kavramının kaynaklarının; yükleme kuramları ve
başarı yönelimleri ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
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Mükemmeliyetçilik
Mükemmeliyetçilik; bireyin kendisini aşırı yüksek standartlar belirleyerek duygusal ve
düşünsel olarak zorlaması olarak tanımlanabilir. Ulaşılması hedeflenen performans ile varolan,
gerçeklik bağlantısının kurulmasının zor olduğu bu süreçte yapılması gereken görevleri yerine
getirememe,

erteleme

davranışlarının

gözlemlenmesi,

başarısızlık

yetersizlik

ve

değersizlik

duygularını yoğun yaşama, depresyon kaygı ve öfke gibi psikolojik problemlerin görülme olasılığının
artması ortaya çıkabilecek durumlardır (Zabun, 2011).
Literatüre bakıldığında Freud’a göre mükemmeliyetçilik, süper egonun bir özelliğidir
ve‘başarı elde etmek için aşırı istek duyma’ şeklinde tanımlanabilir (Geçtan, 2006). Adler (1956) ise
mükemmeliyetçiliği normal olan ve doğuştan gelen bir özellik olarak kabul etmiş; ‘sağlıklı ve
sağlıksız’ olmak üzere iki boyutta ele almıştır (Akt. Zabun, 2011). Holender’a (1965) göre
mükemmeliyetçilik, bireyin kendisi ya da başkaları için aşırı yüksek standartlar belirlemesidir.
Mükemmeliyetçi bireylerin mükemmele ulaşma isteklerinin altında ‘yeteri kadar iyi değilim, daha
iyisini yapmalıyım’ düşüncesinin yattığını söyleyen Hollender, mükemmeliyetçiliği olumsuz ve
patolojik bir durum olarak ele almıştır (Akt. Mızrak, 2006). Bu üç tanımlamaya bakıldığında
mükemmeliyetçilik düşüncesinin bireyin kendisinden ve

çevresinin bireyden beklentilerinden

kaynaklandığı sonucu çıkarılabilir. Freud’un süperego ile ilişkilendirmiş olduğu bu kavram, bireyçevre etkileşiminde çevrenin (ebeveyn, arkadaş, eğitimci vb.) bireyden istemiş olduğu başarı
potansiyelinin mevcut olduğu ve bireyin de birey-çevre uyumunu sağlamak için isteklilik-aşırı
isteklilik halinde olma eğilimidir. Hollender’in olumsuz ve patolojik durum olarak nitelemesine karşın
Adler’in sağlıklı ve sağlıksız olmak üzere iki boyutla açımlaması mükemmeliyetçilik düşüncesinde
derecelendirmenin yoğun biçimde tartışıldığını göstermesi açısından önemlidir. Mükemmeliyetçi
bireyler her işin en doğru şekilde yapılmasını isteyen, idealist, düzenli, titiz, detaycı, disiplinli, planlı,
eleştirel, kontrollü özelliklerin sınırlarının aşırılığı zorladığı biçiminde nitelendirilebilmektedirler.
Mükemmeliyetçilik; diğerlerine yönelik, kendine yönelik ve sosyal düzene yönelik olmak üzere üç
boyutluluk; kendini aşırı derecede eleştirme değerlendirmesi ve yüksek standartların aşırılığa kaçması
eğilimi olmak üzere bireyin kendilik algısını sorgulamasının düzeysizliğe varan çıkarımlarla
sonuçlanması biçiminde de nitelendirilmektedir (Akt. Şahin & Sarı, 2014). Altun ve Yazıcı’nın (2010)
Frost ve ark. aktardığına göre mükemmeliyetçilik çok boyutlu olarak ele alınmalıdır. Hata yapma
endişesi, yüksek kişisel standartlar, davranışlardan şüphe, organizasyon, ebeveyn beklentisi ve ebeveyn
eleştirisi başlıklarında özetlenen kavram için ebeveyn boyutunun belirleyici, yön verici olduğu
öngörülmektedir. İki uçlu düşünülmesi gereken mükemmeliyetçilik, kişinin en iyiyi yapma en iyiye
ulaşma yolunda ilerlemesini sağlayan pozitif motivasyon olmanın yanısıra olumsuz duygulanımlara
yol açmasının da gözardı edilemeyeceği dengelilik üzerine kurulması ve inşa edilmesinin pozitif
iyioluşa

hizmet edeceği araştırmaların ortaya

koyduğu gerçektir.

Millon’ a (1996) göre

mükemmeliyetçi kişilik; görev yapmanın hemen her yerinde kendini otomatik olarak ortaya çıkaran,
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kolayca değiştirilemeyen ve çoğunlukla fark edilemeyen derine yerleştirilmiş psikolojik özelliklerin
karmaşık bir modeli olarak tanımlanan kişiliğin, farklı bir yönü olarak göz önüne alınmalıdır (Akt. Er
& Sönmez, 2009). Bir diğer tanımlamaya baktığımızda kendilik değerini tamamen başarı ve verimlilik
üzerine kuran, imkansız amaçlar doğrultusunda zorlayıcı ve ısrarcı biçimde çaba gösteren bireyleri
ifade eden mükemmeliyetçilik; yüksek hedefler ve kişisel standartlar koyma, başarılarla ödül alma
çabası ve kendi performansından memnun olma ve yeteneklerinin farkında olma şeklinde ifade edilen
boyutu ile ‘olumluluk’ ile çok güç ve ulaşılamaz standartlar koyma, kendi performansından memnun
olmama ve yetenekleri ile ilgili kararsızlık ve endişe duyma şeklinde ifade edilen boyutu ile de
‘olumsuzluk’ özellikleri gösterebilmektedir (Akt. Hanımoğlu, 2010). Alanyazında‘Çok Boyutlu
Mükemmeliyetçilik’ başlığı ile detaylandırılan kavram; Frost, Mahen, Lahart ve Rosenblate’e (1990)
göre bireyin “kişisel standartlar”, “hatalara aşırı ilgi”, “algılanan anne baba beklentileri”, “algılanan
anne baba eleştirileri”, “düzen” ve “davranışlardan şüphe duyma” biçiminde 6 boyutlu, Hewitt ve
Flett’e (1991) göre kendilik- diğerleri ve sosyal odaklı olmak üzere 3 boyutlu ve Slade ve Owen’ın
(1998) öne sürdüğü “Çift Yönlü Model” olumlu olumsuz biçiminde incelenmektedir (Akt. Toplu, 2013).
Mükemmel olma, mükemmeli arama, mükemmeliyetçi kişiliğe sahiplik düşüncesi; bireyin başarı-hedef,
daha iyi ve yükseğe ulaşma güdüsü, başarısızlık durumlarında nevrotik eğilimler sergileme olasılığının
ortaya çıkabilirliği ve psikolojik sağlamlık-iyi oluş durumlarına zarar verici nitelik kazanmaya
başladığı anda bireye verdiği zararın anlık yükselişinin gözlemlenebileceği yapıda tanımlar
içermektedir.
Akademik Öz yeterlilik
Eğitim sürecini etkileyen kavramlardan biri olan özyeterlik, öğrencilerin başarılı öğrenmeler
gerçekleştirme potansiyeline etki eden ilk defa Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’nda (Sosyal
Bilişsel Kuram) vurgulanmıştır. Bandura’ya (1997) göre öz-yeterlik inançları, “bireylerin belli bir
performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, başarılı olarak yapma kapasitelerine
ilişkin inancı” biçiminde nitelenmektedir. Güçlü öz- yeterlik inancına sahip bireylerin güçlükler
karşısında çalışmadan vazgeçmedikleri ve kararlılılıklarını sürdürdükleri ifade edilmiştir. Özyeterliğin
kaynağının 4 başlık olduğu vurgulanmış ve bunlar; benzer bir davranışı ilk elden tecrübe etme
(doğrudan deneyimler), başkalarının aynı tür davranışlarını izleme (sosyal modeller veya dolaylı
yaşantılar), çevreden bireye gelen sözel ikna mesajları (sözel ikna) ve bireylerin kendi fizyolojik ve
duygusal durumlarını algılama (fizyolojik ve duygusal durumlar). Yapılan araştırmalarda öz-yeterlik
inancını yordayan en önemli bilgilendirici kaynağın bireylerin kendi kişisel deneyimlerine dayandığı
için başarılı performanslar olduğu belirtilmektedir. Öz yeterlik kavramının oluşumunda bireyselin
kendilik algısı ve düşünüşünün önemi ön plandadır (Akt. Öncü, 2012).
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Dış Kontrol Odağı
Davranış, çevremizde gerçekleşen olay veya durumlara vermiş/göstermiş olduğumuz tepkiler
dizgesidir. Bireyler çevrelerinde gelişen olaylarda kendi belirleyiciliklerine izin verdikleri oranda
içkontrollü, olayların üzerinde diğerlerinin müdahalelerine açık olma ve belirleyiciliğin diğerlerinde
olduğunu düşünmeleri dışkontrollü biçimde tanımlanmaktadırlar. Rotter’a (1966) göre kontrol odağı,
kişinin elde ettiği kişinin elde ettiği ödül ve cezaların kendi tarafından mı yoksa kendisi dışındaki
durumlarca mı kontrol edildiğine ilişkin genellenmiş bir beklentidir. Savaşır ve Şahin (1997) ise
kontrol odağını bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik dışsallık boyutu üzerindeki
konumu; pekiştiricilerin bireyin kendi içindeki ya da dışındaki güçlerin (şans veya kader) kontrolünde
olduğuna dair genel beklenti ya da inanç olarak tanımlamaktadırlar. İçsel kontrollülerin karşılaşmış
oldukları olayların kendi davranımlarının süreç ve sonucu ile ilişkili

olduğununbilincinde olan,

olumsuz etkilere fazlaca direnen, kişisel özgürlüklerinin sınırlandırılmasına tepki gösteren, kendilerine
güvenme ve kendilerine yönelik olumlu benlik algısı geliştiren, girişimci; dışsal kontrollülerin ise
olayların kontrolünün kendi ellerinde olmadığı düşüncesine sahip ve bu düşüncenin neden olabileceği
depresif, saldırgan ve öfkeli eğilimler sergileyebilme oranı yüksek bireyler olduğu söylenmektedir
(Akt. Karataş, 2012). Dağ’ın (1991) yaptığı çıkarımda da pekiştirme ve pekiştirecin beklenti düzeyi
üzerinde etkisi bireyin yapmış olduğu davranışın pekiştiricisinin kendi davranışı mı yoksa kendi
dışındaki güçlerin kontrolü mü sorularının cevabı kontrol odağını belirlememize yardımcı olmaktadır.
Bu araştırmanın amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin; akademik özyeterlikleri, kontrol
odaklarının mükemmeliyetçilik özelliklerini yordamadaki gücünü ortaya koymak, kapsayıcı anlamda
sorulan

“Üniversite

son

sınıf

öğrencilerinin;

akademik

özyeterlikleri,

kontrol

odaklarının

mükemmeliyetçilik özellikleri üzerinde etkisi var mıdır?” problemine cevap aramaktır. Üniversite
eğitimlerinin

bitiş

değerlendirmelerinin

sürecini yaşayan
sıralanan

bireylerin

değişkenler

kendilerine

açısından

öznel bakışlarını ve

değişme

gösterip

kendilerini

göstermediğinin

sorgulanmasına yönelik gerekliliğin sıralanan değişkenlerle ilişkisine bakmanın önem arz ettiği
varsayıltısıyla araştırma tasarlanmıştır. Üniversite eğitimi alan bireylere özyeterlik, mükemmeliyetçilik
ve kontrol odağı kavramları ile ilgili düşünme olanağı sunulması ve bu kavramların tartışmaya
açılmasını sağlaması açısından
“Mükemmeliyetçilik

ile

araştırma

akademik

önemli ve

özyeterlik

gerekli görülmüştür.

düşüncesi

arasında

ilişki

Bu çerçevede

var

mıdır?”

ve

“Mükemmeliyetçilik ile dış kontrol odağı arasında ilişki var mıdır?” araştırma sorularını tartışmak
amaçlanmaktadır. Ayrıca “Mükemmeliyetçilik, akademik özyeterlik ve dış kontrol odaklılık arasında
cinsiyet açısından önemli bir farklılık var mıdır?” sorusuna bulunacak cevabın da araştırmada cinsiyet
rollerine

atfedilen toplumsal görevler

ve

tanımlamaların boyutunu çıkarsama çerçevesinde

değerlendirmeye ölçüt olabilecek bulgu olarak düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Evren- Örneklem
Araştırmanın evrenini mezun durumda olan lisans son sınıf düzeyindeki öğrenciler
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi, Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümlerinde öğrenim
gören 120 kadın ve 87 erkek (n=207) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma örnekleminin
belirlenmesinde izlenen aşamalar sırasıyla şöyledir: Öncelikle üniversite bünyesindeki 7 fakülte
içerisinden kuruluşu en eski, öğrencisi en yüksek ve bünyesinde son sınıf düzeylerini bulunduran
fakülte ve ilgili bölümleri belirlenmiştir. Bu süreçte, Fen-Edebiyat Fakültesindeki toplam 6 bölüm
(Matematik- Bilgisayar, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Moleküler Biyoloji
ve Genetik, Fizik ve Psikoloji) belirlenmiş ve bu bölümlerin lisans düzeyindeki tüm son sınıfları
örnekleme dahil edilmiştir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin cinsiyet, bölüm, yaş, aile ekonomik
durumu, aile durumu, okul başarı algısı, kendilik mükemmelik ve başkaları mükemmelik düşüncesi
olmak üzere 8 sorudan oluşan kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Araştırmaya katılan üniversite son
sınıf öğrencilerinin %58’i (n=120) kadınlardan, %42’si (n=87) erkeklerden oluşmaktadır. Grubun yaş
ortalaması 21.73 (Ss= 1.05)’tür. Sosyo-ekonomik duruma göre üniversite son sınıf öğrencilerinin
büyük çoğunluğu (%80.7) orta düzeyde ağırlık göstermektedir. Okul başarı algısı açısından
değerlendirildiğinde öğrenciler 131’i (%63.3) başarılarını iyi olarak tanımlamışlardır. Kendilik
mükemmellik düşüncesinde öğrencilerin kendilerini çoğu zaman (%46.9), arasıra (%30) ve başkaları
tarafından hissedilen boyutunda ise çoğu zaman (%33.3), arasıra (%35.7) oranlarında tanımladıkları
görülmektedir.
Uygulama
Araştırmada toplamda 250 anket hazırlanmış olup Fen- Edebiyat Fakültesi’nde okuyan son
sınıf öğrencilerinin 230’una sınıf ortamında, ders saati öncesinde 30’ar dakikalık süreler şeklinde
uygulanmıştır. 23 anket araştırmaya dahil edilme kriterini karşılamadığından araştırma dışı
bırakılmıştır. Toplam 207 katılımcıdan alınan anket verileri ile araştırma analizi yapılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Bilgi Formu: Araştırmaya katılan öğrencilerin bazı demografik özelliklerinin ve akademik
başarılarının belirlenmesi amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu formda, yaş, cinsiyet,
bölüm, anne-baba (aile) durumu, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, okul başarı algısı, kişisel ve diğerleri
tarafından mükemmeliyetçiliği özetlemeye ilişkin sorular bulunmaktadır.
Mükemmeliyet Kişilik Ölçeği Düzenlenmiş Formu (MKÖDF): Bu araştırmada kişilerin
mükemmeliyetçilik özelliklerini belirlemek üzere çalışılan ölçek; Frost, Marten, Labart ve Rosenblate
(1990) tarafından öğrencilerin mükemmeliyetçilik eğilimlerini belirlemek
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“Altı Faktörlü Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği”dir. FMPS (Frost Multidimensional
Perfectionism Scale) “hatalara aşırı ilgi (concern over mista-ke)” (9 soru), “kişisel standartlar (personel
standarts)” (6 soru), “ailesel beklentiler (parental expectations)” (25 soru), “ailesel eleştiri (parental
criticism)”

(6 soru), “davranışlardan şüphe

(doubts

about actions)”

(5soru)

ve

”düzen

(organization/order)”(6 soru) alt ölçeklerinin puanları kadar toplam mükemmeliyetçilik puanlarından
oluşan 35 maddelik, 5’li likert tipi ölçektir. Ölçek, 1-5 arası derecelendirme ile (1) Kesinlikle
katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, Kararsızım, (4) Katılyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum cevaplarına
karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir. Hatalardan endişe duyma (concern over mistake) alt ölçeğini,
9., 10., 13., 14., 18., 21., 23., 25. ve 34. sorular, davranışlardan kuşkulanmak (doubts about actions) alt
ölçeğini, kişisel standartlar (personel standarts) alt ölçeğini, 4., 6., 12., 16., 19., 24. ve 30. sorular,
tertip/düzen (organization/order) alt ölçeğini ise 2., 7., 8., 27., 29. ve 31. sorular ölçmektedir (Zabun,
2011).
Akademik Öz yeterlik Ölçeği (CASES): Owen & Froman (1988) tarafından geliştirilmiş olup
ölçeğin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması Ekici (2012) tarafından yapılmıştır. Ölçek,
33 madde ve sosyal statü, bilişsel uygulamalar ve teknik beceriler olmak üzere 3 alt boyuttan
oluşmaktadır. Sosyal statü boyutunda yer alan maddeler; 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 25, 27 (Toplam 10
madde), bilişsel uygulamalar boyutunda yer alan maddeler; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 30, 31, 32, 33 (Toplam 19 madde) ve teknik beceriler boyutunda yer alan maddeler; 23, 26, 28,
29 (Toplam 4 madde). Ölçeğin genelinden veya boyutlarından alınabilecek toplam puanlar maddelere
verilen 1 ile 5 arasından değişen puanların toplamıyla hesaplanan aritmetik ortalama değerinin
topmamıyla hesaplanmaktadır. Bu kapsamda orijinal ölçeğin genelinden alınabilecek en yüksek puan
165, en düşük puan 33’tür. Boyutların puanlaması ise şöyledir: Sosyal statü 50 puan, bilişsel
uygulamalar 95 puan, teknik beceriler 20 puan. İç tutarlık katsayısı ortalama 0,85 ve geçerlik 0,81
olarak hesaplanmıştır. Türkçe uyarlama içtutarlık ise 0,86 bulunmuştur (Ekici, 2012).
Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ): Rotter (1966)’in İç-Dış Kontrol Odağı
Ölçeği, bireylerin genellenmiş kontrol beklentilerinin içsellik-dışsallık boyutu üzerindeki konumunu;
pekiştiricilerin bireyin kendi içindeki ya da dışındaki güçlerin (şans, kader vb.) kontrolünde olduğuna
dair sahip olduğu genel beklenti ya da inancı ölçmekte olup, Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve
güvenirlik çalışması Dağ (1991) tarafından yapılmıştır. Dağ’ın yaptığı çalışmada iç tutarlılık katsayısı
.71 olarak bulunmuştur. Ölçek 29 maddeden oluşmaktadır ve iki seçeneklidir. Testi yanıtlayan kişiden
kendisine uygun olan cümleyi seçmesi istenir. 29 maddenin 6’sı (1, 8, 14, 19, 24, 27) dolgu
maddesi olduğu için puanlanmamaktadır. Diğer sorulardan 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 ve 29.
Maddelerin “a” seçenekleri; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26 ve 28. maddelerin de “b” seçenekleri 1’er
puan almaktadır. Böylece ölçeği cevaplayan bireyler 0 ile 23 arasında bir toplam puan alabilmektedir.
Yükselen puanlar, dış kontrol odağı inancında artışı göstermektedir.
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BULGULAR
A. Korelasyon
Korelasyonlar, mükemmeliyetçilik ile akademik özyeterlilik arasında (r=.514, p<0.05) orta
güçlükte anlamlı (pozitif) bir ilişki olduğunu göstermektedir. Akademik özyeterlilik puanları arttıkça
mükemmeliyetçilik puanları da artmaktadır. Mükemmeliyetçilik ile dış kontrol odağı arasında ise (r=.235, p<0.01) zayıf güçlükte negatif bir ilişki belirlenmiştir.
Akademik özyeterliliğin altboyutlarından sosyal statü ile mükemmeliyetçilik altboyutlarından
hatalardan endişe

duyma

(r=.284, p<0.01), davranışlardan kuşkulanmak (r=.284, p<0.01),

tertip/düzen (r=.301, p<0.01) arasında olumlu yönde (pozitif) zayıf güçlükte ve kişisel standartlar
(r=.541, p<0.01) olumlu yönde orta güçlükte ilişki olduğu; akademik özyeterliliğin bilişsel
uygulamalar alt boyutu ile mükemmeliyetçiliğin altboyutlarından hatalardan endişe duyma (r=.352,
p<0.01), davranışlardan kuşkulanmak (r=.324, p<0.01), tertip/düzen (r=.445, p<0.01) olumlu yönde
zayıf güçlükte ve kişisel standartlar (r=.564, p<0.01) olumlu yönde (pozitif) orta güçlükte ilişki
olduğu; akademik özyeterliliğin teknik beceriler alt boyutu ile mükemmeliyetçilik altboyutlarından
hatalardan endişe duyma (r=.187, p<0.01), davranışlardan kuşkulanmak (r=.163, p<0.05), kişisel
standartlar (r=.46, p<0.01), tertip/düzen (r=.208, p<0.01) arasında olumlu yönde (pozitif) zayıf
güçlükte ilişki olduğu görülmektedir. Dış kontrol odağı ile mükemmeliyetçilik alt boyutlarından
hatalardan endişe duyma (r=.-214, p<0.05), kişisel standartlar (r=.-279, p<0.01) arasındaki ilişkinin
zayıf güçlükte olumsuz (negatif) yönde anlamlı olduğu ve dış kontrol odağı ile akademik özyeterlilik
altboyutlarından sosyal statü (r=.-318, p<0.01), bilişsel uygulamalar (r=.-311), teknik beceriler (r=.253, p<0.01) arasında zayıf güçlükte olumsuz (negatif) yönde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Dış
kontrol odağı ile mükemmeliyetçilik altboyutlarından davranışlardan kuşkulanmak ve tertip/düzen ile
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur.
Korelasyonlar, kendisi ile başkaları tarafından mükemmel özelliklere sahip olduğu düşünülen
bireyler arasında (r=.704, p<0.01) yüksek güçlükte anlamlı (pozitif) bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Akademik özyeterlilik ile kendisinin mükemmel olduğunu düşünenlerin puanları arasında (r=.-407,
p<0.01) ve başkasının kendisini mükemmel olarak düşünenlerin oranları arasında (r=.-421, p<0.01)
orta güçlükte anlamlı (negatif) bir ilişki olduğu; dış kontrol odağı ile kendisinin mükemmel olduğunu
düşünenlerin puanları arasında (r=.251, p<0.01) ve başkasının kendisini mükemmel olarak
düşünenlerin oranları arasında (r=.221, p<0.01) zayıf güçlükte anlamlı (pozitif) bir ilişki olduğu
görülmektedir. Akademik özyeterlik ile dış kontrol odağı arasında ise (r=.-332, p<0.01) zayıf güçlükte
anlamlı (negatif) bir ilişki vardır.
Okul başarı algısı değişkeni ile kendi mükemmelik arasında (r=.386, p<0.01), başkaları
mükemmelik arasında (r=.346, p<0.01) orta güçlükte anlamlı (pozitif) ilişki; mükemmeliyetçilik ve
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(r=.-211, p<0.01) akademik özyeterlilik arasında (r=.-349, p<0.01) zayıf güçlükte anlamlı (negatif)
ilişki vardır. Mükemmeliyetçilik ile kendi mükemmelik arasında (r=.-528, p<0.01) ve başkaları
mükemmelik arasında (r=.-482, p<0.01) orta güçlükte anlamlı (negatif) ilişki; akademik özyeterlik ile
kendi mükemmelik arasında (r=.-407, p<0.01) ve başkaları mükemmelik arasında (r=.-421, p<0.01)
orta güçlükte anlamlı (negatif) ilişki olduğu görülmektedir. Dış kontrol odağı ile okul başarısı arasında
(r=.240, p<0.01) ve kendi mükemmelik arasında (r=.251, p<0.01) zayıf güçlükte anlamlı (pozitif)
ilişki; başkaları mükemmelik arasında ise (r=.-221, p<0.01) zayıf güçlükte anlamlı (negatif) ilişki
vardır.
Cinsiyet değişkeni açısından değişkenler

arasında

anlamlı farklılık olup olmadığına

baktığımızda mükemmeliyetçilik ile dış kontrol odağı arasındaki ilişkinin erkek cinsiyeti açısından
anlamlı iken (p<0.05) bu iki değişken arasındaki ilişki kadın cinsiyeti açısından anlam ifade
etmemektedir sonucuna ulaşılmıştır. Dış kontrol odağının erkekler üzerinde mükemmeliyetçilik
özellikleri açısından etkili olması ataerkil yapının göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir.
B. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
Yapılan analiz sonucunda bölüm değişkeni ile öğrencilerin toplam mükemmeliyetçilik,
hatalardan endişe duyma, davranışlardan kuşkulanmak, kişisel standartlar ve tertip/düzen puan
ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (FTM=7.99; FHED=8.21; FDK=3.39;
FKS=6.74; FTD=5.19, p<0.05). Anlamlılığın kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe Post Hoch
istatistiği gerçekleştirilmiştir.

Scheffe

sonuçlarına

göre

Fizik Bölümü öğrencilerinin toplam

mükemmeliyetçilik puan ortalamalarının (X= 3.74); Türk Dili ve Edebiyatı (X= 3.17), Psikoloji
(X=3.20), Matematik-Bilgisayar (X= 3.15) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı (X= 2.95) Bölümlerinde
okuyan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p=,00) belirlenmiştir. Hatalardan endişe duyma
alt boyutunda yine Fizik Bölümü öğrencilerinin hatalardan endişe duyma puan ortalamalarının (X=
3.53); Türk Dili ve Edebiyatı (X= 2.78), Psikoloji (X= 2.88), Matematik-Bilgisayar (X=2.63), İngiliz
Dili ve Edebiyatı (X= 2.52) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (X= 2.79) Bölümlerinde okuyan
öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p=,00); davranışlardan kuşkulanmak alt boyutunda
yine Fizik Bölümü öğrencilerinin davranışlardan kuşkulanmak puan ortalamalarının (X= 3.37); Türk
Dili ve Edebiyatı (X= 2.99), Psikoloji (X=3.16), Matematik- Bilgisayar (X=2.97), İngiliz Dili ve
Edebiyatı (X=2.89) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (X=3.08) Bölümlerinde okuyan öğrencilerden
anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p=,00); kişisel standartlar alt boyutunda yine Fizik Bölümü
öğrencilerinin kişisel standartlar puan ortalamalarının (X= 3.87); Türk Dili ve Edebiyatı (X=3.20),
Psikoloji (X=3.17), Matematik- Bilgisayar (X=3.13) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı (X=3.09)
Bölümlerinde okuyan

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p=,00); tertip/düzen alt

boyutunda ise İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin tertip/düzen puan ortalamalarının
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(X=3.36); Matematik-Bilgisayar (X=3.96), Fizik (X=4.10) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik
(X=3.97) Bölümlerinde okuyan öğrencilerden anlamlı düzeyde düşük olduğu (p=,00) bulunmuştur.
C. Bağımsız t Testi
Mükemmeliyetçilik değişkeninin altboyutlarının cinsiyete göre ortalamalar arasındaki farkın
anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Toplam mükemmeliyetçilik .070
(p>.05); hatalardan endişe duyma .131 (p>.05), davranışlardan kuşkulanmak .487 (p>.05), kişisel
standartlar .017* (p<.05) ve tertip/düzen .426 (p>.05) olarak bulunmuştur. Kadın ve erkeklerin toplam
mükemmeliyetçilik

ve

hatalardan

endişe

duyma,

davranışlardan

kuşkulanmak,

tertip/düzen

altboyutlarından alınan puanların ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık göstermediği ancak kişisel
standartlar altboyutunun erkekler açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda öğrencilerin akademik özyeterlikleri ile mükemmeliyetçilik özellikleri
arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Benzer sonuç, Altun ve Yazıcı (2010)
tarafından yapılan araştırmada olumlu mükemmeliyetçilik özelliklerinin performans artırıcı etkisinin
olduğu bulgusu ile ortaya konulmuştur. Akademik özyeterliğin üniversite düzeyinde ortaöğretimden
daha fazla ve ciddi boyutta ele alındığı düşünüldüğünde lisans son sınıf öğrencilerinin gelecek
düşüncesi bağlamında başarılarının mükemmeliyetçilik puan ortalamaları ile ilişkilendirilebilmesinin
geleceği dizayn ve şekillendirme becerilerine ağırlık verme eylemlerinin sonucu olduğu düşünülebilir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı yönde olması lisans son sınıf öğrencilerinin, akademik
özyeterliliğinin mükemmeliyetçilik özellikleri üzerinde ne derece etkili olduğunu anlamamız açısından
önemlidir. Shafran ve ark. (2002)’na göre mükemmeliyetçilik düzeyi arttıkça kişi kendine daha yüksek
standartlar belirleyecektir. Elde edilen sonuçlar, mükemmeliyetçilik düzeyi arttıkça öğrencilerin
akademik bağlamda daha fazla başarılı olmak istemesi, öğrencinin özyeterlik düzeyindeki artış ile
açıklanabilir. Yapılan çalışmalarda özyeterlik ve mükemmeliyetçilik arasında pozitif yönlü anlamlı bir
ilişkinin bulunduğu görülmüştür (Akt. Çiçekler, Büyükbayraktar, Er & Pirpir, 2014). Çok boyutlu
özellik gösterdiğini bildiğimiz mükemmeliyetçilik düşüncesinin kendine, başkalarınca ve başkalarına
yönelik

olarak

üç

altboyutta

incelenebileceği

literatürde

mevcuttur.

Kendine

yönelik

mükemmeliyetçilik, bireyin kendisi için gerçekçi olmayan standartlar koyması, kendisini aşırı eleştirel
bir biçimde değerlendirmesi ve mükemmeli elde etme ve hatalardan kaçınma için yüksek bir
motivasyona sahip olması olarak açıklanmaktadır (Koydemir, Selışık & Tezer, 2005). Yüksek
motivasyon, bireyin özyeterliliğiyle alakalı bir kavramdır, birey kendisini akademik bakımdan yeterli
gördüğünde, kendisi için daha yüksek standartlar belirler, bu özelliğiyle bireyin mükemmeliyetçi olma
özelliğini arasında ilişki saptanmıştır.
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Başarı yönelimlerinde öğrenme ve performans ana başlıklarına yaklaşma ve kaçınmanın
belirleyicisi olan kontrol odağı kavramı ile mükemmeliyetçilik arasında negatif yönde ilişkinin
varlığının gözlenmesi başkaları ya

da

sosyal çevreden alınan uyarımlar

ile

performans

ilişkilendirmesinin kaçınma yönünde seyrettiği gerçeğini doğrulamaktadır. Dış kontrol odağına sahip
bireyler, pekiştirmenin dışsal güçlere bağlı olduğunu düşünerek sahip oldukları yetenekleri ve
davranışlarıyla çok az şeyi iyileştirmek için ya hiç çaba göstermezler ya da çok az gayret gösterirler.
Literatürde dıştan denetimli bireyler, yeterlik düzeyi düşük olan ve daha düşük beklenti düzeyine sahip,
artan depresif özellikler taşıyan, kendini kabul ve öz saygı düzeyi düşük ve çaresizliklerle ilgili öznel
duyguları olan daha yalnız kişiler olarak tanımlanmıştır (Yalçın, Tetik & Açıkgöz, 2010). Yapılan
tanımlamalardan yola çıkılarak dış kontrol odağına sahip bireylerle, mükemmeliyetçi bireylerin kişilik
özelliklerinin paralellik

göstermediği söylenebilir, çünkü mükemmeliyetçi bireyler dış kontrol

odağında tanımlandığı gibi düşük değil, yüksek beklenti düzeylerine sahiptirler ve yüksek standartlar
belirlerler. Okul başarısını algılayış, kendini mükemmeliyetçi görüş ve başkalarınca mükemmeliyetçi
görünüşe sahip olduğunu düşünüş değişkenleri ile akademik özyeterlik arasında negatif yönde anlamlı
ilişki ve dış kontrol odağı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Dış kontrol odağı ile
pozitif yönde ilişki bulunması manidardır. Buradan hareketle mükemmelik düşüncesinin katılımcı
bireylerde var olduğu değişim, gelişim, dönüşüm için gereklilik arz ettiği sonucu çıkarılabilir.
Araştırmanın ana değişkeni mükemmeliyetçilik ile sayılan değişkenler arasında negative yönde
ilişkinin varlığı mükemmeliyetçilik altboyutlarının önem arz ettiğini, tek boyutlu ilişkiselliğin
kurulmasının doğru sonuçlar veremeyeceğini göstermesi açısından önemlidir. Yapılan birçok
araştırmada da belirtildiği gibi mükemmeliyetçilik değişkeni pekçok değişkenin birleşimi ile kendini
ortaya koymaktadır ve bulguların bu açıklamayı destekler sonuç verdiği görülmektedir. Dış kontrol
odağı ile öğrenme, performans başarı yönelimleri arasındaki ilişkinin pozitif yönde anlamlılık içermesi
bireyin içsel ve dışsal uyaranları davranış ve eylemlerine yansıttığını göstermesi açısından önemlidir.
Sosyal Öğrenme Kuramı’nın temelini oluşturan özdüzenleme kavramının bireyin kendini gözleme,
değerlendirme ve takip etme davranışları ile özyeterlik kavramının ise tamamlanmış bireysel
performans, dolaylı yaşantılar, sözel ikna, fiziksel ve duygusal durum ile birleşimi sonucu
mükemmelik ve kontrol boyutunu şekillendirdiği bulguların önemli sonuçlarındandır.
Araştırmada mükemmeliyetçilik ve dış kontrol odaklılığa ilişkin, cinsiyetler arasında yapılan
karşılaştırmada erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Ataerkil yapının ve toplumsal bakışın sonucu olarak değerlendirebileceğimiz erkek öğrenci olmaya
yüklenen sorumluluk alma düşüncesinin varlığı varsayımıyla erkek öğrencilerin, kişisel standartlar ve
hata yapmamaya özen göstermeye önem verme düzeyi hata yapıldığı vakit kendilerini başarısızlık ile
eşdeğer yorumlayabilecekleri bulgudaki farklılığın nedenleri olarak sıralanabilir. Kusursuz olma, kabul
görme ve başarılı olma beklentilerinin erkekler açısından toplumca tanımlanış oranının yüksekliği bu
sonucun çıkmasında etken olarak düşünülebilir. Yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar olduğu
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gözlemlenmiştir (Mısırlı-Taşdemir 2004, Tuncer 2006). Mükemmeliyetçiliğin kişisel standartlar
altboyutunun bölüm ve cinsiyet değişkenleri ile karşılaştırılmasında da yüksek çıktığı, cinsiyet
açısından erkeklerin kadınlara

göre anlamlılığı üzerlerine çekmeleri de benzer açıklamayı

doğrulamaktadır.
Araştırmanın sınırlılıklarını tek üniversite ve fakülte biçiminde tasarlamanın evreni tam olarak
yansıtamaması, kadın ve erkek öğrenci sayılarının örneklem seçimine bağlı olarak dağılımlarının
eşitlenememiş olması, lisans son sınıf öğrencilerinin tamamını kapsayabilecek bir model üzerinde
çalışılamamış olunması, diğer vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerinde öğrenim gören
öğrencilere uygulama yapılmamış olması dolayısıyla karşılaştırmalı analiz imkanının araştırmanın
başında yok sayılmış olması, uygulamanın nicel boyutla sınırlandırılması nitel tekniğe yer verilmeyişi
biçiminde sıralayabiliriz. Sınırlılıklara karşın vakıf üniversitesini örneklemesi açısından yapılan bu
araştırmanın üniversite bazlı yapılan araştırmalara örnek olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmadan
hareketle boylamsal çalışmaların yapılması lisans hatta ortaöğretim bitiş, üniversite hayatı ve
üniversiteden çıkış sürecini kapsayacak geniş kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Kaygı, depresyon,
stres, başarısızlık korkusu, akademik başarı, ebeveyn tutumu, çevre etkisi, akran

ve eğitmen

özelliklerinin algılanışı, mesleki karar verme özyeterliği, meslek seçimi, gelecek kaygısı, motivasyonu
sağlayan tutum ve davranışlar, benlik saygısı, kişilik özellikleri vb. değişkenler ile araştırmanın
genişletilerek uygulaması gerçekleştirilebilir. Literatürde nicel araştırmalara rastlanabilmekle birlikte
nitel araştırmaların sayılarının azlığı dikkat çekmektedir. Bireysel gözlemin ankete indirgenmesinin
gözlem ve görüşme kayıtları ile giderilebileceği gerçeğinden hareketle nitel araştırma modellerinin de
uygulanmaya çalışılması gerekmektedir. Nitel ve odak gruplarla yapılacak çalışmaların sonuçlarının da
analiz

açısından

önemli sonuçlar

verebileceği

düşünülmektedir.

Mükemmelik düşüncesinin

boyutlarının indirgeme işleminin zor olduğunun vurgulandığı literatürde değişkenlerin artırılması ve
etkililiğine bakılması zenginlik ve katkı sağlayabilir. Öğrencilik sürecinin iş hayatına hazırlayış
özellikleri ile donatılması gerektiği gerçeğinin kabul edilmesi gerekmektedir. İş hayatının istemiş
olduğu özelliklerle donatılmış bilgi, deneyim, beceri üçlüsünü bünyesinde barındıran nitelikli
işgücünün mükemmel olma yolundaki sınırların belirlenmesi açısından yol gösterici olduğu
sonucundan hareketle akademik özyeterlik basamağını destekleyen ve geliştiren gelişimsel, önleyici
çalışmaların planlanması önem arz etmektedir. Üniversite yaşamının öğrencilere yüklemiş olduğu
akademik yükün ortaöğretimden çok daha fazla olduğu iş hayatına girişte son kulvar olması açısından
önemlidir. Akademik başarı ya da başarısızlığın mükemmel olma ile ilişkinin incelenmesi, çalışılması
ve öğrencilerin içsel motivasyonun sürekliliğinin ve doyumunun dış kontrole oranının çok daha yüksek
başarı ve mutlulukla sonuçlandığının aktarılması için

üniversitelerde bulunan Öğrencilik Yaşamı

Birimleri, Kariyer Planlama ve Geliştirme ve PDR merkezlerinde planlama yapılarak seminerler dizisi
düzenlenmelidir. Grup rehberliği, grupla psikolojik danışma, kısa süreli ve çözüm odaklı bireysel terapi
çalışmalarına ağırlık verilmesi de öneriler arasında sayılabilir. Mükemmel olma düşüncesinin
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sınırlarının çizilebilmesinin öneminin vurgulanması önemli çıktı olarak kabul edilmeli eğitim
dönemlerinde birey olma nedir ne değildir, bireysel hedef belirleme süreci, eleştirel düşünüş, kendilik
ve farkındalık, birey- aile- toplum beklenti ve bağlılık kavramları, başarının sınırlılığı üst başlıkları ile
dizayn edilmiş eğitsel etkinlikler dizisi öğrencilerin bilinçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUM ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN İNCELENMESİ*

EXAMINATION OF THE PARENTAL ATTITUDES PERCEPTIONS OF HIGH SCHOOL
STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES*

*Zeynep Banu Gündüz, **Arzu Özyürek

*Bu çalışma, Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-15/2-YL-049 no’lu proje kapsamında
**Doç. Dr. Arzu Özyürek danışmanlığında gerçekleştirilen yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünü
kapsamaktadır.

ÖZET
Bu çalışmada, lise öğrencilerinin anne baba tutum algılarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni Karabük İl merkezinde bulunan resmi ortaöğretim
kurumlarının 9, 10, 11 ve 12. sınıfa devam eden lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Örneklem grubunu
342 kız 218 erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Kişisel
Bilgi Formu” ve “Anne Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis H ve
Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, örneklem grubunda yer alan lise öğrencilerinin
anne-babalarının kendilerine yönelik tutumlarını daha çok demokratik olarak algıladıkları, anne-baba
tutum algıları ile cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, anne yaşı, anne öğrenim durumu, baba yaşı ve baba
öğrenim durumu arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, Anne-Baba Tutumu, Lise Öğrencileri.
ABSTRACT
In this study, the secondary school students’ parent attitudes were aimed to be analyzed in
term of some variables. The population of the study was consisted of the students from 9th, 10th, 11th
and 12th levels in the public secondary schools in Karabük central province. The study group covered
342 female and 218 male students which are 560 in total. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi
Formu” ve “Anne Baba Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. In data gathering, “Demographic Knowledge
Form” and “Parent Attitude Scale” was used. In data analysis, Kruskal Wallis H test and Mann
Whitney U tests were used. As a result, students in the study group was found who perceived the
attitudes of their parents as democratic and there were significant differences between parent attitude
perceptions and gender, school type, classroom level, mother’s age, parent’s education level, father’s
age and father’s education level.
Keywords: Attitudes, Parent Attitudes, High School Students
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1.GİRİŞ
Ergenlik, bedensel değişikliklerin yanında psikolojik açıdan da birçok değişimlerin yaşandığı
bir dönemdir (Çapulcuoğlu, 2012). Kendine özgü özellikler içeren bu dönem bireyin yaşamında belki
de en fazla problemle karşılaşılan ve 12-23 yaşlarını içine alan kritik bir zaman dilimini
kapsamaktadır. Çünkü birey, erişkin olana kadar geçen bu sürede yeni oluşumlarla başa çıkmak
zorunda olmasına rağmen, bu becerileri henüz tam olarak gelişmemiştir. Bireyin hayatında önemli bir
yere sahip anne-baba, ergenlik dönemindeki bireyler için de önemli bir yere sahiptir. Anne-babaların
çocuk yetiştirme tutumları, bireylerin kişilik gelişimi başta olmak üzere tüm gelişim alanları üzerinde
etkili olmaktadır. Anne babalarıyla ilişkilerini olumlu algılayan ergenler bu dönemde yaşanan
değişimlere daha kolay uyum sağlarken, olumsuz olarak algılayanlar daha fazla uyum ve davranış
sorunları gösterebilirler (Bülbül, 2014).
Anne babaların, çocuk yetiştirme yöntemleri, öğretme şekilleri, benimsettikleri değerler ve
tutumlar, seçtikleri ödül ve cezalar, çocukların farklı kişilikler geliştirmesine neden olmaktadır (Yücel,
2013). Baumrind, çocuk yetiştirme sürecinde anne-babaların sergilediği tutum ve davranışlar ile
kullandıkları yöntemleri “anne-baba tutumları” olarak adlandırmıştır (Akt. Sümer ve Güngör 1999).
Gelişmekte olan ergen, özellikle anne-baba tutumlarını içselleştirerek, kendi davranışlarını bilinçli ya
da bilinçsiz bir biçimde şekillendirmektedir (Hummel & Gross, 2001).
Anne-babaların

benimsedikleri

tutumlar,

çocukların

öncelikle

kendilerine

yönelik

düşüncelerine ve değerlendirmelerine daha sonra diğer kişilerle kuracakları ilişkilerine yön verecektir.
Anne-baba tutumlarının olumsuz etkileri nedeniyle, ergenin sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçları
yeteri kadar karşılanamayabilir. Bu durumda ergenlerin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.
Öğrenciden beklenen yüksek performans, takdir edilmeme, ailelerin baskıcı ve otoriter tutumlarının
da tükenmişlik düzeyini artırıcı etkisi olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, “Lise öğrencilerinin
algıladıkları anne-baba tutumları ile cinsiyet, devam ettikleri okul türü, sınıf düzeyi, anne-babalarının
yaşı ve öğrenim durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır.
2.YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Nicel olarak tasarlanan çalışma, ilişkisel tarama modelinde yapılandırılmış betimsel bir
çalışmadır.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2015-2016 öğretim yılında Karabük il merkezindeki resmi ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören 6850 öğrenci oluşturmuştur. Bu evrenden, seçkisiz kümeleme yoluyla
belirlenen beş okul ve bu okullarda öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12.sınıflardan uygulama yapıldığı gün
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okulda olup çalışmaya katılmaya gönüllü olan 342’si kız 218’i erkek olmak üzere toplam 560 öğrenci
örneklemi oluşturmuştur. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin %61,07'si kız, %38,93'ü erkek
öğrencidir. %24,29’u 9.sınıf, %26,07'si 10.sınıf, %26,07'si 11.sınıf ve %23,57’si 12.sınıftadır.
Öğrencilerin %39,82’si Meslek Lisesi, %43,04’ü Anadolu Lisesi ve %17,14’ü Fen Lisesi öğrencisidir.
Öğrencilerin annelerinin %42,86'sı 36-40 yaş grubunda ve %46,61'i ilkokul mezunu, babalarının
%44,11'i 41-45 yaş grubunda ve %28,75'i lise mezunudur.
2.3.Veri Toplama Araçları
Çalışmada, öğrencilerin cinsiyet, sınıf, anne-baba yaşı ve öğrenim durumu gibi kişisel
bilgilerinin edinilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.
Öğrencilerin algıladıkları anne-baba tutumlarının değerlendirilmesinde “Anne Baba Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır.
Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ): Kuzgun (1972) tarafından geliştirilmiş ve daha sonra
Eldeleklioğlu (2005) tarafından revizyonu yapılmış ölçeğin bölümleri kuvvetle reddetmeden kabul
etmeye doğru düzenlenmiş “hiç uygun değil (1 puan)”, “pek uygun değil (2 puan)”, “biraz uygun (3
puan)”, “uygun (4 puan”, “çok uygun (5 puan)” şeklindeki 5’li likert tipindedir.

Demokratik,

Koruyucu-İstekçi ve Otoriter Anne-Baba Tutumu olmak üzere üç alt boyut ve 40 maddeden
oluşmaktadır (Akt. Türkmen, 2011). Alınan yüksek puan, o alt ölçekte belirtilen niteliğe uygunluğu
gösterir (Yücel, 2013). ABTÖ’nin iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı Demokratik Tutum alt boyutu
için .89, Otoriter Tutum alt boyutu için .78, Koruyucu-İstekçi Tutum alt boyutu için .82 bulunmuştur.
ABTÖ’nin kararlılık düzeyini ölçmek için test tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Demokratik ve
Otoriter Tutum alt boyut puanları arasında .64, Otoriter ve Koruyucu-İstekçi tutum alt boyut puanları
arasında ise .36 korelasyon değerleri bulunmuştur (Çapulcuoğlu ve Gündüz, 2013). Bu çalışmada
farklı bir örneklem grubuyla çalışıldığı için ölçek güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve ABTÖ toplamı
için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,84 bulunmuştur.
2.4.Verilerin Toplanması ve Analizi
Veri toplama araçları, okul psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının desteği ile
öğrencilerin ders programlarını aksatmayacak bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya
gönüllü olduğunu belirten öğrencilere ölçek formları verilmiştir. Ölçeklerde yer alan maddelerin
herhangi bir doğru cevabı olmadığı belirtilerek,

kendilerine en uygun olan seçeneklerden birini

işaretlemeleri istenmiştir.
Veriler bilgisayar SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken
anlamlılık düzeyi olarak

0,05 kullanılmış, gruplar arasındaki farklılıklar incelenirken değişkenlerin

normal dağılım göstermemesi nedeniyle Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H Testlerinden
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yararlanılmıştır.

Farkın kaynağının belirlenmesinde Bonferroni düzeltmeli çoklu karşılaştırma

yönteminden yararlanılmıştır.
3.BULGULAR
Tablo 1’de örneklem grubunda yer alan öğrencilerin anne-baba tutum algılarının cinsiyet
değişkeninden etkilenip etkilenmediğine ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Alt Boyutlar
Demokratik
Tutum
Koruyucu/
İstekçi Tutum
Otoriter Tutum

Cinsiyet

N

Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam

342
218
560
342
218
560
342
218
560

x
60,54
57,59
56,39
39,44
43,47
41,01
20,26
24,78
22,02

M.W.U
Z

p

297,47
253,87

-3,111

0,002*

258,66
314,76

-4,002

0,001*

244,89
336,37

-6,53

0,001*

Min

Max

SS

Sıra Ort.

21
15
15
17
15
15
10
10
10

75
75
75
75
75
75
50
50
50

11,67
11,98
11,87
10,95
12,49
11,73
7,99
8,94
8,65

*p<0,05
Tablo 1’e göre ABTÖ tüm alt boyut puanları bakımından öğrencilerin cinsiyeti arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Erkek öğrencilerin ABTÖ Demokratik
Tutum alt boyut puanı ( x =57,59) kız öğrencilerin aynı puanına ( x =60,54) göre anlamlı düzeyde
düşüktür. Kız öğrencilerin ABTÖ Koruyucu/İstekçi Tutum alt boyut puanı ( x =39,44) erkek
öğrencilerin aynı puanına ( x =43,47) göre anlamlı düzeyde düşüktür. Kız öğrencilerin Otoriter Tutum
alt boyut puanı ( x =20,26) erkek öğrencilerin aynı puanına ( x =24,78) göre anlamlı düzeyde düşüktür.
Buna göre, örneklem grubunda yer alan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anne-baba tutumlarını
daha demokratik olarak algıladıkları; erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre anne-baba tutumlarını
daha koruyucu ve daha otoriter olarak algıladıkları söylenebilir.
Tablo 2’de, öğrencilerin anne-baba tutum algılarının devam ettikleri okul türü değişkeninden
etkilenip etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Okul Türü Değişkenine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Demokratik Tutum

Koruyucu/ İstekçi
Tutum

Otoriter Tutum

Okul Türü

N

Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Toplam
Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Toplam
Meslek Lisesi
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Toplam

223
241
96
560
223
241
96
560
223
241
96
560

x
58,43
59,51
61,33
9,39
43,46
41,85
33,21
41,01
23,33
22,25
18,42
22,02

SS

Sıra Ort.

Kruskal Wallis
H
p

11,44
12,48
11,12
11,87
10,71
11,85
10,48
11,73
8,86
8,75
6,79
8,65

263,75
285,62
306,55

5,126

0,077

60,754

0,001*

22,758

0,001*

318,37
290,80
166,68
3-2-3-1
305,41
284,78
211,90
3-2, 3-1

*p<0,05
Tablo 2’ye göre, ABTÖ Koruyucu/İstekçi ve Otoriter tutum alt boyutları puanı bakımından
öğrencilerin okul türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01).
Bonferroni testi sonucunda; Fen Lisesi öğrencilerinin ABTÖ Koruyucu/İstekçi Tutum puanı
( x =33,21) ve Otoriter Tutum puanı ( x =18,42) Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin aynı
puanlarından daha düşük bulunmuştur. Buna göre, Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin Fen
Lisesi öğrencilerine göre anne-babalarının tutumlarını daha koruyucu ve daha otoriter olarak
algıladıkları söylenebilir.
Tablo 3’te, öğrencilerin anne-baba tutum algılarının sınıf düzeyi değişkeninden etkilenip
etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Demokratik Tutum

Koruyucu/İstekçi Tutum

Otoriter Tutum

Sınıf

N

9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf
12.sınıf
Toplam
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf
12.sınıf
Toplam
9.sınıf
10.sınıf
11.sınıf
12.sınıf
Toplam

136
146
146
132
560
136
146
146
132
560
136
146
146
132
560

x
60,71
58,38
58,47
60,17
59,39
43,15
42,47
38,62
39,83
41,01
22,51
22,70
21,57
21,27
22,02

*p<0,05
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SS

Sıra Ort.

Kruskal Wallis
H
p

10,94
12,83
11,72
11,80
11,87
11,21
11,43
11,39
12,43
11,73
8,89
8,55
8,32
8,87
8,65

295,75
270,85
265,7
291,84

3,601

0,308

15,828

0,001*

3,696

0,296

311,74
302,12
246,72
261,76
3-2-3-1
288,62
296,63
272,70
262,93
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Tablo 3’e göre, ABTÖ Koruyucu/İstekçi Tutum alt boyut puanı bakımından öğrencilerin sınıf
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Bonferroni testi
sonucunda; öğrencilerden 11. sınıfta devam edenlerin Koruyucu/İstekçi Tutum puanı ( x =38,62)
9.sınıf ( x =43,15) ve 10.sınıfların aynı puanından ( x =42,47) anlamlı ölçüde daha düşük bulunmuştur.
Buna göre, örneklem grubunda yer alan 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin 11.sınıflara göre anne-babalarını
daha koruyucu/istekçi olarak algıladıkları söylenebilir.
Tablo 4’te, öğrencilerin anne-baba tutum algılarının anne öğrenim durumu değişkeninden
etkilenip etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Anne Öğrenim Durumu Değişkenine
Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Demokratik Tutum

Koruyucu/ İstekçi
Tutum

Otoriter Tutum

Öğrenim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

N
261
120
117
62
560
261
120
117
62
560
261
120
117
62
560

x
57,93
60,24
60,77
61,29
59,39
41,20
42,40
41,13
37,27
41,01
22,52
21,81
21,89
20,58
22,02

SS

Sıra Ort.

12,10
11,13
12,50
10,50
11,87
11,11
11,26
12,94
12,27
11,73
8,71
8,60
8,88
8,05
8,65

260,02
289,45
305,49
302,23
1-3
285,75
302,61
277,35
221,56
4-1-4-2
289,95
276,89
276,15
255,94

Kruskal Wallis
H
p
8,467

0,037*

10,798

0,013*

2,468

0,481

*p<0,05
Tablo 4’e göre, ABTÖ Demokratik ve Koruyucu/İstekçi Tutum alt boyut puanları bakımından
anne öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05).
Bonferroni testi sonucunda; annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin, anne-babalarını demokratik
olarak algılama puanı ( x =57,93) annesi lise mezunu olan öğrencilerin aynı puanından ( x =60,77)
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Ayrıca, anne öğrenim durumu arttıkça öğrencilerin annebabalarını demokratik olarak algılama puanlarında da artış görülmektedir. Annesi üniversite mezunu
olan öğrencilerin, anne-babalarını koruyucu olarak algılama puanı ( x =37,27) annesi ilkokul ( x =41,
02) ve ortaokul mezunu olan öğrencilerin aynı puanına ( x =42,40) göre anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur. Buna göre, örneklem grubunda yer alan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumu
arttıkça anne-babalarını daha demokratik olarak algıladıkları, annesi ilkokul ve ortaokul mezunu olan
öğrencilerin anne-babalarını anneleri üniversite mezunu olanlara göre daha koruyucu olarak
algıladıkları söylenebilir.
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Tablo 5’te, öğrencilerin anne-baba tutum algılarının baba öğrenim durumu değişkeninden
etkilenip etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 5. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Baba Öğrenim Durumu Değişkenine Göre
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Öğrenim

İlkokul
Ortaokul
Demokratik Tutum Lise
Üniversite
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Koruyucu/
Lise
İstekçi Tutum
Üniversite
Toplam
İlkokul
Ortaokul
Otoriter Tutum
Lise
Üniversite
Toplam

N
140
136
161
123
560
140
136
161
123
560
140
136
161
123
560

x
56,15
60,54
60,59
60,24
59,39
41,96
42,18
40,96
38,69
41,01
23,47
21,79
21,37
21,48
22,02

Kruskal Wallis
H
p

SS

Sıra Ort.

12,40
10,68
11,96
11,85
11,87
10,65
11,07
12,32
12,59
11,73
9,09
8,09
8,42
8,93
8,65

236,23
291,71
14,201
299,80
293,24
1-2, 1-3, 1-4
295,59
300,03
9,779
279,43
243,12
4-2
306,60
279,48
5,322
267,82
268,52

0,003*

0,021*

0,15

* p<0,05
Tablo 5’e göre, ABTÖ Demokratik ve Koruyucu/İstekçi Tutum alt boyut puanları baba
öğrenim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Bonferroni
testi sonucunda; babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin, anne-babalarını demokratik olarak algılama
puanı ( x =56,15) annesi ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan öğrencilerin aynı puanından anlamlı
düzeyde düşük bulunmuştur. Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin, anne-babalarını koruyucu
olarak algılama puanı ( x =38,69) babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin aynı puanına ( x =42,18)
göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Buna göre, örneklem grubunda yer alan öğrencilerin
babalarının üniversite mezunu olması durumunda anne-babalarını daha demokratik ve daha az
koruyucu olarak algıladıkları söylenebilir.
Tablo 6’da öğrencilerin anne-baba tutum algılarının anne yaşı değişkeninden etkilenip
etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
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Tablo 6. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Anne Yaşı Değişkenine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Demokratik
Tutum

Koruyucu/
İstekçi Tutum

Otoriter Tutum

Öğrenim

N

35 yaş altı
36-40
41-45
46 yaş ve üstü
Toplam
35 yaş altı
36-40
41-45
46 yaş ve üstü
Toplam
35 yaş altı
36-40
41-45
46 yaş ve üstü
Toplam

47
240
181
92
560
47
240
181
92
560
47
240
181
92
560

x
58,17
59,43
59,15
60,38
59,39
41,94
42,38
38,66
41,59
41,01
21,81
22,56
21,27
22,22
22,02

SS

Sıra Ort.

Kruskal Wallis
H
p

9,46
12,16
12,24
11,57
11,87
10,19
11,25
11,92
12,77
11,73
7,31
8,53
8,72
9,45
8,65

249,39
282,70
279,01
293,58

2,4

0,494

14,755

0,002*

3,795

0,284

296,38
302,92
243,36
286,96
3-2
288,11
293,00
262,47
279,46

*p<0,05
Tablo 6’ya göre, ABTÖ Koruyucu/İstekçi Tutum alt boyut puanları anne yaşı arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Bonferroni testi sonucunda; annesi 4145 yaş arasında olan öğrencilerin, anne-babalarını koruyucu istekçi olarak algılama puanı ( x =38,66)
annesi 36-40 yaş arasında olan öğrencilerin aynı puanından ( x =42,38) anlamlı düzeyde düşük
bulunmuştur. Buna göre, annesi 36-40 yaş arasında olan öğrencilerin annesi 41-45 yaşında olanlara
göre anne-babalarını daha koruyucu olarak algıladıkları söylenebilir.
Tablo 7’de, öğrencilerin anne-baba tutum algılarının baba yaşı değişkeninden etkilenip
etkilenmediğine ilişkin Kruskal Wallis H Testi sonuçları verilmiştir.
Tablo 7. Öğrencilerin ABTÖ Alt Boyut Puanlarının Baba Yaşı Değişkenine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Alt Boyutlar

Demokratik Tutum

Koruyucu/
İstekçi Tutum

Otoriter Tutum

Yaş

N

40 yaş ve altı
41-45
46-50
51 yaş ve üstü
Toplam
40 yaş ve altı
41-45
46-50
51 yaş ve üstü
Toplam
40 yaş ve altı
41-45
46-50
51 yaş ve üstü
Toplam

135
247
125
53
560
135
247
125
53
560
135
247
125
53
560

x
59,30
59,34
58,36
62,28
59,39
42,79
40,55
39,88
41,28
41,01
22,71
21,61
21,85
22,58
22,02
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SS

Sıra Ort.

Kruskal Wallis
H
p

12,46
11,96
13,06
9,07
11,87
11,10
11,72
11,61
13,35
11,73
8,59
8,47
8,60
9,79
8,65

276,84
280,13
271,64
312,44

2,514

0,473

306,46
273,81
266,26
279,16

4,873

0,181

295,94
272,78
278,02
283,01

1,837

0,607
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Tablo 7'ye göre, örneklem grubundaki öğrencilerin ABTÖ tüm alt boyut puanları bakımından
baba yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Buna göre,
örneklem grubunda yer alan öğrencilerin anne-baba tutum algılarının baba yaşı değişkeninden anlamlı
düzeyde etkilenmediği söylenebilir.
5.TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada, örneklem grubundaki öğrencilerin anne-babalarını genel olarak demokratik olarak
algıladıkları görülmüştür. Araştırma bulgularından farklı olarak, Özyürek ve Özkan (2015) lise
öğrencileriyle yaptıkları çalışmada, ergenlerin anne-babalarını izin verici/müsamahakâr olarak
algıladıklarını, anne-babalarını demokratik olarak algılayan ergen sayısının ise en az olduğunu
saptamışlardır.

Şahin (2015), yaptığı çalışmada ergenlerin anne-babalarını koruyucu olarak

algıladıklarını belirlemiştir. Demokratik anne-baba tutumu, en sağlıklı ve en başarılı olan tutumdur ve
çocukların hem denetlenmesini hem de ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranılmasını amaçlamaktadır.
Anne-baba tutarlı, kararlı ve güven vericidir (Çağdaş ve Şahin 2006; Özyürek 2004). Örneklem
grubundaki öğrencilerin anne babalarının demokratik tutum sergiliyor olmaları, çocuklarına karşı
genel olarak olumlu bir tutum sergilediklerini düşündürmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ölçekte yer alan
ifadeleri işaretlerken mevcut durum yerine olmasını istedikleri durumları düşünerek hareket etmiş
olabilecekleri de düşünülebilir.
Çalışmada, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anne-baba tutumlarını daha demokratik
olarak algıladıkları; erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre anne-baba tutumlarını daha koruyucu ve
daha otoriter olarak algıladıkları belirlenmiştir. Genel olarak, anne-baba tutumları çocuğun
cinsiyetinden etkilenmektedir (Özyürek ve Tezel Şahin 2012). Sayıner ve ark. (2005), Aktaş (2011),
Özyürek ve Özkan (2015), çalışmalarında kız öğrencilerin anne ve baba tutumlarını erkek öğrencilere
göre daha fazla demokratik olarak algıladıklarını saptamışlardır. Yücel (2013) ortaokul öğrencileriyle
yaptığı çalışmada, kız öğrencilerin anne-babalarını daha demokratik ve erkek öğrencilerin annebabalarını daha fazla koruyucu-istekçi ve otoriter olarak algıladıklarını saptamıştır. Anne ve babaların,
çocuklarına karşı tutumları çocukların cinsiyetine göre değişiklik gösterebilmektedir. Anne-babalar kız
çocuklara

daha

hoşgörülü davranırken erkek çocuklarına daha otoriter davranma eğilimi

olabilmektedir. Begde (2015), okul öncesi dönem çocuğa sahip annelerin kız çocuklarına karşı
tutumlarının erkek çocuklarına olduğundan daha izin verici olduğunu belirlemiştir. Bu bulgular
araştırma bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ünüvar (2007) lise öğrencilerinin anne ve babalarının
tutumlarını incelediği çalışmada, kız ve erkek öğrencilerin anne-baba tutumları algısının cinsiyet
değişkeninden etkilenmediğini belirlemiştir. Şahin (2015) ise, çalışmasında erkek öğrencilerin annebaba tutumlarını kız öğrencilere göre daha demokratik olarak algıladıklarını belirlemiştir. Bu bulgular,
araştırma bulgularına göre farklılık göstermektedir.
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Çalışmada, Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin anne-babalarının tutumlarını daha
koruyucu ve daha otoriter olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulgularından farklı olarak,
Ünüvar (2007) çalışmasında, okul türüne göre öğrencilerin anne-baba tutumlarını koruyucu ve otoriter
olarak algılamaları arasında anlamlı bir fark olmadığını, fakat Anadolu Lisesi öğrencilerinin annebabalarını daha demokratik olarak algıladıklarını belirlemiştir. Bülbül (2014) çalışmasında, Lise
öğrencilerinin anne-baba tutum algılarının onların devam ettikleri okul türünden anlamlı ölçüde
etkilenmediğini saptamıştır. Ergenler, anne ve babalarının tutumlarını değerlendirirken, okul ve
akademik konularda kendilerine yönelik davranışlarını dikkate almış olabilirler. Özellikle Meslek
Lisesi öğrencilerinin akademik başarı oranının düşük olduğu düşünüldüğünde, anne-babaları
çocuklarının başarılı olabilmeleri için otoriter bir tutum sergiliyor olabilirler.
Çalışmada,

9.

ve

10.

sınıf

öğrencilerinin

koruyucu/istekçi olarak algıladıkları belirlenmiştir.

11.sınıflara

göre

anne-babalarını daha

Bülbül (2014) Lise öğrencileriyle yaptığı

çalışmada, 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin 12.sınıflara göre anne-babalarını daha demokratik ve daha
koruyucu/istekçi algıladıklarını saptamıştır. Bu bulgu, araştırma bulgularını destekler niteliktedir.
Araştırma bulgularından farklı olarak Aktaş (2011), öğrencilerin yaşları arttıkça anne-babalarını daha
fazla otoriter algıladıklarını belirlemiştir. Yücel (2013), ortaokul öğrencileriyle yaptığı çalışmada sınıf
düzeyi düşük öğrencilerin demokratik anne-baba tutum algılarının daha yüksek olduğunu belirtmiştir.
Ünüvar (2007), Özyürek ve Özkan (2015) lise öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarda, ergenlerin
algıladıkları anne-baba tutumlarının sınıf değişkeninden anlamlı ölçüde etkilenmediğini bulmuşlardır.
Öğrencilerin sınıf düzeyi ile birlikte yaşlarının da arttığı, gelişimsel özelliklerin değişmesine de bağlı
olarak anne-babalarının tutumlarını değerlendirme ölçütlerinin değiştiği ifade edilebilir.
Çalışmada, öğrencilerin annelerinin öğrenim durumu arttıkça anne-babalarını daha demokratik
olarak algıladıkları, annesi ilkokul ve ortaokul mezunu olan öğrencilerin anne-babalarını anneleri
üniversite mezunu olanlara göre daha koruyucu olarak algıladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin
babalarının üniversite mezunu olması durumunda anne-babalarını daha demokratik ve daha az
koruyucu olarak algıladıkları belirlenmiştir. Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde benzer bulgulara
rastlanmaktadır. Bu konuda Mızrakçı (1994), Arı ve arkadaşları (1995), Özcan (1996), Şendoğulu
(2000), Özyürek ve Tezel Şahin (2005) yaptıkları çalışmalarda anne-babaların öğrenim düzeyi arttıkça
çocuklarına karşı demokratik tutum eğilimlerinin arttığını ve otoriter tutuma eğilimlerinin azaldığını
saptamışlardır. Bozaslan ve Kaya (2011) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, eğitim
düzeyleri yüksek olan anne ve babaların daha demokratik tutuma sahip olduklarını tespit etmişlerdir.
Yücel (2013), çalışmasında anne ve babaların öğrenim düzeyi düştükçe çocuklarına karşı daha
koruyucu tutumu sergilediklerini belirlemiştir. Eraslan (2010) da lise öğrencileriyle yaptığı çalışmada,
öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre demokratik olup olmaması arasında anlamlı farklılıklar
olduğunu belirlemiştir. Bu bulguların araştırma bulgularını desteklediği görülmektedir. Araştırma
bulgularından farklı olarak,

Aktaş (2011)

ve çalışmasında lise öğrencilerinin benlik saygıları ve
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algıladıkları anne-baba tutumlarının anne ve baba öğrenim düzeyine göre anlamlı düzeyde
faklılaşmadığını; Bülbül (2014) yaptığı çalışmada anne ve baba öğrenim düzeyi ile tutumları arasında
anlamlı bir farklılık olmadığını saptamıştır.
Çalışmada, annesi 36-40 yaş arasında olan öğrencilerin annesi 41-45 yaşında olanlara göre
anne-babalarını daha

koruyucu olarak algıladıkları, anne-baba tutum algılarının baba yaşı

değişkeninden anlamlı düzeyde etkilenmediği belirlenmiştir. Alan yazında, anne ve babaların
yaşlarının çocuklarına karşı tutumlarına etkisine yönelik farklı çalışma bulgularına rastlanmaktadır.
Dursun (2010) yaptığı çalışmada, yaşı genç anne ve babaların çocuklarına karşı aşırı koruyucu ve sıkı
disiplinli tutumlar sergilediklerini bulmuştur. Begde (2015) çalışmasında, babaların çocuklarına karşı
aşırı koruyucu tutumlarının yaşlarından anlamlı düzeyde etkilenmediğini belirtmiştir. Bu bulgu
araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Araştırma bulgularından farklı olarak Özyürek (2004),
çalışmasında anne tutumlarının anne yaşından etkilenmediğini saptamıştır. Özyürek ve Tezel Şahin
(2005), okul öncesi 5–6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarını
inceledikleri çalışmalarında anne baba tutumlarının yaş değişkeninden etkilenmediğini saptamışlardır.
Begde (2015) yaptığı çalışmada, annelerin çocuklarına karşı aşırı koruyucu ve izin verici tutumlarının
anne yaşından anlamlı düzeyde etkilenmediğini vurgulayarak, yaşı küçük olan annelerin çocuklarına
karşı hem daha koruyucu hem daha izin verici bir tutum sergilediklerini belirtmiştir. Anne ve babaların
yaşı ile birlikte çocuk sayısı ve çocuk yetiştirme konusundaki bilgi ve tecrübelerinin artması,
çocuklarına karşı tutumları üzerinde etkili olabileceği düşünülebilir.
Sonuç olarak, gelişimsel açıdan ergenlik döneminde bulunan lise öğrencilerinin anne ve
babalarının çocuk yetiştirme tutum algılarının bazı demografik değişkenlerden etkilendiği söylenebilir.
Ergenin cinsiyeti, devam ettiği okul türü, sınıf düzeyi, annelerin ve babaların öğrenim durumu ve anne
yaşı değişkenleri bu özelliklerden bazılarıdır. Alan yazında anne ve baba tutumlarının, çocukların
gelişimi üzerinde önemli etkisi olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Bu nedenle konuyla ilgili
araştırmaların ve deneysel çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir. Anne-babaların çocuklarına
karşı tutumlarının ergenlerin algısına göre değerlendirildiği bu çalışma verileri, anne-babalara
uygulanacak başka bir tutum ölçeği ile de değerlendirilerek daha güvenilir bilgiler elde edilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığı ile psikolojik belirtiler arasında ilişkiyi belirlemektir.
Bu amaçla araştırmaya Azerbaycanda bulunan Hazar universitesinin değişik bölümlerinde okumakta
olan toplam 309 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ranjı 17-30 yaş arasında değişmektedir.
Örneklemin 103 ü bayan (%33.3), 206 sı (% 66.7) erkek öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmada
kullanılan Internet bağımlılık ölçeği (İBÖ) S.Günüç ve Murat Kayri (2010) tarafından geliştirilen
35 maddelik , 1-5 arası derecelendirilen Likert tipi bir ölçektir. Puan aralığı 35-175 arasında
değışmektedir. Ölçeğin “yoksunluk”, “kontrol güçlüyü”, “işlevsellikte bozulma”, “sosyal izolasyon”
adı altında 4 alt faktörden oluştuğu bildirilmektedir. Türk örneklemi için yapılan örneklemde
Cronbach alfa değerleri .79 ve .87 arasında değışmektedir. Ölçeğın Cronbach alfa iç tutarlıq
katsayısı 0.944 olarak bulunmuştur. Bu ölçek Selim Günüç ve Melek Kerimova (2016) tarafından
Azerbaycanda uyarlanmıştır.Diğer biri ise Kısa Semptom Envanteri (KSE) Derogatis (1992)
tarafından geliştirilen ve çeşıtli belirtileri tarama amacıyla kullanılan bir ölçme aracıdır. KSE, 53
maddeden oluşmakta ve 0-4 arası puanlanmaktadır. KSE Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik
çalışması Şahin ve Durak (1994) yapılmıştır. Ölçek 9 alt ölçekten ve 3 global indeksten
oluşmaktadır. 3 global indeks ise sırasıyla Rahatsızlık Ciddiyeti indeksi (RCİ),Belirti Toplam
İndeksi(BT),Semptom Rahatsızlık İndeksi şeklindedir. Ölçeğin 9 alt ölçeği var. Bunlar sırasıyla
Somatizasyon,Obsesiv kompulsif, kişilerarası duyarlık, depresyon, Anksiyete bozukluğu, Hostilite,
Fobik Anksiyete, Paranoid Düşünce ve Psixotizmdir. Ölçeğın Cronbach alfa iç tutarlıq katsayısı
0.94 olarak bulunmuştur.Ölçeğin Azerbaycanda uyarlaması M.Kerimova ve N.Osmanlı tarafından
(2016) yılında uyarlaması yapılmış ve hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlıq katsayısı 0.95 olarak
bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre internet bağımlılık puanları ile kısa semptom envanteri
arasında korelasyon aşağıdaki gibi bulunmuştur. İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanlarıyla Kısa
Semptom Envanterinin alt ölçekleri puan ortalamaları tek yönlü varyans analizine tabi tutulmuştur.
Analiz sonuçlarına göre somatizasyon, obsesiyon, kişilerarası ilişkiler, depresyon, anksiyete, fobiya,
paranoya, psixotizm, genel rahatsızlık indeksi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
var.İnternet asılılık puanı ile Somatizasyon (r=.250),Obsesive (r=.283), Kişilerarası ilişkiler
(r=.246),Depresyon (r=.306),Anksiyete (r=.254), Hostilite (r=.272), Fobiya (r=.275), Paranoid
(r=.354), Psikotizm (r=.373), Rahatsızlıq Ciddiyyeti İndeksi ise (r=.365) olarak korelasyon
hesaplanmıştır. Bu veriler istatistiksel anlamda zayıf korelasyon olduğunu göstermektedir.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği puanlarıyla Kısa Semptom Envanterinin alt ölçekleri puan
ortalamaları tek yönlü varyans analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre somatizasyon,
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obsesiyon, kişilerarası ilişkiler, depresyon, anksiyete, fobiya, paranoya, psixotizm, genel rahatsızlık
indeksi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark var.
Yapılan istatistik analiz sonucunda öğrencilerin internet bağımlılığı ölçeğinden aldıkları puan
ile kısa semptom envanterinin alt ölçekleri arasında zayıf korelasyon olduğunu göstermektedir.
ABSTRACT
The aim of this research is investigated correlation between internet addiction and
psychological symptoms among Azerbaijanian university students. The Azeri version of the BSI and
İnternet Addiction Scale was applied to a non-clinical sample of 309 undergraduate students attending
the Khazar University, ranging in age from 17 to 28 years old (M=19.64 ; SD=1.73). Out of 309
participants men consist of N=105) 37.7%, women (N=204) 66.3%. Participants were recruited by
randomly cluster sampling from different Faculties and Schools at the Khazar University in Azerbaijan
for academic year 2015/2016. Brief Symptom İnventory was adapted in Azerbaijan by M.Kerimova
and N.Osmanlı (2016) and The Cronbach’s Alpha (α) internal consistency coefficient was calculated
for the scale (α=.95) and for each subscale:Somatization (α = .80), Obsessive-Compulsive (a = .70),
Interpersonal Sensitivity (α = .65), Depression (α = .81), Anxiety (α = .82), Hostility (α = .81), Phobic
anxiety (α = .60), Paranoid ideation (α = .61) and Psychoticism (α = .65). The 9 factor structure of the
inventory was tested through CFA.
S. Günüç and M.Kayris scale İnternet Addiction Scale also adapted by M.Kerimova and S.
Günüç (2015). The Cronbach’s Alpha (α) internal consistency coefficient of the scale was calculated
as α=.926. Reliability coefficient of 4 sub-factors, regarding the scale, was found as follows: α=.844
for Withdrawal, α=.821 for Controlling difficulty, α=.829 for Disorder in Functionality and α=.792 for
Social Isolation. For the data analysis were used Anova and Pearson Moment’s Correlation tests. The
statistical significant level was accepted as .05 in the study.
Fundings show that there is a significant correlation between internet addiction and
psychological symptoms as general symptom index,obsessive-compulsive, interpersonal
sensitivity,depression,hostility, phobic anxiety,paranoid ideation, and psychoticism.
Key words : internet addiction, psychological symptoms, internet and psychological
symptoms
GİRİŞ
1996 yılından itibaren Goldberg tarafından internet bağımlılığı termini ortaya atılmışdır. Her
türlü bağımlılıkta bireyin kişilik özellikleri, yaşadığı problemlerin sıklığı, psikolojik stress düzeyi ile
ilişkisi önem kazanmaktadır.
Günümüz toplumu gençlerini artık “dijital” genc nesil diye tanımlanabilir. Artık internet,
bilgisayar,planşet ve benzeri arac gereçler yeni neslin olmazsa olmaz

ihtiyaçları arasında hesap

edilmektedir. Dijital gençlik yeni teknolojileri rahat kullandıkları gibi, yeni yazılım ve uygulamalara
da kolay adapte olmakta ve hızlı kavramaktadırlar. 1990 lı yıllardan itibaren bilgisayarlar günlük
hayatımıza girmeye başladı. Günümüzü düşünecek olursak, yaklaşık 26 yıllık bir geçmişe sahip bu
olayın tum toplumsal olayları değiştirdiyi ve değişdireceyi görülmektedir. Engin Güney (2014) Dijital
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devrimin beraberinde getirdiği "sanal gerçekliyin" insanın "gerçek" çevresi ile olan bağını kopardığını
belirtmektedir. Bireyler, aile içinde dahi dokunmatik ekrana kilitlenip, orada kendine sanal bir yaşam
alanı oluşturduklarını, eski samimi dostlukların yerini her türlü kimliğe bürünebilen sanalkarakterler,
sıcak sohbetlerin yerini de "chat" leşmeler almaktadır. Chatfield "iki milyardan fazla insanın internet
erişimine yirmi yılda ulaşıtığını ve ilk ticari cep telefonu sisteminin işlemeye başlaması ile beş
milyardan fazla aktif kullanıcı olması arasında yalnızca otuz yıl geçtiğini" ifade etmektedir. (Chatfield,
2013: 12).
Yeni asrı rahatlıkla dijital dönem diye nitelendirmek ve bu dönemde yetişen genç kuşağın da
“dijital yerliler” gibi literatüre girmesi dikkat çekmektedir. Bilgisayar kullanımı, interneti rahat
kullanma asrın bir ihtiyacı ve talebi halini almıştır. Küçük yaşlardan itibaren bu beceriye sahip olmak
pekiştirilmekte ve giderek de elektronik araç gereçlerle geçen süre gün geçtikce artmaktadır. Birey
teknoloji kullanımı ile ilgili yeterliliye sahip gibi gözükse de, diğer taraftan kontrolsüz ve amaçsız
kullanım haliyle de yaşam becerilerini yetersiz hale getirmektedir.
Bu anlamda son yıllarda patoloji kumar oynama kriterlerinden yola çıkarak İnternet
Bağımlılığı anlayışı ortaya atıldı. Kimberly Young (1996) tarafından ortaya atılan bu kavram internet
bağımlılığını DSM IV patoloji kumar bağımlılığı kriterilerinden yola çıkarak tanımlamıştır. DSM-5 de
internet bağımlılığı psikolojik bozukluk olarak ele alınmıştır.İnternet bağımlılıları amaçsızca ve
saatlarce internette dolaşmaktalar. Young internet bağımlılığı olan kişiler için aşağıdaki tanı ölçütlerini
belirtmişdir.
1. İnternet ile ilgili așırı zihinsel uğraș (sürekli olarak interneti düșünme, internette yapılan
aktivitelerin hayalini kurma, internette yapılması planlanan bir sonraki etkinliği düșünme, vb)
2. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma ihtiyacı duyma
3. İnterneti kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik bașarısız
girișimlerin olması
4. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk,
çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi
5. Bașlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma
6. Așırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iș ve arkadaș çevresiyle sorunlar yașama,
eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atma ya da kaybetme
7. Bașkalarına (aile, arkadașlar, terapist, vb) internette kalma süresi ile ilgili yalan söyleme
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8. İnterneti problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan (örn: çaresizlik, suçluluk,
çökkünlük, kaygı) uzaklașmak için kullanma
İnternet bağımlılarının haftada 40-80 saat arasında bilgisayar başında geçirdikleri bir çok
araştırmacıtarafından belirtilmektedir. İnternet bağımlılığı olan kişilerde psikolojik rahatsızlıkların
olduğu da farklı araştırmalara yansımaktadır.
Araştırmada Derogatis ve arkadaşları (akt,Şahin ve Durak,1994) tarafından geliştirilmiş KSE
elde edilen puanlar farklı psikolojik belirti düzeylerinin göstergesi olarak ele alınmıştır. Psikolojik
belirti stres sonucu ortaya çıxan fiziolojik, psikolojik, davranışsal belirtiler olmakta ve ruh sağlığını
olumsuz etkilemektedir.
İnternet Bağımlılığı ile ilgili araştırmalara bakıldığı zaman bağımlı olan kişilerin

çeşitli

düzeylerde psikolojik rahatsızlıklar yaşadıkları ifade edilebilir.
Böylece, yapılan bu araştırmanın üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı ile psikolojik
belirtiler arasında ilişki ile ilgili fikir vereceği beklenilmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular
doğrultusunda okul psikoloq ve PDR uzmanları ihtiyaca uygun proqramlar hazırlayarak ruh sağlığını
koruyucu çalışmalar düzenleyebileceklerdir.
Araştırmacılar internetin gün

içerisinde uzun surely

ve iletişim amacıyla kullanımı ,üst

sosyoekonomik düzey, erkek olma, gelecek beklentisi, yaşam doyumu ve özdenetimin düşük,
Nörotizm, anksiyete ve somatizasyonun ise yüksek olması internet bağımlılığını yordayan değişkenler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
"Dokunmatik toplum" bireylerine

ileride neler beklemektedir.İnternet bağımlılığı olan

bireylerde hangi psikolojik belirtiler görülmektedir?
Nitekim

uluslararası

yayınlara

baktığımız

zaman

internet

bağımlılığı

oranının

küçümsenmeyecek derecede olduğu görülmektedir. Selim Günüç, Murat Kayrı (2010) 754
ortaöğretim

öğrencileri ile gerçekleştirdikleri çalışmada

öğrencilerin 76 sı

(%10.1)

internet

bağımlısı olduğunu saptarken, Azerbaycan 836 üniversite öğrencileri ile yapılan araştırma sonuçlarına
göre ise bu oran % 48.1 olarak belirtilmektedir.(Kerimova M. ve Günüç S.,2016). Bu oran Italyada
5.8% (Poli&Agrimi, 2012), Çinde 13.5% (Wu et al. 2013), Romanyada 4.6% (Durkee et al. 2012)
olarak belirlenmiştir. Şükrü Balcı,Birol Gulnar (2009) 953 öğrenci üzerinde araştırma yürütmüştür.
Araştırma

sonuçlarına

göstermekte,bağımlıları

gore

,

öğrencilerin

23.2%-nin

bağımsızlardan ayıran en güçlü değışkenin

internet

bağımlılığı

belirtisi

ise internet kullanım süresi

olduğudur.Ahmet Adalier, Emre Balkan (2012) 126 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma
sonuçlarına göre,internet bağımlılığı ve psikolojik belirtiler arasında ilişki bulunmuştur. Araştırma
sonuçlarına göre somatizasyon, obsesiv–compulsive, kişilerarası duyarlılıq,depresyon, anksiyete,
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nifret, fobik anksiyete , paranoid kimlik ve psixotizm arasında önemli ilişki bulunmaktadır.Ayşegül
Durak Batıgün, Nevin Kılıç (2011) 1198 öğrenci uzerinde yürüttükleri çalışmada öğrencilerin günde
ortalama 1.53 saat internete bağlı kaldıkları, 18.89% nun internet bağımlısı olarak tanımlanabileceyi
ve erkeklerin

internet bağımlılığı

bulunmuştur. Üst

sosyo ekonomik

puanlarının

kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu

düzeyde yer alan öğrencilerin orta ve alt sosyo-ekonomik

düzeydeki öğrencilere gore daha anlamlı düzeyde, daha yüksek internet bağımlılığı puanlarına sahip
oldukları dikkati çekmektedir.
İnger Johanne Bakken,Hanne Gro Wenzel ve digerleri (2009) 16-74 yaş grupunda 3399
Norveç öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada internet bağımlılığı ve riskli İnternet
kullanıcılarının cinsiyet ve

yaşla bağlı olduklarını bulmuşlar.Araştırmacılar cinsiyyet,genç yaşta

olmak, üniversite eğitimi olanların ve maddi durumun yetersiz oluşu problemli internet kullanımı ile
ilişkilidir.İnternette geçirilen süre,bireyler tarafından belirtilen uyku bozuklukları,depresyon ve diger
bozuklukların internet bağımlılık testinden alınan puanların yükselmesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
Binnaz Kıran Esen, Mehmet Gündoğdunun (2008)

Mersin liselerindeki 9. Ve 10. Sınıf

öğrencilerinden oluşan 558 ergen üzerinde gerçekleştirdikleri araştırma sonuçlarına göre akran baskısı
düzeyi düştükçe

onların internet bağımlılığı düzeylerinin de

azaldığını,kızların internet bağımlılığı

düzeylerinin erkeklerden daha düşük olduğu görülmüştür. Internet bağımlılığı puanları ile arkadaş
desteği arasında ilişki tesbit edilmememiştir. Kitai Kim (2013) Korede 2336 lisans öğrencisi ile yaptığı
araştırmada

cinsiyyet,alköl,kafein,internet

kullanım

süresi,sıklıkla

internet

kullanımı,internet

bağımlılığı seviyyesi,sıgara içme agresiya derecesi ile ilişkilidir. Ayrıca internet bağımlısı erkekler
internet bağımlısı kızlara kıyasla daha fazla agressiv özellikler göstermekteler. Nancy Shields, Jeremy
Kane (2011) 8-18 yaş grubunda 215 öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada depresyon ile
internet kullanım sıklığı arasında ilişkinin bulunmadığını,ancak kullanım şeklinin (güne İnternetle
başlama,yeni saytlara girmek,videoları izlemek) depresyon simptomlarını azaltdığını bulmuşlar.
Bahadır Bozoğlan,Veysel Demirer ve İsmail Şahin tarafından (2013) 384 öğrenci üzerinde
gerçekleştirilen araştırmada yalnızlık,kendine saygı ve yaşam doyumunun internet bağımlılığı ile ilgili
toplam varyansın %38 açıkladığını ortaya koymuşlar. Yalnızlık
önemli

değişkendir.Yalnızlık,kendine

saygının

birlikte

İnternet bağımlılığı ile ilişkili en

idareedilmesi

kişilerarası

ve

sağlık

problemlerini açıklamaktadır. Yalnızlık,kendine saygı ve yaşam doyumu birlikte sadece kişilerarası ve
sağlık problemleri alt ölçeklerini yordamaktadır.Kendine saygının düşük oluşu internet bağımlılığını
etkilemektedir.
Araştırmacılar internetin gün

içerisinde uzun sureli ve iletişim amacıyla kullanımı,üst

sosyoekonomik düzey, erkek olma, gelecek beklentisi, yaşam doyumu ve özdenetimin düşük,
nörotizm, anksiyete ve somatizasyonun ise yüksek olması internet bağımlılığını yordayan değişkenler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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2.YÖNTEM
2.1.Örneklem
Katılımcılar
Çalışmaya Azerbaycanda bulunan Hazar universitesinin değişik bölümlerinde okumakta olan
toplam 309 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ranjı 17-30 yaş arasında değişmektedir. Örneklemin
103 ü bayan (%33.3), 206 sı (% 66.7) erkek öğrenciden oluşmaktadır.
2.2.Veri Toplama Araçları
2.2.1 Internet bağımlılık ölçeği
Bu ölçek S.Günüç ve Murat Kayri (2010) tarafından geliştirilen 35 maddelik , 1-5 arası
derecelendirilen

Likert tipi

bir ölçektir. Puan aralığı 35-175 arasında değışmektedir.

Ölçeğin

“yoksunluk”, “kontrol güçlüyü”, “işlevsellikte bozulma”, “sosyal izalasyon” adı altında 4 alt faktörden
oluştuğu bildirilmektedir. Türk örneklemi için yapılan örneklemde

Cronbach alfa değerleri .79 ve .87

arasında değışmektedir. Ölçeğın Cronbach alfa iç tutarlıq katsayısı 0.944 olarak bulunmuştur. Bu
ölçek Selim Günüç ve Melek Kerimova tarafından Azerbaycanda uyarlanmıştır.Data was obtained
from 309 students for the first purpose and from 836 students for the second one. Students in various
majors within the research sample were stratified through stratified sampling and students in these
majors were randomly selected. The four-factor structure of the scale was tested through CFA. The
Cronbach's Alpha (a) internal consistency coefficient of the scale was calculated as a = 0.926.
Reliability coefficient of 4 sub-factors, regarding the scale, was found as follows: a = 0.844 for
"Withdrawal," a = 0.821 for "Controlling difficulty," a = 0.829 for "Disorder in Functionality" and a =
0.792 for "Social Isolation." The prevalence of Internet addiction among youth in Azerbaijan was
determined. The study found that 51.9% were not Internet addicts, 40.6% were moderate Internet
addicts, and 7.5% were Internet addicts. These findings show that the rate of Internet addicts,
particularly in the categories of moderate Internet addicts and Internet addicts (48.1%), is not small
enough to ignore.
2.2.2. Kısa Semptom Envanteri
Kısa Semptom Envanteri Derogatis (1992) tarafından geliştirilen ve çeşıtli belirtileri tarama
amacıyla kullanılan bir ölçme aracıdır. KSE, 53 maddeden oluşmakta ve 0-4 arası puanlanmaktadır.
KSE Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması Şahin ve Durak (1994) yapılmıştır. Ölçek 9
alt ölçekten ve 3 global indeksten oluşmaktadır. 3 global indeks ise sırasıyla Rahatsızlık Ciddiyeti
indeksi (RCİ),Belirti Toplam İndeksi(BT),Semptom Rahatsızlık İndeksi şeklindedir. Ölçeğin
ölçeği var. Bunlar sırasıyla

9 alt

Somatizasyon,Obsesiv kompulsif, kişilerarası duyarlık, depresyon,

Anksiyete bozukluğu, Hostilite, Fobik Anksiyete, Paranoid Düşünce ve Psixotizmdir. Ölçeğın

441

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Cronbach alfa

iç tutarlıq katsayısı

hesaplanan Cronbach alfa

0.94

olarak bulunmuştur.Ölçeğin başka bir çalışma için

iç tutarlıq katsayısı

0.95 olarak bulunmuştur. (Demirel,Eğlence ve

Kaçmaz,2011).
Azerbaycanda M.Kerimova and N.Osmanlı (2016) uyarlanan Kısa Semptom Envanterinin
Cronbach Alpha (α) iç tutarlıq katsayısı (α=.95) ve alt ölçekler için ise

sırayla şöyle

hesaplanmıştır.Somatizasyon (α = .80), Obsessive-Compulsive (a = .70), Kişilerarası ilişkiler(α = .65),
Depresyon(α = .81), Anxiyete (α = .82), Nifret (α = .81), Fobik Anksiyete (α = .60), Paranoid
düşünceler (α = .61) ve Psikotizm için (α = .65) olarak hesaplanmıştır.
3.Verilerin toplanması və analizi
Uygulama 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Hazar Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir.
Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen bu araştırmada internet bağımlılığı puanları, yaş,cinsiyyet,
interneti kullanma süresi,

ve psikolojik belirtiler arasında

Pearson Korelasyon Katsayıları

hesaplanmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.Verilerin analizinde SPSS
23.0 kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Tablo 1. Psikolojik Belirtiler, İnternet Bağımlılığı,yaş,cinsiyyet, interneti kullanma süresine

p<0.01

DEPRESYON

ANKSIYETE

HOSTİLİTE

FOBİYA

PARANOID

.283**

.246**

.306**

.254**

.272**

.275**

.354**

p

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

309

309

309

309

309

309

309

309

.373**
.000
309

RAHATSIZLIQ
CİDDİYETİ
İNDEKSİ

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

.250**

r

PSİKOTİZM

OBSESİYA

İntetnet
bağımlılık
puanı
IAS

SOMATİZASYON

ilişkin Pearson korelasyon katsayısı

.365**
.000
309

Araştırma bulgularına göre internet bağımlılık puanları ile kısa semptom envanteri alt ölçekleri

arasında korelasyon aşağıdaki gibi bulunmuştur.
Tablodan

görüldüyü

gibi,

İnternet

asılılık

puanı

ile

Somatizasyon

(r=.250),

Obsesive (r=.283), Kişilerarası ilişkiler (r=.246), Depresyon (r=.306), Anksiyete (r=.254), Hostilite
(r=.272), Fobiya (r=.275), Paranoid (r=.354), Psikotizm (r=.373), Rahatsızlık Ciddiyyeti İndeksi ise
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(r=.365) olarak korelasyon hesaplanmıştır. Bu veriler istatistiksel anlamda zayıf korelasyon olduğunu
göstermektedir.
6. Tartışma ve öneriler
Araştırma bulgularına gore internet bağımlılık puanları ile Kısa Semptom Envanterinin alt
ölçekleri arasında zayıf ilişki bulunmuştur. Oysa ki, Adalier ve Balkan (2012) Kıbrısta üniversite
öğrencileri ile yaptıkları araştırma sonuçlarına gore, internet bağımlılığı somatizasyon, obsessivekompulsiv, kişilerarası ilişkiler, anksiyete, nefret, fobik anksiyete, paranoid düşünceler, psikotizmle
orta düzeyde

ilişkili olduğunu belirlemiştir. Benzer bir diğer araştırmada da Orsal ve arkadaşları

(2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına gore internet bağımlılığı ve depresyon
arasında ilişki bulunmuştur. Kelleci ve arkadaşlarının da yaptıkları araştırma sonuçlarına (2009) gore,
kısa semptom envanteri puan ortalamalarının cinsiyyet ve internet kullanma süresine göre istatistiksel
olarak anlamlı ,

internet kullanma süresi ile cinsiyet etkileşim durumunda ise anlamsız olduğu

saptanmıştır .
Doğan (2008) yaptığı çalışmada aile ve arkadastan algılanan sosyal destek ve iyilik halinin
boyutları olan maneviyat, kendini yönetme, serbest-zaman, arkadaslık ve sevgi degiskenlerinin
üniversite

ögrencilerinin

psikolojik

belirtilerini

(somatizasyon,

öfke/saldırganlık) ne derecede yordadıgı incelemiş ve

depresyon,

anksiyete,

somatizasyon belirtilerini en iyi yordayan

degiskenin aile destegi, ikinci yordayıcı degisken kendini yönetme olduğunu ve üçüncü degisken ise
sevgi olduğunu bulmuştur. Depresyon belirtilerini birinci sırada kendini yönetme, ikinci sırada aile
destegi ve üçüncü sırada arkadaslık degiskenleri

yordamaktadır. Anksiyete belirtilerini en iyi

yordayan degisken kendini yönetme, ikinci degisken ise aile destegidir. Öfke/saldırganlık belirtilerini
ise birinci olarak

aile destegi ikinci olarak kendini yönetme degiskenleri anlamlı olarak

yordamaktadır. Dolayısıyla, yapılan araştırmada internet bağımlılığı ile psikolojik belirtiler arasında
daha güçlü bir ilişki beklense de, bu ilişkinin zayıf olarak bulunması dikkat çekmektedir.
Bulgulardan yola çıkarak benzer araştırmaların daha farklı örneklem qruplarında yapılması
önerilebilir.İnternet bağımlılığı ile ilgili

okullarda

eğitsel etkinlikler düzenlenebilir, genç kuşağın

daha sağlıklı ve bilinçli internet kullanıcısı olması için

okullarda yapılabilecek önleyici rehberlik

etkinliklerinin kalitesi artırılabilir. Teknolojinin hızlı gelişimine ayak uydurmaya çalışan ve internetsiz
hayatını düşünemeyen yeni neslin ruh sağlığını koruyucu çalışmaların yapılması da önemli
gözükmektedir. Sosyal etkinliklerin, fiziki aktivitenin artırılması da koruyucu sağlık adına önem arz
etmekdedir.
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ÖZET
Eğitim; rehberlik, öğretim ve değerlendirme süreçlerini de içine alan kapsamlı bir süreçtir..
Öğrencilerin bir öğretim programına başlamadan önce; öğrenci giriş davranışlarını tespit etmek,
programın işlerliğini ve öğrencilerin öğrenme güçlüğü yaşadığı hedefleri belirlemek, öğrencilerin
öğrenme düzeylerini belirlemek gibi amaçlar için öğrencilere çeşitli sınavlar uygulanır. Eğitim
sistemimizde öğrencilere çoğunlukla başarı testleri uygulanmaktadır. Başarı testleriyle, öğrencilere
kazandırılmak istenilen davranışlar ve öğrencilerin bu davranışları kazanma düzeyi ölçülebilir
(Tan,2008). Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. sınıf Fen Bilimleri dersinde uygulanabilecek “Işığın ve
Sesin Yayılması” ünitesine ait geçerli ve güvenilir çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu
amaçla ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2015 yılında
yayınladığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı kitapçığından bu üniteye ait kazanımlar alınmış ve
bu kazanımları ölçeceği düşünülen 40 soruluk “Işığın ve Sesin Yayılması Ünitesi Başarı Testi”
hazırlanmıştır. Test maddeleri hazırlanırken farklı yayınevine ait kitapçık ve testler, ders kitapları,
elektronik kaynaklar ve daha önce yapılmış sınav sorularından faydalanılmıştır. Testin kapsam
geçerliliği için belirtke tablosu hazırlanarak fen eğitimi alanında uzman 4 öğretim üyesinin görüşü
alınmıştır. Hazırlanan soruların 9 bilgi, 12 kavrama, 4 uygulama, 6 analiz ,1 sentez,1 değerlendirme
düzeylerinde olduğuna görüş birliği ile karar verilmiştir. Hazırlanan başarı testi 6. sınıfta okuyan 435
öğrenciye pilot uygulama yapılarak testin güvenirlik hesabı için madde analizi yapılmıştır. %27’lik alt
ve üst grup üzerinden yapılan hesaplamalarla ilk olarak KR-20 güvenirlik katsayısı 0,92473; madde
ayırt edicilik indeksi 0,35’ten küçük olan 7 test maddesi atıldığında KR-20 güvenirlik katsayısı 0,9297
olarak bulunmuştur. Testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik indeksi sırasıyla 0,57 ve 0,55
olarak hesaplanmıştır.Bir testin ortalama güçlük indeksi 0,50 civarında ise orta güçlükte ,madde ayırt
edicilik indeksi ise 0,40 ve üzerinde ise maddelerin ayırt etme gücü yüksektir(Tekin,2010).Buna göre
test maddeleri orta güçlükte ve ayırt ediciliği çok iyidir. Son halinde 33 madde bulunan, kapsam
geçerliği ve güvenirliği yüksek bir ölçme aracı hazırlanmıştır. Hazırlanan “Işığın ve Sesin Yayılması
Ünitesi Başarı Testi”; bilimsel çalışmalarda ve fen bilimleri öğretmenleri tarafından değerlendirme
süreçlerinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Başarı Testi, Işığın ve Sesin Yayılması, Test Geliştirme, Geçerlilik, Güvenirlik.
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ABSTRACT
Education is a comprehensive process that includes guidance, teaching and evaluation
processes.. Before students begin a teaching program, various exams are applied to students for
purposes such as identifying student entrance behavior, determining the functionality of the program
and the targets that students have difficulty in learning, and determining the learning levels of the
students. In our education system, success tests are mostly applied to students. The behaviors that are
desired to be acquired by the students and the acquiring levels of students for them can be measured
with the help of success tests (Tan, 2008). The aim of this study is to develop a valid and reliable
multiple-choice measurement instrument for the "the spreading of light and sound "unit, which can be
applied to the 5th grade science course at secondary school. For this purpose, first of all, the
achievements of this unit were taken from the Book of Science Teaching Program book published by
the Ministry of Education Board of Education in 2015 and a 40-question "The spreading of light and
sound Unit Success Test" is prepared which is supposed to measure these achievements. Booklets and
tests belonging to different publishing houses, textbooks, electronic resources and previous exam
questions are used while the test items were being prepared. For the validity of the test, a specification
table was prepared and opinions of 4 faculty members in the field of science education are taken. From
the question prepared, 9 of them are decided to be in knowledge level, 12 of them in understanding
level, 4 of them in application level, 6 of them in analysis level, 1 of them synthesis level, 1 of them
evaluation level with one accord.. The prepared achievement test was applied as pilot of 435 students
in the 6th grade and the item analysis were applied for the reliability of the test. With the calculations
made on the 27% upper and lower groups, the KR-20 reliability coefficient was first found as 0.92473
and when the 7 test items are removed whose item discrimination is smaller than 0.35, the KR-20
reliability coefficient is found. The average item difficulty and discriminant index of the test is
calculated as 0,57 and 0,55 respectively. When the average difficulty index of a test is about 0,50, it is
of medium difficulty and if the item discrimination index is 0,40 or more, the discrimination power of
the items is high (Tekin,2010). In this case, the test items are in medium difficulty and the
discrimination is very good. In its final form, a measurement tool including 33 items with high content
validity and reliability is prepared. The prepared “the spreading of light and sound unit success test” is
considered as a valid and reliable measuring item which can be used in scientific studies and in the
evaluation processes by science.
Keywords: Success Test, Spreading of Light and sound, Test Development, Validity,
Reliability.
GİRİŞ
Öğretimi eğitiminden ayıran en temel özellik gelişigüzel yürütülmeyip, rastlantılara bağlı
olmamasıdır. Öğretim, programda belirlenen kazanımlarla başlar. Kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını
anlamanın yolu ölçmedir. Ölçme ve değerlendirme öğretimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğretimin
olduğu her dönemde ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Şube öğretmenler kararı,
öğretmen görüşleri, sınavlar, projeler gibi daha birçok araçla öğrenci başarısı ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Yani ölçme ve değerlendirmesiz bir öğretimin düşünülmesi mümkün değildir (Başol,
2015).
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Öğrencilerin öğretim sürecinde; bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarındaki değişme
ve gelişmeleri, zamanında yapılan ve amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmış bir ölçme aracı ve
sonunda yapılacak değerlendirme ile görülür (Turgut, vd., 2016). Ders içeriğini yansıtan, öğretim
faaliyetlerine uygun şekilde tasarlanmış, kazanımları ölçmeye yönelik sınavlar geliştirilir (Başol,
2015). Öğrencilerin başarılarını belirlemek için öncelikle tüm kazanımları içeren iyi hazırlanmış bir
ölçme aracına ihtiyaç vardır

(Tunç, vd., 2015). Eğitim sistemimizde, öğrencilere genelde başarı testi

uygulanmaktadır. Yani öğrencinin başarısının değerlendirilmesinde başarı testinden elde edilen
puanlardan faydalanılmaktadır (Tan,2008).
Öğrenci başarısını ölçmek için bir ünitede veya birkaç ünitelik bölümde öğretilen derslerin
belli bir sınav süresi içinde çok sayıda soru sorularak etkili bir şekilde hem basit hem de karmaşık
kavramları ölçmeye uygun çoktan seçmeli testler günümüzde sıklıkla kullanılır (Akbulut ve Çepni,
2013). Öğrencilerin eksik ve yanlış öğrenmelerinin ortaya çıkarılmasında kullanılan çoktan seçmeli
testler, zaman ve hazırlama açısından diğer ölçme araçlarına göre daha kullanışlı olup sınıfta
uygulaması kolaydır. Çoktan seçmeli testler iyi hazırlanmış çeldiriciler ile öğrencilerin eksik ve yanlış
öğrenmeleri belirlenip sonuçlar genellenebilir (Demirci ve Efe,2007). Sınıf ortamında öğretmen
tarafından verilen bilgilerin öğrenci tarafından ne ölçüde kazanıldığına geçerliliği ve güvenirliği
sağlanmış ölçme araçları kullanarak ulaşabiliriz (Gönen ,vd.,2011). Başarı testi geliştirirken ölçülcek
davranışların belirlenmesi, ölçme aracının oluşturulması, pilot uygulama ve uzman görüşü alınarak
uygulama ve madde analizi sonunda teste son halinin verilmesi aşamalarından geçilir (Tan, 2008).
Çoktan seçmeli test maddeleri yazımında şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Tan,2008):
1. Bilgi düzeyinin üstünde sorular sorulmalı
2. Genelde cevabı en doğru olan madde formatı kullanılmalı
3. Test maddelerinin, ölçmeyi amaçladığı davranış düzeyine uygun olması gerekiyorsa “doğru
cevabı gizli olan madde formatı” kullanılmalı
4. Olumsuz özellikleriyle ilgili çeldirici bulmakta zorlanıldığında madde kökünü olumsuz
cümle formatına dönüştürülmeli
5. Ortak köklü ve ortak seçenekli maddeler kullanılmalı
6. Maddeler kolay algılanabilir ve dil bakımından grubun düzeyine uygun olmalı
7.Sorular kapsam geçerliliğine uygun olmalı
8.Madde kökünde gereğinden fazla bilgi verilmemeli
9.Seçenek yazımında titiz olunmalı
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10.Çeldiriciler iyi yazılmalı
11.Puanlamada şans başarısını ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılmalı
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı; 5.sınıf Fen Bilimleri dersi “Işığın ve Sesin Yayılması” ünitesine
yönelik çoktan seçmeli bir test geliştirmektir. Geliştirilen bu testin öğrencilerin akademik başarılarını
ölçmede fen bilimleri öğretmenlerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin “Işığın ve Sesin Yayılması” Ünitesi ile
ilgili bir başarı testi geliştirilerek mevcut durumun tespiti amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi tarama
modelidir. Tarama modeli, var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi sağlar (Yin, 2009).
Araştırma Örneklemi
Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Amasya, Samsun, İzmir ili ve
ilçelerinde öğrenim gören toplam 435 6. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi
maksimum çeşitlilik örneklemedir. Örneklem seçiminde farklı illerde ve sosyoekonomik düzeyden
öğrencilerle çalışılarak geliştirilen testin uygulanabilirliğinin en üst düzeye çıkartılması gözetilmiştir.
Geliştirilecek test 5. sınıfa yönelik olmasına rağmen 6. sınıf öğrencilerine uygulama yapılmasının
nedeni ünitenin bir önceki sene bu öğrenciler tarafından öğrenilmiş olması, 5. sınıflarda bu konunun
henüz öğretilmemiş olmasıdır.
Işığın ve Sesin Yayılması Ünitesi Başarı Testi (BT) Geliştirilme Süreci
2015 Fen Bilimleri dersi öğretim programında 5. sınıf “Işığın ve Sesin Yayılması” ünitesinde 7
kazanım bulunmaktadır. BT geliştirilmeden önce ünite ile ilgili kazanımlar incelenmiştir. Soruların
hazırlanması aşamasında doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Farklı yayınevlerine ait
kitapçık ve testler, ders kitapları, elektronik kaynaklar ve daha önce yapılmış merkezi sınav soruları
incelenerek bunlardan alıntılar yapılmıştır.
Testin ilk halinde sorular Bloom taksonomisinde yer alan bilişsel düzeylere göre
sınıflandırılarak 40 maddelik soru havuzu oluşturulmuştur. Sınıflandırılan bu kazanımlar ve ölçülecek
davranışlara yönelik belirtke tablosu hazırlanmıştır. Oluşturulan test taslağında soruların kazanımlarla
ve Bloom taksonomisindeki dağılımıyla ilgili olarak uzman görüşü alınmıştır. Bu şekilde kapsam ve
görünüş geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Fizik eğitimi alanında bir profesör, fen eğitimi alanında
üç doçent ve bir yardımcı doçent doktor öğretim üyesinin görüşleri alınmış, maddelerde düzeltmeler
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yapılarak taksonomideki yerlerine görüş birliği ile karar verilmiştir. BT sorularının belirtke tablosu
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. BT Sorularının Kazanıma Göre Bloom Taksonomisinde Dağılımı Belirtke Tablosu
KAZANIMLAR
Bir kaynaktan çıkan ışığın
her yönde ve doğrusal bir
yol izlediğini bilir ve
çizimle gösterir.
Maddeleri, ışığı geçirme
durumlarına göre
sınıflandırır ve örnekler
verir.
Tam gölgenin nasıl
oluştuğunu gözlemler ve
basit ışın çizimleri ile
gösterir.
Tam gölgenin durumunu
etkileyen değişkenlerin
neler olduğunu tahmin eder
ve tahminlerini test eder.
Sesin yayılabildiği
ortamları tahmin eder ve bu
tahminlerini test eder.
Farklı cisimlerle üretilen
seslerin farklı olduğunu
deneyerek keşfeder.
Aynı sesin, farklı
ortamlarda farklı
duyulduğunu keşfeder.

DAVRANIŞ DÜZEYLERİ
Bilgi
Kavrama
Uygulama

Analiz

1,2,4

37

3

6,9

7,10,30

5,40

8

12,14,16

11

32

13,17

36

31

15,18,23

19,25,26,27

39

21,34,35

24

28

Sentez

Değerlendirme
38

22

20

33

“Işığın ve Sesin Yayılması” ünitesinde toplam 7 kazanım bulunmaktadır. 1., 3. ve 5.
kazanımda dörder soru, 2., 4. ve 6. kazanımda üçer soru ve son kazanımda iki soru yazılmıştır.
Taksonominin her aşamasından soru yazılmaya çalışılmıştır. Genel olarak ilk dört düzeyde sorular
dağılmış, sentez ve değerlendirme düzeylerinde birer soru ile en üst düzeydeki öğrencilerin
belirlenmesi hedeflenmiştir.
Testte yer alan soruların hepsi çoktan seçmeli maddelerden oluşturulmuştur. Her bir madde
dört seçenekten oluşmaktadır. Soru hazırlanırken 1 ders saati göz önüne alınarak süre alıcı, gereksiz
uzunlukta sorular yerine ilgili kazanımı ölçen, fazla zaman almayan, görsel yönden öğrencilerin
motivasyonunu sağlayıcı sorular sorulmaya çalışılmıştır.
Hazırlanan başarı testi bir önceki yıl bu üniteyi gören altıncı sınıf öğrencilerine yapılmıştır.
Dört seçenekli testte doğru cevap 1 puan, yanlış ve boş cevap 0 puan olarak değerlendirilmiştir. Testin
güvenirliği KR-20 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bir test maddesinin, o madde ile ölçülmek
istenen özelliğe sahip olanlar ile olmayanları ayırıp ayırmadığını öğrenmek için, “madde ayırt edicilik
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indeksi” hesaplanmış, her bir maddenin doğru cevaplanma oranını bulmak için de, “madde güçlük
indeksi”ne bakılmıştır. Bu madde analizleri için öğrencilerin teste vermiş oldukları cevaplara göre
hesaplanan puanları, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmıştır. Üstten %27’lik kısım
“üst grup”, alttan %27’lik kısım ise “alt grup” olarak adlandırılmıştır (Beuchertand ve Mendoza,
1979). Madde ayrıt edicilik ve madde güçlük indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Gönen,
Kocakaya ve Kocakaya, 2011).

P=
D=
n(dü) =
n(da) =
Nü =
Na =

Madde güçlük indeksi
Madde ayırt edicilik indeksi
Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanlar
Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanlar
Üst gruptaki öğrenci sayısı
Alt gruptaki öğrenci sayısı
Madde güçlüğü, bir maddenin bilenle bilmeyeni ayırma gücü olarak bakıldığında 0,50

civarında olması tercih edilir (Tan, 2008). Madde ayırt edicilik gücü 0,40 üzerindeki maddeler çok iyi
test maddesi olarak nitelendirilir. Literatür incelendiğinde bir testin ortalama güçlüğü 0.50 olması
istenilmektedir (Akbulut ve Çepni, 2013; Baykul, 2000, Turgut ve Baykul, 2010; Turgut, 1992).
Aşağıdaki tabloya göre madde analizi için değerlendirme yapılmıştır.
Tablo 2. Madde güçlük indeksi ve ayırt edicilik indeksinin değerlendirilmesi

Madde Ayırtedicilik İndeksi

Madde Güçlük İndeksi

0,40
0,30
0,20
0,19
0,61

ve daha üstü
ile 0,39 arası
ile 0,29 arası
ve daha düşük
ve yukarısı

0,60-0,40
0,39 ve aşağısı

Çok iyi madde
Oldukça iyi madde
Düzenlenip, geliştirilmeli
Çok zayıf madde, testten çıkarılmalı
Kolay madde
Orta Güçlükte Madde
Zor Madde

BULGULAR
Geliştirilen başarı testi (BT) ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.
Maddelerin yapı geçerliliğinin sağlanması amacıyla madde analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.

453

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 3. BT sorulara verilen cevapların alt ve üst %27’lik grupta dağılımı
A

B

C

D

Boş

No

12
15
9
14
6

98*
57
91*
48
0

7
36
7
16
0

1
0
0
0
0

4

Alt
Üst

22
10

7
0

6
1

5

Alt
Üst

53
3

10
3

0
10
11
40
112
*
82
107
*
41
0

21

3

Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

6

Alt
Üst

21
4

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

27
2
18
8
20
0
13
8

20
107
*
47
16
29
3
33
3
22
1

Alt
Üst
Alt
Üst

18
116*
80
0

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

24
28
34
4
15
3

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

30
95*
39
112*
30
1

34
0
23
101
*
38
7
25
80*
43
103
*
24
3
18
0
19
0

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt

32
3
34
0
30

18
15
25
0
24

No
1
2

7
8
9
10

11
12

13
14
15

16
17
18

19
20

* Doğru cevaplar

A

B

C

D

Boş

23

Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

3
38
11
46
9

102*
28
1
20
47

13
33
104*
28
13

0
16
1
21
48*

0
3
1
3
1

1
0

24

Alt
Üst

27
117*

21
0

28
0

38
0

4
1

13
112
*
49
2

1
0

25

Alt
Üst

46
3

27
113*

27
1

16
0

2
1

1
0

26

Alt
Üst

24
6

26
4

38
10

26
96*

4
2

26
96*
37
92*
25
39
46
109
*
44
2
8
7

18
1
33
15
36
76*
37
0

0
3
1
0
4
0
0
0

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

37
116*
58
7
24
5
29
106*

22
1
22
8
22
0
27
3

23
0
12
98*
44
103*
36
2

33
0
23
4
23
9
23
6

3
1
3
1
5
1
3
1

22
0
7
10

0
0
0
0

Alt
Üst
Alt
Üst

36
16
33
67*

27
3
22
36

24
4
22
8

27
95*
29
7

4
0
12
0

31
78*
35
21
37
0

23
5
23
11
22
11

2
0
1
2
1
1

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

27
3
24
3
23
11

32
5
25
93*
21
3

28
90*
31
9
26
96*

20
19
22
12
35
7

11
1
16
1
13
1

28
15
44
0
31
0

33
5
11
6
29
117
*
45
80*
29
79
35

3
0
6
0
9
0

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt
Üst

38
8
29
8
20
7

22
10
35
1
41
7

15
20
20
10
32
7

30
78*
22
99*
20
97*

13
2
12
0
5
0

Alt
Üst
Alt
Üst
Alt

24
3
28
114*
30

27
25
26
1
11

28
7
31
1
27

36
82*
28
1
46

3
1
5
1
4

27
5

19
20
27
39*
26

4
0
3
0
3

22

27
28
29
30

31
32

33
34
35

36
37
38

39
40

Öğrencilerin teste verdikleri cevaplar incelendiğinde en fazla boş bırakılan 31,32,33,34,35 ve
36 numaralı sorular, en fazla doğru cevaplanan sorunun 3 numaralı soru olduğu görülmüştür. Tablo
4’de madde analizi sonuçları gösterilmiştir.
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Tablo 4. BT Madde analizi sonuçları
Soru
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Üst grup %27

Alt grup %27

Madde güçlüğü(pj)

Madde ayırt ediciliği(rij)

98
91
112
107
112
107
96
92
76
109
116
101
78
80
103
95
112
117
80
39
102
104
48
117
113
96
116
98
103
106
95
67
90
93
96
78
99
97
82
114

57
48
82
41
49
47
37
25
37
44
80
38
35
43
24
39
30
45
29
26
28
28
38
46
26
33
58
44
36
36
29
27
31
21
15
22
20
36
28
30

0,66
0,59
0,83
0,63
0,69
0,66
0,57
0,50
0,48
0,65
0,84
0,59
0,48
0,53
0,54
0,57
0,61
0,69
0,47
0,28
0,56
0,56
0,37
0,70
0,59
0,55
0,74
0,61
0,59
0,61
0,53
0,40
0,52
0,49
0,47
0,43
0,51
0,57
0,47
0,62

0,35
0,37
0,26
0,56
0,54
0,51
0,50
0,57
0,33
0,56
0,31
0,54
0,37
0,32
0,68
0,48
0,70
0,62
0,44
0,11
0,63
0,65
0,09
0,61
0,74
0,54
0,50
0,46
0,57
0,60
0,56
0,34
0,50
0,62
0,69
0,48
0,68
0,52
0,46
0,72

Kolay
Kolay
Çok kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Orta güçlükte
Kolay
Çok kolay
Kolay
Orta güçlükte
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Orta güçlükte
Zor
Kolay
Kolay
Orta güçlükte
Çok kolay
Kolay
Kolay
Çok kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Kolay
Orta güçlükte
Kolay
Orta güçlükte
Orta güçlükte
Orta güçlükte
Kolay
Kolay
Orta güçlükte
Kolay

oldukça iyi madde
oldukça iyi madde
düzeltilmesi gerekli
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
oldukça iyi madde
çok iyi madde
oldukça iyi madde
çok iyi madde
oldukça iyi madde
oldukça iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok zayıf madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok zayıf madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
oldukça iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde
çok iyi madde

Tan (1998) 0,20’den düşük maddelerin atılmasının güvenirliği artırdığını belirtmiştir. Tan
(2008)’de madde güvenirlikleri “test maddesinin güvenirliği ne kadar yüksekse o madde o kadar
kalitelidir” şeklinde ifade edilmektedir. 40 maddelik BT’nin madde analizinde ayırt edicilikleri
rij<0,35 olan maddeler yedi madde (3, 9, 11, 14, 20, 23 ve 32) atılmıştır. Atılan maddelerin madde
güvenilirliklerinin düşük olması nedeniyle test toplam güvenirliğin artacağı öngörülmüştür. Madde
güvenirlikleri atılan maddelerden sonra 0,17 ile 0,37 arasında değişmektedir.

455

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Testin ortalama güçlüğü 0,58 bulunmuştur. Madde güçlük indeksleri atılan maddelerden sonra
incelendiğinde 0,74 ile 0,43 arasında değiştiği görülmektedir.Testin güvenirliği için KR-20 formülü
kullanılarak güvenirlik katsayısı KR-20:0,9297 olarak hesaplanmıştır.
Aşağıda atılan maddelerden birine örnek verilmiştir.

3.
Şekildeki gibi eşit mesafede
mumlara

doğru bakıldığında

yanan

hangisi ya

da

hangilerinden bakıldığında mum ışığı görülemez?
A)Yalnız I
C) II ve III

A
3.
soru

B

B) I ve II
D) I,II ve III

C*

D

Üst grup

6

0

112

0

Alt grup

22

7

82

6

3. sorunun B ve D seçeneklerine üst gruptaki hiçbir öğrenci seçmemiştir. Yani B ve D
seçenekleri iyi bir çeldirici değildir. Maddenin ayırt edicilik indeksi düşük olduğu için madde
atılmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada 5. Sınıf Işığın ve Sesin Yayılması ünitesine yönelik olarak geçerlik ve
güvenirliği sağlanmış, madde analizleri yapılmış bir başarı testi geliştirilmeye çalışılmıştır.
Uzman görüşü alınarak hazırlanan 40 soruluk başarı testi, 435 kişiden oluşan 6. sınıf
öğrencisine uygulanmıştır. Öncelikle uygulanan başarı testi için her bir maddenin madde ayırt ediciliği
ve güçlük indeksi, ayrıca ortalama madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksi
hesaplanmıştır. Ortalama madde güçlük indeksi 0,57; ortalama ayırt edicilik indeksi ise 0,55
bulunmuştur. Ortalama madde güçlük değeri 0,50 den küçükse zor, 0,50 den büyükse kolay bir testtir.
Bu durumda öğrencilere uygulanan başarı testlerinin ortalama madde güçlük değerinin 0,50 düzeyinde
olması gerekmektedir (Atılgan,2009). Araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi öğrencilerin
düzeyine uygundur. Testin ortalama ayırt edicilik değeri 0,40 ve üzeri ise maddenin ayırt ediciliği
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yüksektir (Tekin,2010). Araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testinin ortalama ayırt edicilik
değeri 0,55 olduğundan ayırt ediciliği yüksektir.
Bir testin güvenirliği ne kadar yüksek ise, o ölçümlerimizdeki tesadüfi hatalar azdır.
Ölçümlerimizde hata az veya ölçümlerimiz gerçeğe yakınsa ölçümlerimiz güvenilir olur (Tan,2008).
Bu testte KR 20 güvenirlik katsayısı 0,92 bulunmuştur. Hazırlanan başarı testi güvenilir bir ölçme
aracı olarak değerlendirilebilir.
Hazırlanan başarı testinde 7 madde (3,9,11,14,20,23,32) testten çıkarılmıştır.3. ve 11.
maddeler

öğrencilere çok kolay gelmiştir. 20.madde ise zor gelmiştir.Aynı zamanda 20. ve

23.maddeler ayırt ediciliği düşük maddelerdir.Testin güvenirliğinin artması için ayırt ediciliği 0.35 ten
küçük olan 9,14 ve 32 numaralı maddeler testten çıkarılmıştır.
Başarı testinde alt grupta bulunan öğrencilerin Ay ‘ı ışık kaynağı olarak ,tam gölgenin
oluşabilmesi için ise saydam madde kullanılması gerektiğini düşünmektedir.Aynı zamanda öğrenciler
maddenin başında verilen bilgiyi örneklerle ilişkilendiremediği görülmüştür.Farklı cisimlerle üretilen
seslerin

farklı

olduğunu

sesin

farklı

ortamlarda

farklı

duyulduğu

ile

karıştırdığı

görülmüştür.Öğrencilerin yanlış öğrenmelerinin düzeltilebilmesi için niçin eksik ve yanlış oldukları
fark ettirilmelidir (Koray ve Bal,2002).
5.sınıf düzeyinde Işığın ve Sesin Yayılması ünitesi için literatüre katkı sağlayabilecek geçerli
ve güvenilir bir başarı testi hazırlandığı düşünülmektedir.
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ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİKLERİ LİSE TÜRLERİNE GÖRE MEZUN OLDUKLARI
ORTAOKULLARIN ETKİSİ
Sedanur Tombul - Doç. Dr. Erol Taş
Ordu Üniversitesi, setomdabul@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, devlet ortaokulları ile özel ortaokullardan mezun olan öğrencilerin
yerleştikleri lise türlerine göre karşılaştırılması yapılarak, mezun oldukları ortaokullar arasında anlamlı
bir fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman
analizi tekniği kullanılmış veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın evreni,
Ordu ilinin Altınordu ilçesinde bulunan 2015-2016 eğitim öğretim yılında mezun olan ortaokul
öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 835 devlet ortaokulu öğrencisi, 106 özel
ortaokulu öğrencisi olmak üzere toplamda 943 öğrenciden oluşmaktadır. Bu evrenden rastgele
örnekleme yoluyla, üç devlet ve üç özel ortaokulları değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmanın
yöntemine göre incelenen okullar, “Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve diğer” olmak üzere üç ayrı grupta
ele alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımı ile ki-kare testi uygulanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile özel ortaokullarda
öğrenim gören öğrencilerin kazandıkları lise türleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın
özel ortaokullar lehinde olduğu görülmüştür (P<0,05).
Anahtar Kelimeler: Devlet ortaokulları, özel ortaokulları, lise türleri, doküman analizi.
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1.GİRİŞ
Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı, bilimsel bilgilerin değerinin git gide arttığı; değişim
ve gelişim olgusunun hayatımızın akışını büyük ölçüde değiştirdiği günümüz dünyasında bu değişim
ve gelişimin eğitime etki etmesi de kaçınılmaz olmuştur. Rekabet anlayışının ve sahip olunan
standartların her geçen gün yükseldiği eğitim algısı okul geliştirme ve etkili okul modelleri
çerçevesinde bazı düzenlemeler geçirmektedir (Köseoğlu, Yılmaz, Geçek ve Soran, 2007).
Eğitim, bireyin kendi davranışlarında yaşantılar yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir değişim
meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1972). Formal eğitim ise bir toplumun politik, ekonomik ve
sosyokültürel özelliklerini belirlemede temel rol oynayan, planlı ve programlı bir eğitim sürecidir
(Lynch ve Lodge, 2002). Okullar, birbirini tanımayan insanların toplumu ilgilendiren konular üzerinde
çalışmak için bir araya getiren kurumlar olarak tanımlanabilir (Gardner, 1991). Okul, üzerinde çalıştığı
hammaddenin toplumdan gelen ve topluma giden insanın çeşitli değer yargılarının olduğu ve çatıştığı,
formal ya da informal kuruluşların yönlendirdiği, bürokratik bir kurumdur (Bursalıoğlu, 1999).
Geleneksel açıdan bakıldığında kar amaçlı olmayan sosyal bir girişim ve hizmet olarak bilinen
eğitim, giderek bir sektör ve bir mal olarak görülüp, bir eğitim piyasası haline gelmektedir (Şişman,
2008). Eğitimin üretilebilir ve tüketilebilir özel bir “mal” olduğunu kabul edersek, satılabilir ve satın
alınabilir olmasını da kabul etmemiz gerekir (Erdoğan, 2005). Öğrenci, okulun asıl müşterisidir ve
okulun eğitim ve öğretim hizmetlerini satın almaya çalışır (Çelik, 2012). Özel okullar eğer dışarıdan
finanse edilmiyorsa hizmetleri belirli bir ücret karşılığı olarak verilir. Gelirlerini daha fazla
artırabilmek için ise müşterisi olan öğrenci ve onların velilerini memnun etmek zorundadırlar (Chubb
ve Moe, 1988). Genel olarak ifade edilecek olursa "özel okul", para ile satın alınabilen eğitim
hizmetini simgeler (Açıkalın, 1989). Ülkemizde özel okullar oran olarak diğer ülke ortalamalarının
gerisindedir. Buna rağmen özel okulların, eğitimin önemli bir parçası olarak Türk eğitim sisteminde
yer aldığı görülmektedir (İlgar, 2014)
Türkiye’de eğitim hizmeti önemli ölçüde devlet tarafından verilmekte, finanse edilmekte ve
denetlenmektedir (Çokgezen ve Terzi, 2008). Anayasal demokrasilerde devlet ilköğretim okullarının
en önemli işlevi sosyo-ekonomik açıdan eşit olmayan vatandaşların çocuklarının, ailelerinin alım gücü,
geliri ne olursa olsun, birbirleriyle aynı şartlarda kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak, bu yolla
eğitime eşit erişim hakkını yoksul vatandaşlar için kâğıt üstünde kalan bir hak olmaktan çıkarmaktır.
İşte bu en önemli işlevleri ve demokratik bir toplumun inşa ve sürekliliğinde oynadıkları eşitleştirici
rol nedeniyle devlet okulları, en gelişmiş ülkelerde bile halen eğitim sisteminin temel kurumları olarak
varlık göstermekte ve oranları azalmayan hatta artan kamu kaynakları ile desteklenmekte ve eğitim,
aynı sağlık alanı gibi, demokratik toplumlarda tümüyle piyasa koşullarına terk edilmesi mümkün
olmayan bir hak olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple tüm alanları piyasaya açan ve kamu yararı
fikrini reddeden neoliberalizmin en benimsendiği ülkelerde bile, özel okulların ve özel hastanelerin
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yanı sıra devlet, halen eğitim, sağlık gibi alanlarda etkin bir rol üstlenmeye devam etmekte ve bu alanı
piyasaya toptan terk etmemektedir (Candaş vd., 2011).
Özel okullar Türk eğitim sisteminde yeni değildirler. Yaklaşık yüz yıllık bir uygulamadır
(Açıkalın, 1989). Ülkemizdeki özel okullar eğitim ve öğretim adına öğrencilere nitelikli bir eğitim
vermede, teknolojiyi takip etmede ve uluslararası yaklaşımları uygulamada son derece başarılı
oldukları görülmüştür (Erdoğan, 2005).

Özel öğretim kurumlarının; maliyeti, gelir ve gideri gerçek

veya tüzel kişilerce karşılanır, denetim ve gözetimi ise MEB tarafından yapılmaktadır (Memduhoğlu,
2008).
Özel okulların yaşamaya devam etmesi öğrenci çekebilmesine bağlıdır (Yılmaz, 2005).
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavlarının yapıldığı 16 OECD ve 10 gelişmiş
ülkeye bakıldığında; devlet okullarının yönetimi devlet tarafından yapıldığı görülmektedir. Özel
okullar ise hükümet dışı kuruluşlar olan; dini kurumlar, ticari şirketler veya özel kuruluşlar tarafından
yönetilmektedir. Özel okullar devlete bağımlı veya bağımsız olabilmektedir. Devlete bağlı özel
okulların yarısının giderleri devlet tarafından karşılanmakta ve bağımsız bir şekilde yönetilmektedir.
Devlete bağlı olmayan özel okullar ise bağımsız bir şekilde yönetilmekte ancak giderlerinin yarısı
devlet tarafından karşılanmaktadır (PISA IN FOCUS, 2011/7 August). Ülkemizde geçmişte özel
okullar için geçerli olan bu durum yakın zamanda değişmeye başlamıştır. 2014 yılında özel okulda
okuyan ya da okuyacak olan bazı öğrencilerin (250 bininin) ücretlerinin bir kısmının devlet tarafından
karşılanması yoluna gidilmiştir (İlgar, 2014).
Özel

okullar

resmi

okullar

için

Bakanlıkça

onaylanan

programları

uygulamakla

yükümlüdürler. Bununla birlikte 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununun 6. maddesi gereği
Bakanlıkça

onaylanmak

şartıyla

farklı

programlarda

uygulayabilirler.

(http://ookgm.meb.gov.tr/www/ozel-okullar/icerik/180).
Özel okullar kendi hedeflerini, standartlarını ve metotlarını belirleyebilirler (Chubb ve Moe,
1988). Özel okullar devlet okullarına göre daha serbesttirler. Programlarını geliştirebilirler ve
kaynaklarını daha rahat harcayabilirler. Personellerini seçebilir ayrıca rekabet ortamında çalışabilirler.
Sadece veliler ve öğrenciler değil toplumda onlardan çok fazla şey beklemektedir (Ensari, 2002).
Velilerin özel okulları tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden biri, yabancı dil öğretimidir. Ancak,
tam gün öğretimi, öğretmen kadrosunun yeterliliği, fiziki şartların iyiliği, sosyal faaliyetlerin
yoğunluğu vb. nitelik artırıcı özellikler de özel okulların tercih edilme nedenleri arasındadır (Açıkalın,
1989). Eyüboğlu (2002)’na göre özel okullarda öğretmen eğitimine oldukça ağırlık verilmekte, hizmet
içi eğitime her okul büyük paralar sarfetmektedir. Özgan vd., (2011)’nin araştırma bulgularına göre
özel okul öğretmenleri sınıf yönetimi ile ilgili kursa/seminere daha fazla gitmekte ve daha fazla ders
almakta, daha fazla kitap okumaktadır. Khan, Chandio ve Farooqi (2014)’nin yaptıkları bir çalışmada
okul

müdürlerine

göre

özel okullarda

düşük
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uzaklaştırılmalıdır fikrini devlet okulundakilere göre daha çok önemsemektedir. Bu araştırmacıların
yaptıkları çalışmada özel okullarda performans değerlendirme sistemi devlet okullarına göre daha
etkili bulunmuştur.
Çokgezen ve Terzi (2008)’ye göre devlet okullarının (bu okullarda okuyan öğrencilerin ve
eğitimcilerin) performansı özel okullara göre daha düşüktür. Devlet okullarının ve eğitimcilerinin
düşük performansı dershaneler, kurslar, özel dersler gibi özel eğitim kurumları aracılığıyla
kapatılmaya çalışılmaktadır. Özel okullarda; sınıf mevcutları maksimum 28’dir. Anadil ve yabancı dil
eğitiminde başarılıdır. Sportif faaliyetleri oldukça geniştir. Rehberlik çalışmaları çok ağırlık verilen
vazgeçilmez bir koludur. Okulların fiziksel durumu oldukça yüksek standarttadır. Öğretmen eğitimine
oldukça önem verilmektedir (Eyüboğlu, 2002). Devlet okulu kayıtlarının çoğu kişilerin ikamet ettiği
yere göre yapılmaktadır (Zimmer ve Toma, 2000).
Başarı kavramına günümüz dünyasında geçmişe göre farklı anlamlar yüklenmiştir. “Farklı
toplumlarda ve farklı toplumsal koşullarda başarı kavramına yüklenen anlam ve başarı için kullanılan
ölçütler de değişik olmuştur” (Tatlıcan, 1990). Okul başarısı, öğrencinin okulda aldığı notlarla
paraleldir ve bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Türkiye’de özellikle köylerde ve
gecekonduda yaşayan düşük gelir grubuna giren ailelerin başarı anlayışları ile çok yüksek gelir
grubuna girmese de memur ailelerin başarıdan anladıkları farklıdır. Sosyo-kültürel yapısı düşük olan
ailelerde duygusallık yoğun biçimde kendisini göstermekte ve olayları subjektif olarak değerlendirme
alışkanlıkları

hâkimdir.

“Geleneksel

toplumların

ilişkilerinde

genellikle

duygusallık

egemendir”(Bilgin, 1991).
Öğrencinin başarılı olması durumunda, başarının nedeni olarak okulun fiziki yapısı, velinin
ilgisi vb. gibi etkenler gösterilirken, başarısızlık durumunda ise maalesef öğretmen tek hedef olarak
gösterilmektedir. Oysa bu süreç çok yönlü ele alınıp incelenmesi ve sorun oluşturan her noktanın da
farklı boyutlarıyla araştırılması gereklidir. İngiltere’de yapılan Plowden raporuna göre, okulun öğrenci
başarısı üzerinde az, toplumsal sınıf ve aile tutumları gibi okul dışı faktörlerin ise çok büyük bir etkiye
sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Plowden Report 1967; Oğuzkan, 1981; Akbaba Altun, 2009). Bu
nedenle, öğrencinin başarısız olması sadece öğretmene yüklenmemelidir. Öğrencilerin öğrenme
başarılarını etkileyen faktörler arasında cinsiyet, aile (ebeveyn eğitim düzeyi, ders çalışma ortamı,
ailenin ekonomik koşulları) ve öğrencinin öğrenme sürecindeki fonksiyonel durumu (motivasyon,
başarı inancı) sayılabilir
Bu çalışmanın temel amacı, doküman analizi tekniği kullanılarak devlet ve özel ortaokullardan
mezun olan öğrencilerin yerleştikleri lise türlerine göre, mezun oldukları ortaokullar arasında
akademik anlamda başarı farkının olup olmadığını tespit etmektir.
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2.YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada araştırmanın doğasına uygun olarak analitik araştırmalarda doküman analizi
yöntemi ve betimsel araştırma kullanılmıştır. Doküman analizi, yapılacak olan çalışma ile mevcut
kayıt ve belgeleri toplayıp belirli norm veya sisteme göre kodlayıp inceleme işlemine denir( Çepni,
2014)
2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM
Araştırmanın evrenini, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde ki 2015-2016 eğitim-öğretim yılında
mezun olan 835 devlet ve 106 özel okulu öğrencisi olmak üzere toplamda 943 ortaokul öğrencisinden
oluşmaktadır. Bu evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile, 3 devlet ve 3 özel ortaokul olmak
üzere toplam 6 ortaokul seçilmiştir.
2.3. Veri Toplanması
Veriler, nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır.. Doküman
incelemesi, araştırılacak konular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım
& Şimşek, 2006)., Doküman incelemesi, hemen her araştırmada kullanılması kaçınılmaz olan bir veri
toplama tekniğidir (Madge,1965). Başarılı bir doküman incelemesinin temel şartı, konuya ilişkin
belgelerin bulunması, incelenmesi ve belli durum ya da görüşleri ortaya çıkartacak bir senteze
varılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılabilmesidir (Karasar, 2007). Mevcut çalışmada
öğrencilerin eğitim bilgilerinden yararlanılan kayıtlarda yerleştikleri lise türlerine ait veriler alt
başlıklara ayrılmış, bu başlıklar “Fen Lisesi”, “Anadolu Lisesi” ve “Diğer” olarak ifadelendirilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Doküman incelemesi ile elde edilen araştırma verileri, betimsel analiz yöntemiyle analiz
edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve
yorumlanır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde
yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Betimsel analizin amacı, elde edilen
bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen
veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan betimlemeler açıklanır,
yorumlanır ve bir takım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2006).
Bu çalışmanın verileri nonparametrik özellikler taşımaktadır. Evren içerisinde iki farklı
bağımsız değişkenin karşılaştırılması söz konusu olduğundan Ki-Kare testi kullanılmıştır.
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Ki-kare testi parametrik olmayan testler içinde en yaygın kullanımı olan testlerdendir. Değişik
uygulama alanları vardır. Eğer iki nitel değişken arasında bir ilişkinin varlığı ortaya koymak istenirse
ki-kare bağımsızlık testine başvurmak gerekir (Bakan ve Büyükbeşe, 2004). Ki-kare bağımsızlık testi;
2x2 ya da r x c tipindeki çapraz çizelgelerde gözlenen frekansların (Gij), marjinal olasılıklar
yaklaşımına göre hesaplanan teorik frekanslara (Tij) benzerliğini test etmeyi amaçlar (Bircan ve
diğerleri, 2003).
Bağımsızlık testinde test edilen hipotezler aşağıdaki gibi kurulur (Özdamar, 2002).
H0: Değişkenler bağımsızdır (Değişkenler arasında ilişki yoktur)
H1: Değişkenler bağımlıdır (Değişkenler arasında ilişki vardır)
Ki-kare test istatistiği aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

Hesaplanan ki-kare istatistiği daha sonra (r-1)(c-1) serbestlik derecesi (s.d.) ile tablodan
bulunacak ki-kare değeri ile karşılaştırılır ve

ise H0 hipotezinin reddine karar

verilerek evren boyutunda bir ilişki olduğu sonucuna varılır (Çömlekçi, 2001).
Veriler için ayrı ayrı frekans değerleri alınmış ve bu frekans değerlerine göre veriler analiz
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre bulguların frekans, yüzde değerleri ve ki-kare testi sonuçları
tablolaştırılmıştır. Bu verilerden elde edilen sonuçlara göre aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark olup olmadığı incelenmiştir. Verilerin analiz edilmesinde SPSS 22 istatistik paket programı
kullanılmış ve analizlerde anlamlılık düzeyi 0,5 olarak kabul edilmiştir.
3.BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, Ordu ilinin Altınordu ilçesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında
devlet ve özel ortaokullarından mezun olan öğrencilerin, yerleştikleri lise türleri incelenmiş ve bu
incelemelerin veri analizleri yapılmıştır.
3.1. Frekans Çizelgeleri
Tablo 1: Devlet ortaokullarından mezun olan öğrenciler ile yerleştikleri lise türlerinin istatistiksel
değerleri
Değişkenler

Demografik özellikler

Öğrenci sayısı (n)

Okul türü

Devlet

835

Lise türleri

Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Diğer

52
365
418

464

Yüzde (%100)

6,2
43,7
50,1
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Tablo 1’de belirtilen değerler bir devlet okulundan mezun olan öğrencilerin mevcut durum da
bulunan sınavdan almış oldukları puanlar ile Türkiye’de bulunan lise türlerini seçme yüzdelerini
göstermiştir. Devlet ortaokullarından mezun olan öğrencilerin “Lise türleri” değişkenine göre 835
öğrenciden 52’sinin (%6,2) Fen lisesi, 365’inin (%43,7) Anadolu lisesi, 418’inin (%50,1) ise diğer
liselere gittikleri görülmektedir (Tablo 1).. Fen lisesi, Anadolu Lisesi ve diğer olarak sınıflandırılan
lise türlerini öğrenciler farklı yüzdelerde tercih etmişlerdir.
Tablo 2: Özel ortaokullarından mezun olan öğrenciler ile yerleştikleri lise türlerinin istatistiksel
değerleri
Değişkenler

Demografik özellikler

Öğrenci sayısı (n)

Yüzde (%100)

Okul türü

Özel
Fen Lisesi
Anadolu Lisesi
Diğer

106
43
50
13

40,6
47,2
12,3

Lise türleri

Devlet okulları için yapılan işlemler özel okullar içinde yapılmıştır. Özel ortaokullarından
mezun olan öğrencilerin “Lise türleri” değişkenine göre 106 öğrenciden 43’ünün (%40,6) Fen lisesi,
50’sinin (%47,2) Anadolu lisesi, 13’ünün (%12,3) ise Diğer liselere gittikleri görülmektedir (Tablo 2).
Tablo3: Devlet ve özel okulların kazandıkları lise türleri arasındaki farkın Ki-kare testi sonuçlar
Ki- Kare

df

p

Devlet Okullar

134.399

2

.000

Özel Okullar

8.710

2

.013

İki farklı okul türünden mezun olan öğrencilerin kazandıkları okul türleri belirtilmiştir. Tablo 3
incelendiğinde Devlet ve özel okul arasındaki yüzdelik farklılıkların istatiksel olarak anlamlı olup
olmadığı Ki Kare testi sonuçlarına göre yorumlanmıştır. Devlet ve özel okuldan mezun olan
öğrencilerin kazandıkları lise türlerinin yüzdelikleri arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Devlet ve özel okullardan mezun olan öğrencilerin kazandıkları okul türleri arasında ilişkiler
incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, rastgele seçilen 3 devlet ve 3 özel ortaokullardan mezun
olan öğrencilerin yerleştikleri lise türleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farkın olduğu tespit
edilmiştir. Veriler incelendiğinde kazanılan lise türleri arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark
incelendiğinde özel ortaokulların Fen ve Anadolu liselerine öğrenci yerleştirmelerinde daha başarılı
oldukları görülmüştür. Ülkemizde eğitim kaliteleri incelendiğinde fen lisesi kazanan öğrencilerin
akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Anadolu liseleri ise fen liselerini takip
etmektedir.(Aksu,1990) Diğer liseler adı altında toplanan liseler ise skalanın son kısmını
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oluşturmaktadır. Ve ülkemizde başarılı olan öğrenciler genel olarak fen liselerine yönlendirilmektedir.
Bunun en büyük nedeni fen liselerinde mevcut durumda bulunan eğitim-öğretim faaliyetlerinin son
derece kaliteli olarak gerçekleştirilmesidir.
Özel ve devlet okullarının aralarında anlamlı bir farklılığın çıkması farklı lise türlerinde
karşılaşılan sayısal dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Bu okulların Yukarıda verilen bilgiler ve
bulunan fark özel okulların ticari mantıkla hareket edip, öğrencilerin memnuniyetini önemsemeleri ile
açıklanabilir.

Burada

devlet okullarının öğrencileri seçememe

özelliğinin de

etkili olduğu

söylenilebilir. Çünkü devlet okulları kendisine başvuran bütün öğrencilere hizmet sunmak zorundadır.
Ancak devletin okullara ayırdığı bütçelerin oranı, sınıfların kalabalıklığı, teknolojik ve fiziksel alt yapı
yetersizliği, öğretmenlerin gelişmeleri takip etmemesi gibi bir çok sebebin, devlet okullarında verilen
eğitimin kalitesin aşağıya çektiği söylenilebilir
Öğrencilerin okulla tatmin olmaları ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan alt boyutta yer
alan maddelere göre; bu boyuta öğretmenlerin öğrencilerle ilgilenmesi, okulda ilgi duyulan
çalışmaların yapılması, öğretmenlerin sınıf dışında da öğrencilerle ilgilenmesi, öğretmenlerin ödevleri
değerlendirmesi ve dönüt vermesi, öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini desteklemesi gibi konular
etki etmektedir. Burada, yukarıda sıralanan konular ile ilgili olarak özel okulların devlet okullarından
daha fazla çalıştıkları ya da devlet okullarında bu konularda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu
söylenilebilir. Bir başka ifade ile özel okullarda öğrencilerin memnuniyetine devlet ilköğretim
okullarından daha fazla önem verilmektedir denilebilir.
Yapılan çalışmada özel okullarda bulunan çeşitli eğitim-öğretim faaliyetlerinin devlet
okullarına göre daha belirgin olduğu söylenebilir. Kazanılan lise türü baz alınarak yapılan çalışmada
iki okul arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Çıkan bu fark iki okul arasında eğitim kalitesi yönünden de
bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Daha kaliteli ve daha yüksek puan içeren fen liselerine
kazandırma sayısı özel okular da fazla olması bunun en büyük göstergesidir. İki okul türü arasında
sadece kazandırılan lise türü arasında değil aynı zamanda okul başarısı ve okul kalitesi gibi
kavramlarda çıkarım yapmamızı sağlayacaktır. Daha iyi liselere giden öğrencilerin daha iyi ve daha
kaliteli eğitim almaları ve bu öğrencilerin özel okullardan mezun olmaları bunu destekler niteliktedir.
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BİLEŞKE KUVVET KONUSUNA YÖNELİK EĞİTSEL OYUNLARIN ÖĞRENCİLERİN
BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ
FEYZA NUR YILMAZ - Doç. Dr. EROL TAŞ
Ordu Üniversitesi, feyza52yilmaz@hotmail.co m

ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, 6. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesi bileşke kuvvet konusuna yönelik
eğitsel oyun destekli fen öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa olan etkisini araştırmaktır.
Çalışma yarı deneysel bir araştırma yaklaşımıyla ve ön test-son test kontrol gruplu olarak
yürütülmüştür. Bu araştırmanın örneklemi, Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan bir ortaokulun toplam
36 kişiden oluşan 6. sınıf öğrencileridir. Bir deney (n=16) ve bir kontrol (n=20) grubu yansız olarak
atanmıştır. Bu çalışmada deney grubunda eğitsel oyun(tabu) destekli fen öğretimi yapılırken, kontrol
grubunda alışılagelmiş fen öğretimiyle ders işlenmiştir. Hazırlanan başarı testinin kapsam geçerliği bir
alan uzmanı, iki alan eğitimcisi ve üç deneyimli fen bilimleri öğretmeni yardımıyla sağlanmıştır.
Uygulamadan önce 71 kişiden oluşan 7. sınıf öğrencilerine uygulanmış ve KR-20 formülüne dayalı
olarak ölçme aracının güvenirliği tesis edilmiştir. Veri toplama aracı uygulama sonunda ve 3 hafta
sonra her iki gruba uygulanmıştır.Elde edilen verilere SPSS 22 paket programı yardımıyla yapılmıştır.
Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon işaret testi uygulanmıştır. İki bağımsız örneklem olmasından
dolayı Mann-Whitney U testi ile ön testleri karşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir farkın
bulunmadığı tespit edilmiştir. Mann-Whitney U testi ile deney ve kontrol grubunun son testleri
karşılaştırıldığında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Wilcoxon işaret testi ile kontrol
grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Wilcoxon
işaret testi ile deney grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farkın olduğu tespit
edilmiştir (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri eğitimi, eğitsel oyunlar, tabu, bilginin kalıcılığı
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1.GİRİŞ
Fen bilimlerinin yaşantımızın her alanında etkili olduğunun açık bir şekilde görüldüğü
günümüz teknoloji çağında, toplumların geleceğinde fen bilimleri eğitiminin önemli bir yere sahip
olduğunu söylemek mümkündür (Bayat,Kılıçaslan ve Şentürk,2014). Bu önemden dolayı, gelişmiş
ülkeler başta olmak üzere tüm toplumlar sürekli olarak fen bilimleri eğitiminin kalitesini artırma
gayreti içerisindedir (MEB,2006; Çepni,2011). Buna bağlı olarak ülkemizde eğitimde kaliteyi artırma
amacıyla 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma göre yenilenen ve 2013 yılında güncellenen fen
eğitimi öğretim programının temel amacı “fen okur

yazarı bireyler

yetiştirmek”

olarak

açıklanmaktadır. Fen eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilebilmesi, soyut ve karmaşık fen
konularının öğretilebilmesi ve anlaşılabilirliğinin artırılabilmesinin etkili yöntem ve teknikle mümkün
olacağına inanılmaktadır (Geban ve Uzuntiryaki, 1999; Sökmen, Bayram, Solan, Savcı, Gürdal, 1997;
Uzuntiryaki,Çakır,

Geban,

2001). Literatürde, eğitsel oyunların etkili fen eğitimi için yararlı

olduğuna dikkat çekilmektedir (Bayat, Kılıçarslan ve Şentürk, 2014).
Dönmez’e (1999: 12-13) göre genel tanımıyla “oyun, belli bir amaca dönük olan veya
olmayan, kurallı veya kuralsız gerçekleştirilen, fakat her koşulda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer
aldığı, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan, gerçek yaşamın bir parçası ve
çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.” Eğitim-öğretim süreci oyun şeklinde çocuklara sunulduğunda
daha verimli olmaktadır. Bu da eğitsel oyunlarla mümkün olacaktır. Tabi ki oyun programın içeriğiyle
ve dersin hedefleriyle paralel olmalıdır. Çocuğun sıkıldığı veya anlamakta zorlandığı kısımlar
oyunlaştırılarak anlatıldığında çocuk için artık bu kısım sıkıcı olmaktan çıkabilmektedir. Bununla
birlikte farkında olmadan konuyu da anlamış olmaktadır. Aynı zamanda derslerde kullanılan eğitsel
oyunlar çekingen ve pasif öğrencileri de derse katmaya yardımcı olmaktadır. Oyun dersteki amaç
olmayıp, öğretim amaçlı kullanılan bir araç olmalıdır. Bu yüzden öğretmen eğitsel oyunu başarılı bir
şekilde uygulamak için dikkatli ve özenli bir hazırlık yapmalı, oyunları tüm öğrencilerin anlayıp tüm
sınıfın etkin olarak katılabilecekleri kadar basit, anlaşılır, dikkat çekici olacak şekilde düzenlemeli,
oyunu sürekli kontrol etmeli, öğrencilere rehberlik ederek oyunu yönetmeli, öğretim ortamını
düzenlemelidir (Demirel, 1999).
Bu çalışmada ortaokul 6. sınıf fen bilimleri dersinde yer alan “Kuvvet ve Hareket” ünitesi
“Bileşke Kuvvet” ile ilgili konu ve kavramları daha anlamlı ve kalıcı şekilde öğrenmelerine katkı
sağlayacağı düşünülen “Tabu” adlı eğitsel oyunun akademik başarı ve öğrenme kalıcılığına etkisini
belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın eğitseloyunların fen öğretiminde akademik başarı ve öğrenme
kalıcılığına etkisinin belirlenmesinin yanı sıra, fen bilimleri dersinde farklı eğitsel oyunların gelişimine
katkı sağlayacağı ön görülebilir.
Bileşke Kuvvet konusunun seçilme nedenin ise konu da kullanılan kavramların anlaşılması zor
ve soyut kavramlar olmasıdır.
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2.YÖNTEM
Araştırmada ön test-son test gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır.Gruplar
random yoluyla deney ve kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında Ordu
ili Altınordu ilçesinde öğrenim görenaynı öğretmenin aynı okulda okuttuğu deney grubu 16, kontrol
grubu 20 kişiden oluşan, 6. sınıf öğrencilerini kapsayaniki grup üzerinde yürütülmüştür. Deney
grubunda eğitsel oyunlar öğretimine göre hazırlanan tabu ile fen bilimleri öğretimi yapılırken, kontrol
grubunda alışılagelmiş öğretimle ders işlenmiştir.
2.1. Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak başarı testi geliştirilmiştir. Hazırlanan 12 maddelik test; dil ve
anlatımdaki açıklık ve görünüş açısından 1 Türkçe öğretmeni, 3 Fen bilimleri alan uzmanın
görüşlerine başvurulmuş, uzmanların önerileri doğrultusunda düzenlenmiştir. Test, araştırma grubu
dışındaki 7. sınıf öğrencilerinden 71 kişiye uygulanmıştır. Bu ön uygulamada testmaddelerinin madde
ayırtedicilik özellikleri ve madde güçlük değerleri hesaplanmış ve testin güvenirliği KR-20 güvenirlik
katsayısıyla incelenmiştir. Bulunan KR-20= 0.70’dir.
KR-20

ile

elde

edilen

bu

güvenirlik

değerine

göre

hazırlanan

testin

güvenilir

olduğusöylenebilir. Testte yer alan 12sorunun madde güçlük değerleri, madde ayırt edicilik değerleri
Tablo 1.’de sunulmuştur.
Tablo 1.

1

Madde Güçlük
İndeksi (p)
0.94

Madde Ayırt
Edicilik İndeksi(q)
0.05

2

0.83

0.16

3

0.47

0.52

4
5

0.69
0.71

0.31
0.28

6

0.36

0.63

7

0.70

0.30

8

0.33

0.66

9

0.60

0.39

10

0.54

0.45

11

0.62

0.38

12

0.52

0.47

Madde No

Tablo 1.’de görüldüğü gibi test maddelerinin madde güçlük değerleri .33 ile .94 arasında
değişirken, madde ayırt edicilik değerleri.05 ile .66 arasında değişmektedir. Başarı testi Ek-1 de
sunulmuştur.
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2.2.Verilerin Analizi
Çalışmanın verileri nonparametrik özelikler taşıdığı için ve evren içerisinde iki grubun
karşılaştırılması söz konusu olduğu için Mann-Whitney U testi veher iki grubun kendi içerisinde
karşılaştırılması söz

konusu

olduğundan

Wilcoxonişaret

testi kullanılmıştır.

Nicel verilerin

çözümlenmesinde spss22 istatistik paket program kullanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir.
2.3.Araştırma Deseni
Bu araştırma da ön test-son test gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma deney ve
kontrol grubu olmak üzere iki grup üzerinde yürütülmüştür. Tabu sonrası, geleneksel öğretim sonrası
ve 3 haftasonrasında başarı testi uygulanmıştır. Bu başarı testi ile öğrencilerin Bileşke Kuvvet
konusundaki akademik başarıya ve öğrenme kalıcılığına etkisi incelenmeye çalışılmıştır.
Tablo2. Deney Deseni
Grubun Adı
Deney Grubu
Kontrol Grubu

Deney Öncesi
(Ön Test)
Başarı Testi
Başarı Testi

Deney Süreci
Geleneksek Öğretim
Eğitsel Oyun İle
Öğretim

Deney Sonrası
(Son Test)
Başarı Testi
Başarı Testi

3.UYGULAMA SÜRECİ
İlk olarak derste anlatılacak konu işlenmiştir. Konu sonrası deney grubuna tabu uygulanmış,
kontrol grubuna ise geleneksel öğretim sonrası herhangi bir şey yapılmamıştır. Daha sonra ön test
olarak başarı testi öğrencilere dağıtılmıştır. 3 hafta aranın ardından kalıcılığa ve akademik
başarıyabakmak amacıyla aynı başarı testi tekrar öğrencilere son test olarak dağıtılarak uygulamaya
son verilmiştir. Tabunun oynanış şekli aşağıdaki gibidir ve tabu oyunu Ek-2’de sunulmuştur. Fen tabu
oyunu için 16 kişilik sınıf 4’er kişilik gruplara ayrıldı. Gruplarda kendi aralarında 2 kişilik gruplara
ayrıldı. Seçilen bir kişi 1 dk içerisinde kartlarda yazan kelimeyi altta verilen yasaklı kelimeleri
kullanmadan kendi takımından arkadaşına anlattı. Rakip takımdan bir kişi anlatıcının yasaklı
kelimeleri kullanıp kullanmadığını kontrol etti. Rakip takımdan bir kişi süreyi kontrol etti. Anlatıcının
grubundan olan kişiler, hedef sözcüğü bulmak üzere tahminlerini sesli olarak ifade ettiler. Süre
dolunca sıra diğer takıma geçti. Oyun esnasında anlatıcının elleriyle şekil çizmesi, bir nesneyi tarif
etmesi veya bir şeyi göstermesi yasaklanmıştır. Rakip gruptaki kişilerin, anlatıcıya olmadık
durumlarda

müdahale

etmeleri

yasaklanmıştır.

Anlatıcının

grubundan

olan

kişiler, yasaklı

sözcüklerden birini söylerse; bu sözcüğün yasağı kalkmıştır ve anlatıcı bu sözcüğü kullanabilmiştir.
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4.BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde 6. sınıf

fen bilimleri dersinde yer alan “Kuvvet ve Hareket”

ünitesi “Bileşke Kuvvet” konusunda eğitsel oyun destekli öğretim ve geleneksel öğretimle yapılan ders
sonrası uygulanan başarı testinin veri analizi verilmiştir.
Tablo 3: 6.sınıf deney ve kontrol grupları ön test Mann-Whitney U testi sonuçları. *p<.05
Geleneksel ve Tabu Destekli Öğretim

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

u

Deney Grubu

16

18,47

295,50

159,500 -0,016

Kontrol Grubu
Toplam

18,53

370,50

36

20

z

p
0,987

Tablo 3’te verilen Mann-Whitney U testi sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin araştırmaya
katılan öğrencilere “Bileşke Kuvvet” konusunda deney ve kontrol grubuna uygulanan ön test başarı
testinin veri analizi yapıldığında istatistiki olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edilmiştir

(z=

0,016;p>0.05).
Tablo 4:6.sınıf deney ve kontrol grupları son test Mann-Whitney U testi sonuçları. *p<.05
Geleneksel ve Tabu Destekli Öğretim

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

u

Deney Grubu

16

20,84

333,50

122,500 -1,226

16,63

332,50

Kontrol Grubu
Toplam

20

z

p
0,220

36

Tablo 4’te verilen Mann-Whitney U testi incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilere
“Bileşke Kuvvet” konusunda deney ve kontrol grubuna uygulanan son test başarı testinin veri analizi
yapıldığında istatistiki olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edilmiştir(z=-1,226;p>0.05).
Tablo 5: 6.sınıf kontrol grubu ön-son test wilcoxon işaret testi sonuçları. *p<.05
Geleneksel ve Tabu Destekli Öğretim
Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

N
6
12
2

Sıra
Ortalaması
10,25
9,13

Sıra
Toplamı
61,50
109,50

z

p

-1,057

0,290

Tablo 5’te verilen Wilcoxon işaret testi incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilere
“Bileşke Kuvvet” konusunda kontrol grubuna uygulanan ön-son test başarı testinin veri analizi
yapıldığında istatistikiolarak anlamlı bir farkın bulunmadığı tespit edilmiştir(z=-1,057;p>0.05).
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Tablo 6: 6.sınıf deney grubu ön-son test wilcoxon işaret testi sonuçları.*p<.05
Geleneksel ve Tabu Destekli Öğretim

N

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

12
1

3

Sıra
Ortalaması
7,67
8,08

Sıra
Toplamı
23,00
97,00

z

p

-2,155

0,031

Tablo 6’da verilen wilcoxon işaret testi incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilere
“Bileşke Kuvvet” konusunda deney grubuna uygulanan ön-son test başarı testinin veri analizi
yapıldığında istatistiki olarak anlamlı bir farkın bulunduğu tespit edilmiştir(z=-2,155;p<0.05).
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
6.sınıf fen bilimleri dersinde “Kuvvet ve Hareket” ünitesi “Bileşke Kuvvet” konusunda
“Tabu” adlı oyunun akademik başarıya ve kalıcılığa etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, tabu oyunu
ile desteklenen öğretimin akademik başarıya istatistiki olarak olumlu yönde bir etkisi varken, kalıcılık
yönünde bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Yaptığımız çalışmada deney grubu ve kontrol gruplarının sıra ortalamaları incelenmiştir.
Sonuçlar deney grubu lehine akademik başarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak aralarında
bulunan fark istatiksel olarak bir anlam ifade edecek boyuta taşınmamıştır. Literatürde oyun destekli
uygulamaların

öğrencilerinin

akademik

başarısı üzerinde

bir

etkisi olmadığı yapılan bazı

araştırmalarda rapor edilmiştir (Bayat ve ark.,2014). Klepper (2003), Romine (2004), Yiğit (2007),
Bayırtepe ve Tüzün (2007), Ataover (2005) yaptıkları benzer çalışmalarda oyun destekli öğretimin,
diğer öğretim yöntemlerine göre öğrenme üzerinde olumsuz yönde sonuçlara ulaşmışlardır. Bu sonucu
Torun (2011), eğitsel oyunlardan daha etkili olabilecek bir yöntem kullanıldığında veya eğitsel oyun
doğru kullanılmadığında öğrenme üzerinde olumsuz etki yarattığını ileri sürmüştür. Bu yoruma ek
olarak her öğrenme konusunun eğitsel oyunla öğretime uygun olmadığı veya mutlaka akademik
başarıda anlamlı bir fark yaratmadığı da söylenebilir (Bayat ve ark.,2014).
Ancak eğitsel oyunun çocuğu sadece bilişsel alanda değil bütün alanlarda olumlu şekilde
etkilediği konusunda pek çok araştırma vardır (Bayat ve ark.,2014). Piaget, oyunun çocuğun bilişsel
alandaki gelişimine getirisi olduğunu belirtirken Vygotsky, oyunun, öğrenmede ve bilişsel gelişimde
önemli bir role sahip olduğunu düşünmesinin yanı sıra sosyokültürel getirilerinin de üzerinde
durmaktadır (Nicolopoulou,1993/2004). Eğitsel oyunlar dersi daha ilgi çekici hale getirmekte ve
çocuğun derse aktif bir şekilde katılmasına yardımcı olmaktadır. Oyun, çocuğun hayal dünyasını
genişletmekte, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine katkı sağlamaktadır (Bayat ve ark.,
2014).Bu bağlamda hem fen bilimleri eğitiminin hedeflerinden biri olan bilimsel süreç becerilerinin
gelişmesine hem de yapılandırmacı öğretimde öğrenciden beklenen becerilerin gelişmesine yarar
sağlamaktadır (Bayat ve ark., 2014).
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Geleneksel öğretim uygulanan sınıf ile tabu uygulanan sınıf arasında anlamlı bir farkın
olmamasının nedeni, veri analiz sonuçlarından eğitsel oyun uygulanan sınıfta doğru cevaplayan kişi
sayısı daha fazla iken istatistiki olarak bu anlamlı bir farklılığın olmamasından kaynaklanabilir. Testi
geliştirerek öğrencilerde kalıcılığın artırılması sağlanabilir. Bu da eğitsel oyun yöntemini geleneksel
yönteme daha üstün kılabilir. Öğrencilerde 3 hafta sonrasında başarıdaki artışta tabu oyunun tam
etkisinden tüm bu sonuçlara bakıldığında bahsedilmeyebilir.

Çünkü öğrencilerin bu süreçte bu

konuyla ilgili sınavlarının olması, ayrıca uygulama süreci TEOG haftasına denk geldiği için bu konuya
çalışmış olmaları, özel ders veya etüt merkezlerinde konu için ek takviye almaları konu üzerindeki
başarılarını artırmada etkili olduğu düşünülmektedir.
6.ÖNERİLER
Yapılan çalışma diğer çalışmalar ile birlikte incelendiğinde, eğitsel oyunların farklı sınıf
düzeylerinde bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi aşamalarında diğer yöntem tekniklerle
aralarında anlamlı farkın olup olmadığı ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisiyle ilgili yeni
araştırmalar yapılmalıdır (Altınbulak, Emir, Avcı,2006). Öğretmenlere eğitsel oyun becerileri
hakkında uygulamalı hizmet içi eğitim seminerler düzenlenmelidir (Altınbulak ve ark.,2006). Eğitim
fakültelerinde eğitim gören öğretmen adaylarına; eğitsel oyun yöntemi hakkında teorik ve pratik olarak
bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır (Altınbulak ve ark.,2006). Diğer yandan öğrencilerin de yeni
oyunlar üretmelerine fırsat verilebilir; hatta bu oyunları performans görevi ya da proje ödevi olarak da
değerlendirilebilir (Çavuş, Kulak, Berk, Kaplan Öztuna,2011). Hazırlanan oyunlar konu esnasında,
ünite tekrarında etkili olarak kullanılabileceği gibi etüt ya da egzersiz saatlerinde de bu oyunlardan
faydalanılabilir (Çavuş ve ark.,2011).

Ayrıca bilim fen bilimleri kulübü etkinliklerine eğitsel oyun

tasarımlarıeklenebilir (Çavuş ve ark.,2011).

Bilim insanları, sosyobilimsel konular, doğa olayları

kısaca fen bilimleri konu alanı içerisinde yer alan birçok başlık bu etkinliklerde değerlendirilebilir
(Çavuş ve ark.,2011). Yaptığımız çalışmada benzer sonuçlar ile karşılaşıldığından benzer önerilerde
bulunulabilir. Çalışma sırasında dikkate alınan önerilere rağmen benzer sonuçlar ile karşılaşılmıştır.
Bu nedenden dolayı mevcut öneriler yetersiz olarak görülmekte ve bunun için ek olarak yeni öneriler
geliştirilmiştir.
Şu önerilerde bulunulabilir:
1. Konunun kapsamı dar olduğu için daha kapsamlı bir konu üzerinde tabu çalışması
yaptırılabilir.
2. Tabu daha çok geliştirilebilir.
3. Tabu yerine başka bir eğitsel oyun kullanılabilir.
4. Daha geniş bir zaman aralığında bütün öğrenciler izlenecek şekilde uygulanabilir.
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EKLER
EK-1
BAŞARI TESTİ
1.Kuvvet ölçen araca ne denir?
A) Dinamometre

B) Barometre

D)Eşit kollu terazi

C)Manometre

2. Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
B) Cismin şeklini değiştirir.

A) Duran cismi harekete geçirir.
D) Cismin yönünü değiştirir.

C) Cismin kütlesini değiştirir.

3.
20N

50N A

B

Şekildeki kuvvetlerin etkisinde kalan cismin hareket etmemesi için uygulanması gereken dengeleyici
kuvvet hangi yönde, kaç Newton büyüklüğünde olmalıdır?
A) B yönünde 30 N

B) B yönünde 70 N

C) A yönünde 30

D) A yönünde 70 N

4.

Şekildeki kuvvetlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde kaç N luk kuvvetle hareket eder?
A) Sağa 15 N

B) Sağa 55 N

C) Sola 15 N

D) Sola 55 N

5.Aşağıdakilerden hangisinde dengelenmemiş kuvvet söz konusudur ?
A)Yavaşlayan bir otomobil B)Dalda duran bir elma
C)Yerinde duran bir cisim D)Hareketsiz duran bir top
6.Doğrultuları aynı,yönleri ve büyüklükleri farklı iki kuvvetin oluşturacağı net kuvvet için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Küçük kuvvetle aynı yöndedir.
B)Büyük kuvvetle aynı yöndedir.
C)Büyüklüğü kuvvetlerin çarpımına eşittir. D)Büyüklüğü kuvvetlerin toplamına eşittir.
7.Aşağıdakilerden hangisinde dengelenmiş kuvvet söz konusudur?
A)Ağaçtan hızlanarak düşen elmaB)Denge aletinde zıplayan jimnastikçi
C)Masa üzerinde duran vazo

D)Yavaşlayan bir tren
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8. Şekildeki cisme değişik büyüklükte ve yönlerde3N
kuvvetler etkiyerek hareketine neden olmaktadır.
Bu cismi dengeleyecek kuvvetler aşağıdaki seçeneklerden 8N
hangisinde verilmiştir?
1N

4N

3N

4N

A)1NB)2N
1N
C)

1N

D)2N

1N

1N

9. 40N

50N

Sürtünmesi önemsenmeyen yüzey üzerinde duran cisme şekildeki kuvvetler etki etmektedir.Buna göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cisme dengelenmemiş kuvvetler etki etmektedir. B)Net kuvvet 10 N’dur.
C)Cisim 50N’luk kuvvet yönünde hareket eder.

D)Cisim hareket etmez.

10. I. Üzerindeki net kuvvetin sıfır olmadığı cisimler, dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir.
II.Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde cisimler hareket eder.
III.Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde cisimler duruyorsa durmaya devam eder, hareketsizdir.
Buna göre yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II C)Yalnız III D)I,II ve III
11.K
10N

5N B

15N

D
20NG

5N 5N
Şekildeki K cismine etkiyen kuvvetlerin bileşkesi ve yönü nedir?
Bileşke kuvvet (N) Yönü
10
5
10
5

A)
B)
C)
D)

Batı
Kuzey
Doğu
Doğu

12.“Bir cisim üzerindeki bileşke (Net) kuvvet, cisme etkiyen kuvvetlerin toplamından büyük,
farkından küçük olamaz.”Bu kurala göre bir cisme etkiyen 15N ve 8N’luk iki kuvvetin bileşkesi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)20 B)18 C)13 D)6
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EK-2
Tabu Oyunu
Resim 1. Örnek Tabu kartları
KUVVET
İtmek
Çekmek
Newton
Ağırlık
Hareket

DİNAMOMETRE
Kuvvet
Alet
Araç

DENGELENMİŞ KUVVET
Hareketsizlik
Dengelenmemiş kuvvet
Net kuvvet
Sıfır
Kuvvet
Hız
Denge
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DENGELENMEMİŞ KUVVET
Kuvvet
Hız
Denge
Dengelenmiş kuvvet

BİLEŞKE KUVVET
Net Kuvvet
Aynı yön
Farklı yön

DOĞRULTU
Çizgi
Doğru
Yön
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BÜYÜKLÜK
Şiddet
Sayısal değer
Rakam

YÖN
Taraf
İstikamet
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BAŞARISINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Penbegül Duyar Tunç - Doç. Dr. Erol Taş
Ordu Üniversitesi, penbegulduyar@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki
başarısını etkileyen faktörler hakkında görüşlerini incelemektir. Araştırmada yorumlayıcı araştırma
yöntemi olan fenomonografik yöntem kullanılmıştır. Ordu il merkezinde bulunan 5 ortaokulunda
görev yapan 16 fen bilimleri öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak, likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen verilerin geçerliliği ve güvenirliliği
hesaplanarak örnekleme uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, fen başarısının birçok faktör tarafından
etkilendiğini göstermiştir. Özellikle öğrencilerin fen bilimleri başarısında en etkili faktörün
öğrencilerin dersi iyi dinlemeleri, en etkisiz faktörün ise öğrencilerin cinsiyetlerinin olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri, Öğrenci Başarısı, Öğretmen Görüşleri.

GİRİŞ
Fen, bütün dünyada herkesin mutlaka bilmesi ve öğrenmesi gereken hayatın ta kendisi olan,
canlıların tüm yaşamını öğreten, bununla kalmayıp öldükten sonra bile toprağa nasıl karıştığını
inceleyen çok önemli bir bilim dalıdır. “Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı tanımlamaya ve açıklamaya
çalışan bir bilimdir” (MEB, 2006). Fen bilimlerine,

doğa bilimleri de denilmektedir. “Fen bilimleri

insanın doğayı, doğal olayları, doğa kanunlarını, doğanın bir parçası olarak kendi varlığını anlamasını
sağlayan ve çoğunlukla ampirik yöntemleri kullanan bilimler bütünüdür” (İsrael, 2007).

Fen

bilimlerini bilmeyen bir toplum gerilemeye ve yok olmaya mahkumdur. “Fen Bilimleri, ülkelerin
gelişmesinde ve ekonomik kalkınmasında önemli bir yere sahiptir” (Ünal, Çoştu, & Karataş, 2004).
Türkiye’de fen başarısına bakıldığında düşük seviyelerde olduğunu görülmektedir.
PISA Ortalama Fen Bilimleri Puanları 2003-2009 Karşılaştırmasında ülkemizin fen başarısının
oldukça düşük olduğu rapor edilmektedir (Özenç & Arslanhan, 2010). Buna göre Üçüncü Öğrenci
Değerlendirme Programı (PISA) testinin fen bilimleri sonuçları 2009 yılında değerlendirmeye alınan
65 ülke içerisinden ülkemizin 43.sırada olduğu görülmüştür. PISA 2009 sonuçlarına bakıldığında
Türkiye’nin 2003 yılına göre fen bilimleri puanlarında artma olduğu ve bununla birlikte sıralamada
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birkaç basamak ilerlediği görülmektedir. PISA sonuçlarında en yüksek puan alan ülke olan Finlandiya
ile ilgili yapılan bir araştırmada (Eraslan, 2009) Finli öğrencilerin başarılarının sırrı eğitim
sistemindeki dört faktörle açıklanmaktadır. Bu dört faktör şunlardır:
• Öğretmen yetiştirme programı
• Geleneksel okul yaşamı
• Kültürel olarak öğretmenlik mesleğine bakış
• Hizmet içi öğretmen eğitimi
PISA çalışmalarında başarıya ulaşmak amacıyla Türk eğitim sisteminde de Finlandiya ve diğer
Avrupa ülkeleri örnek alınmakta ve buna yönelik bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılmaktadır
(Çelen, Çelik, & Seferoğlu, 2011).
Grafik 1: 2003-2015 PISA Matematik, Fen ve Okuma Alanlarında Türkiye’nin Sıralaması

(Sözcü, 2016)
Grafik 1 incelendiğinde Türkiye’nin PISA sonuçlarına göre fen başarısı 2003 yılında % 19.51
ülkeyi geçmiş, 2006 yılında % 24.56 ülkeyi geçmiş, 2009 yılında % 33.84 ülkeyi geçmiş, 2012 yılında
% 33.84 ülkeyi geçmiş ve son olarak 2015 yılında ise % 25.71 ülkeyi geçmiştir. Bu da bize 2015 e
kadar yükselişte olduğu ama 2015’te düşüş yaşadığını gösteriyor.
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Grafik 2: Türkiye’nin PISA Bilim Sonuçlarındaki Konumu

(BBC, 2016)
Grafik 2 incelendiğinde şu ana kadar yapılmış PISA sonuçlarına göre Türkiye fen-bilim
başarısına bakıldığında PISA ortalamalarının hiç üstüne çıkılmamış hep altında kalınmıştır. 2015 fen
bilimleri sonuçları incelendiğinde ülkeler bazında Singapur liderliğe ulaşmışken, Türkiye 52. sırada
Dominik Cumhuriyeti ise son sırada olduğu görülmektedir. Bilim sonuçlarına göre OECD ülkelerinde
eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7'si bilimle ilgili testte en yüksek sonuçları almıştır ve Singapur'da 4
öğrenciden 1'i, Tayvan, Japonya, Finlandiya'da 7 öğrenciden 1'i de bu seviyede olmuştur bununla
birlikte 20 ülkede ise öğrencilerin sadece yüzde 1'inden azı en yüksek notları almıştır ve bu ülkelerden
biri de Türkiye olmuştur ki Türkiye'de bu oran yüzde 0,3 seviyesindedir (Abhaber Brüksel, 2016).
OECD ülkelerinde erkek öğrencilerin yüzde 25'i, kız öğrencilerin yüzde 24'ü ileride bilim ile ilgili bir
işte çalışmak istediğini söylemektedirler ayrıca kız öğrencilerin çoğu sağlık sektöründe çalışmak
istediğini belirtirken, erkek öğrencilerin çoğu ise bilişim ve iletişim teknolojilerin ya da mühendislik
alanında çalışmak istemektedirler (Abhaber Brüksel, 2016).
PISA 2006 sonuçlarına göre, Türkiye’nin fen bilimleri başarı ortalamasının OECD ülkeleri
arasında yüksek olmasını sağlayan sosyal veya ekonomik birden çok faktör olduğu görülmektedir
(Çelen, Çelik, & Seferoğlu, 2011). Bölgesel konum ve sosyal yerleşme bakımından diğer ülkelerden
çok farklı özellikler göstermesinin yanında, kendi içinde de bölgesel konum ve sosyal yerleşimde
büyük farklılıklara sahipliği bu farklılığı göstermektedir (Çelen, Çelik, & Seferoğlu, 2011). PISA 2006
ön raporundan görüldüğü gibi, öğrencilerin coğrafi bölgelere göre fen bilimleri başarılarına
bakıldığında, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden PISA çalışmasına katılan
öğrencilerin fen bilimleri başarılarının, diğer bölgelere göre daha gerilerde olduğu belirlenmiştir (Anıl,
2009).
Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörlere bakıldığında bu
faktörlerden babanın eğitim durumunun annenin eğitim durumundan daha çok etkilediği belirlenmiştir
(Anıl, 2009). Öğrencilerin fen başarılarıyla ilgili en önemli değişkenin fen derslerine ayırdıkları zaman
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ve bunun altındaki en yüksek faktör ise öğrencinin okuldaki fen derslerine çalışmak ve bu derslerle
ilgili ödevleri yapmak için ayırdığı zaman gözlenen değişkenidir. Diğer taraftan öğrencilerin sahip
olduğu eğitim materyali ise gizil değişkenidir. Öğrencilerin bilhassa ne kadar kitapları varsa fen
başarıları da o düzeyde olumlu etkilenecektir. Bilgisayar gibi donanımlar öğrencilerin birincil
kaynakları olduğundan başarılarını öteleyecektir. (Özer & Anıl, 2011)
Fen bilimleri öğretmeni dersinde feni yaşamalı ve yaşatmalıdır ki öğrenciler fenin gerçek bir
hayat hikayesi olduğunun bilincine varabilsinler. Fen bilimleri öğretmeninin sürekli kendini
yenilemesi, yenilikleri araştırması, eleştirel gözle bakabilmesi ve adaletli olması gerekir. Fen bilimleri
öğretmeni derste olabildiğince gerçek materyal kullanmalı ve akıllı tahtalardan öğrencinin aktif olarak
yapacağı etkinliklere mutlaka zaman ayırmalıdır. “Fen bilimleri dersinde izlenmesi gereken yöntem,
bilimsel tutumların ve zihinsel süreç becerilerinin kullanılması yolu ile bilimsel kavram, ilke ve
genellemelere varma şeklinde özetlenebilir” (Kaptan & Korkmaz). “Derslerin işlenişi esnasında fen
öğretimini doğasından anlaşılacağı üzere, derslerde düz anlatımdan kaçınılmalı, bütün eğitim
düzeylerindeki öğrencilerin öğrenme etkinliklerine çeşitli düzeylerde aktif olarak katılmaları
sağlanmalıdır” (Kaptan & Korkmaz). “Fen Bilimleri öğretimi, deneysel yöntem, araç ve gereçler ile
derste uygulanmasa bile; doğadaki olaylarla veya günlük yapılan somut işlemlerle bağlantı kurularak
uygulanmalıdır. Bunun içinde fen bilgisi eğitimcisinin niteliği önem kazanmaktadır” (Demirci, 1993).
Probleme, fen bilimleri öğretmenlerine göre, öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen
faktörler nelerdir, sorusuyla yola çıkılmıştır. Alt problem olarak fen bilimleri öğretmenlerine göre,
öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden hangisi ya da hangileri, öğrencilerin fen
bilimleri başarısında daha etkilidir, sorusu oluşturmuştur.
Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerine göre, öğrencilerin fen bilimleri başarısını
etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bununla beraber fen bilimleri öğretmenlerine göre, öğrencilerin fen
bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden hangisi/hangilerinin, öğrencilerin fen bilimleri başarısında
daha etkili olduğunu ortaya koymak amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırmada çalışmanın doğasına uygun olarak araştırma yöntemleri arasından yorumlayıcı
araştırma deseninden fenomonografik araştırma yöntemini kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini,
2016-2017 öğretim yılında Ordu il merkezinde bulunan 5 ortaokulda görev yapan 16 fen bilimleri
öğretmeni oluşturmuştur.
Verileri Toplama Aracı
Fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerin fen başarısını etkileyen faktörleri tespit etmek için
geliştirilen ölçek 10 maddeden oluşmakta ve 5’li likert yapıdadır. (Dursun & Dede, 2004) tarafından
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matematik başarılarını etkileyen faktörler için geliştirilmiş olup fen bilimleri eğitimine yönelik
modifiye edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve testimizin Cronbach’s
Alpha güvenirlilik analizi 0.562 çıkmıştır. Cinsiyet faktörünü çıkardığımızda ölçeğin güvenirliği 0.732
ye çıkmaktadır. Geçerlik için yapı geçerliğine bakılmıştır. Bu amaçla açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır. “Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya getirerek ölçmeyi az
sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir” (Büyüköztürk, 2006). Faktör analizi
sonuçlarına göre;
1)Öğrencinin derse karşı tutumu
9- Dersi iyi dinleme
8- Çok ve disiplinli çalışma
2)Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerin etkisi
6-Okulun fiziksel özellikleri
5-Uygulanan öğretim stratejileri
7- Müfredat programı
3)Sosyo-ekonomik ve kültürel özellikler
3-Sosyo-ekonomik düzey
2-Anne-babanın eğitim düzeyi
1-Cinsiyet
4)Öğrenci ve öğretmen yeterlilikleri
4-Öğretmen yeterlilikleri
10- Zekâ Düzeyi
şeklinde 4 ana başlıkta faktörleri toplanmıştır. Gönüllük esasına dayanan çalışmada Fen bilimleri
öğretmenlerine anketi cevaplamaları için 15 dakika süre verilmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada nicel veriler toplanmıştır ve nitel veri analizi yapılarak yorumlanmıştır.
Araştırma verilerinin analiz edilmesinde ve grafiklerde ise SPSS paket programı kullanılmıştır.
Tablolar orantı yoluyla oluşturulmuştur.
BULGULAR
Araştırmada yukarıda bahsedilen alt problemine ilişkin fen bilimleri başarılarını etkileyen
faktörlere yönelik görüşleri grafik 4’te verilmiştir:
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Grafik-3: Öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşleri
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Grafik-3 incelendiğinde, fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısı
üzerindeki en belirleyici faktör olarak, öğrencilerin dersi iyi dinlemelerini görmektedirler. Daha sonra
ise sırasıyla, öğretmenin yeterliliği, derslerde kullanılan öğretim stratejileri ve teknikleri, zekâ düzeyi,
anne-babanın eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, müfredat programı, okulun fiziksel olanakları, çok
ve disiplinli çalışma şeklinde sıralanmaktadır. Cinsiyet faktörü ise öğrencilerin fen bilimleri
başarısında en az etkisi olan faktör olarak görülmektedir.
Araştırma sonucu elde edilen bulgular Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo-1: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin, Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarısını Etkileyen
Faktörlere İlişkin Görüşleri
Faktörler

Çok
Etkili
(%)
6.25
37.5

Etkili
(%)

Fikrim
Yok (%)

12.5
62.5

Sosyoekonomik düzey
Öğretmen yeterlilikleri
Uygulanan öğretim stratejileri ve
teknikleri

31.25
62.5
62.5

Okulun fiziksel olanakları
Müfredat programı
Çok ve disiplinli çalışma
Dersi iyi dinleme
Zekâ düzeyi

Cinsiyet
Anne-babanın eğitim Düzeyi

Etkisiz
(%)

Toplam
(%)

-

Az
Etkili
(%)
43.75
-

37.5
-

100
100

68.75
37.5
37.5

-

-

-

100
100
100

25
43.75
37.5

75
50
56.25

-

6.25
6.25

-

100
100
100

81.25
56.25

18.75
43.75

-

-

-

100
100
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Tablo-1’e bakıldığında, öğretmenlerin anketteki maddelerden hiçbirisine “Fikrim yok.”
düzeyinde

görüş

bildirmedikleri görülmektedir.

Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde

öğretmenlerin %43.75’i, cinsiyetin az etkili olduğunu %37.5’i de etkisiz olduğunu düşünmektedirler.
Bu veriler bize cinsiyetin öğrencilerin başarısında neredeyse etkisiz olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin

fen

bilimleri başarısı üzerinde

anne-babanın

eğitim

düzeyinin,

fen bilimleri

öğretmenlerinin %37.5’i tarafından çok etkili, %62.5’i tarafından ise etkili bir faktör olarak
düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında annebabanın eğitim düzeyini çok belirleyici bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir. Öğrencilerin fen
bilimleri başarısı üzerinde

sosyoekonomik düzeyinin, fen bilimleri öğretmenlerinin %31.25’i

tarafından çok etkili, %68.75’i tarafından ise etkili bir faktör olarak düşünüldüğünü görülmektedir. Bu
veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında sosyoekonomik düzeyini çok belirleyici
bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir. Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde öğretmen
yeterliliklerinin, fen bilimleri öğretmenlerinin %62.5’i tarafından çok etkili, %37.5’i tarafından ise
etkili bir faktör olarak düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri
başarısında öğretmen yeterliliklerinin çok belirleyici bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir.
Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde uygulanan öğretim stratejileri ve tekniklerinin, fen
bilimleri öğretmenlerinin %62.5’i tarafından çok etkili, %37.5’i tarafından ise etkili bir faktör olarak
düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında uygulanan
öğretim stratejileri ve teknikleri çok belirleyici bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir.
Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde okulun fiziksel olanaklarının, fen bilimleri öğretmenlerinin
%25’i tarafından çok etkili, %75’i tarafından ise etkili bir faktör olarak düşünüldüğü görülmektedir.
Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında okulun fiziksel olanakları çok
belirleyici bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir. Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde
müfredat programının, fen bilimleri öğretmenlerinin %43.75’i tarafından çok etkili, %50’i tarafından
etkili ve %6.25’i tarafından ise az etkili bir faktör olarak düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler,
öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında müfredat programının belirleyici bir unsur olarak
gördüklerini göstermektedir. Fakat etkisinin niteliği değişebilmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri
başarısı üzerinde çok ve disiplinli çalışmanın, fen bilimleri öğretmenlerinin %37.5’i tarafından çok
etkili, %56.25’i tarafından etkili ve %6.25’i tarafından ise az etkili bir faktör olarak düşünüldüğü
görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında çok ve disiplinli
çalışmanın belirleyici bir

unsur

olarak gördüklerini göstermektedir. Fakat etkisinin niteliği

değişebilmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri başarısı üzerinde dersi iyi dinlemenin, fen bilimleri
öğretmenlerinin %81.25’i tarafından çok etkili, %18.75’i tarafından ise etkili bir faktör olarak
düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin öğrencilerin fen bilimleri başarısında dersi iyi
dinlemenin çok belirleyici bir unsur olarak gördüklerini göstermektedir. Öğrencilerin fen bilimleri
başarısı üzerinde zekâ düzeyinin, fen bilimleri öğretmenlerinin %56.25’i tarafından çok etkili,
%43.75’i tarafından ise etkili bir faktör olarak düşünüldüğü görülmektedir. Bu veriler, öğretmenlerin
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öğrencilerin fen bilimleri başarısında zekâ düzeyinin çok belirleyici bir unsur olarak gördüklerini
göstermektedir.
Grafik 4: Fen başarısına etki eden cinsiyet faktörünün; öğretmenlerin yaş, görev yılı ve
cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden cinsiyet
konusunda çoğunlukla etkisiz ve az etkili olduğunu düşünüyorlar. Fakat 8 yıl ve 25-26 yıl görev
yapmış öğretmenler ise çok etkili ve etkili olduğunu söylemektedirler.
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Grafik 5: Fen başarısına etki eden anne-babanın eğitim düzeyi faktörünün; öğretmenlerin yaş,
görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
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Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden annebabanın eğitim düzeyi konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
Grafik 6: Fen başarısına etki eden sosyo-ekonomik düzey faktörünün; öğretmenlerin yaş,
görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
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Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden sosyoekonomik düzeyi konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
Grafik 7: Fen başarısına etki eden öğretmen yeterlilikleri faktörünün; öğretmenlerin yaş,
görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden öğretmen
yeterlilikleri konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
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Grafik 8: Fen başarısına etki eden uygulanan öğretim stratejileri faktörünün; öğretmenlerin
yaş, görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden
uygulanan öğretim stratejileri konusunda

aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde

cevaplamışlardır.
Grafik 9: Fen başarısına etki eden okulun fiziksel özellikleri faktörünün; öğretmenlerin yaş,
görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
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Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden okulun
fiziksel özellikleri konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
Grafik 10: Fen başarısına etki eden müfredat programı faktörünün; öğretmenlerin yaş, görev
yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
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Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden müfredat
programı konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır. Fakat 26 yıl görev
yapmış fen bilimleri öğretmeni az etkili olduğunu belirtmiştir.
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Grafik 11: Fen başarısına etki eden çok ve disiplinli çalışma faktörünün; öğretmenlerin yaş,
görev yılı ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi
6
5
4
Çok Etkili

3

Etkili
Az etkili

2

Etkisiz

1
0

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden çok ve
disiplinli çalışma konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır. Fakat 25
yıl görev yapan fen bilimleri öğretmeni az etkili olduğunu belirtmiştir.
Grafik 12: Fen başarısına etki eden dersi iyi dinleme faktörünün; öğretmenlerin yaş, görev yılı
ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden dersi iyi
dinleme konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
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Grafik 13: Fen başarısına etki eden zekâ düzeyi faktörünün; öğretmenlerin yaş, görev yılı ve
cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi

Fen bilimleri öğretmenleri öğrencilerin fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerden zekâ
düzeyi konusunda aynı fikirdeler ve çok etkili ve etkili şeklinde cevaplamışlardır.
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Fen bilimleri öğretmenlerine göre öğrencinin fen başarısını cinsiyet faktörü etkilemezken,
diğer faktörlerden anne-babanın eğitim düzeyi, sosyoekonomik düzey, uygulanan öğretim stratejileri
ve teknikleri, okulun fiziksel olanakları, müfredat programı, çok ve disiplinli çalışma, dersi iyi dinleme
ve zekâ düzeyi etkilediği görülmüştür. Öğrencinin derse karşı tutumuna bakıldığında; çok ve disiplinli
çalışma ve dersi iyi dinlemenin çok etkili olduğu tüm fen bilimleri öğretmenlerince hem fikir
olmalarıyla anlaşılmaktadır. Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkisine bakıldığında; okulun
fiziksel olanakları, uygulanan öğretim stratejileri ve müfredat programının çok etkili olduğu tüm fen
bilimleri öğretmenlerince aynı fikirde olmalarıyla anlaşılmaktadır. Sosyo-ekonomik ve kültürel
özelliklere bakıldığında; sosyo-ekonomik düzey ve anne-babanın eğitim düzeyi çok etkili oluğu tüm
fen bilimleri öğretmenlerince hem fikir olmalarıyla görülmüştür. Fakat, cinsiyet için aynı fikir
çıkmamıştır. Cinsiyetin az etkili olduğu da fen bilimleri öğretmenlerinin hem fikir olmalarıyla
belirlenmiştir. Öğrenci ve öğretmen yeterliliklerine bakıldığında; öğretmen yeterlilikleri ve zekâ
düzeyinin çok etkili olduğu tüm fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinin örtüşmesiyle kanıtlanmıştır.
Grafik 4 ‘ten anlaşıldığı gibi öğrencilerin fen başarısında cinsiyet faktörü çoğunlukla etkisiz olduğu
görülmüştür fakat etkili olabileceği sonucu da çıkmaktadır. Bazı çalışmalarda, cinsiyetin tutum
üzerinde çok küçük etkisi olduğunu belirtmiştir (Osborne, 2003). Tutum değişkenine bakıldığında
gözlenen maddeler için grup değişiklikleri açısından cinsiyetler arası bir karşılaştırmanın anlamlı
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düzeyde olabileceği belirtilmiştir (Uzun & Öğretmen, 2010). Bu çalışmaların sonuçlarıyla mevcut
çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Finlandiya, kız öğrencilerin bilimde erkek
öğrencilerden daha başarılı olduğu tek ülke olmuştur (Abhaber Brüksel, 2016). Bu fark kız
öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarının erkek öğrencilerden daha istekli olmalarından
kaynaklanabilir. PISA 2009 başarı puanları analizinde kızların fen başarı puanlarının erkeklerden daha
yüksek olduğu belirtilmiştir (Gürsakal, 2012). Grafik 5’ten anlaşıldığı gibi öğrencilerin fen başarısını
anne-babanın eğitim düzeyi son derece etkilemektedir. Öğrencilerin anne-babalarının eğitim
düzeylerinin yüksek olmasının fen başarılarında pozitif yönde etkili olduğu bildirilmiştir (Özer & Anıl,
2011). Üniversite mezunu anne-babaların üniversite mezunu olmayan anne-babalara göre çocuklarının
eğitim-öğretimlerine daha katılımlı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin fen becerileri puan ortalamaları
anne-babanın eğitim düzeyine göre gösterdiği farklılık eğitim düzeyi yükseldikçe başarı puanlarının
yükselmesi ortaya konulmuştur (Gürsakal, 2012). Bununla birlikte anne-babası katılımlı çocuklarının
akademik başarılarıyla pozitif olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (Kotaman,
2008). Bu çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Anne-babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin fen
başarıları ve sosyo-ekonomik düzeyleri tarafından oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 6).
Yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip anne-babaların çocuklarının eğitimine düşük sosyo-ekonomik
düzeye sahip anne-babalardan daha çok katıldıkları bildirilmiştir (Keith, Keith, Troutman, Bickley,
Trivette, & Singh, 1993). Başarıyı etkileyen önemli bir faktörün sosyo-ekonomik düzey olduğu
belirtilmiştir (Bıkmaz, 2003). Buna karşın sosyo-ekonomik düzeyin fen başarısında etkili olmadığı
konusunda araştırmaya bakıldığında anne-babaların tutum ölçeğinden aldıkları ortalama puanlar
karşılaştırıldığında gelir düzey ile ilgili bir farklılık olmaması ülkemizde anne-babalarının çocuklarının
eğitim-öğretimlerine katılımlarında sosyo-ekonomik düzeyin değil anne-babanın eğitim seviyesinin
etkili olduğunu göstermektedir (Kotaman, 2008). Bunun muhtemel sebepleri şunlar olabilir. Kotaman
ile bu çalışmanın örneklemlerinin farklı olması, fen başarısından beklentilerin farklı olması, yapıldığı
ortamların farklılıklarında kaynaklanabilir. Grafik 7 incelendiğinde öğrencilerin fen başarısını
öğretmen yeterlilikleri tarafından etkilediği görülebilir. Derste ünite içerisindeki kuralları ve tanımları
açıklayan, problemlerin nasıl çözüleceğini gösteren, problemle ilgili örnekler çözen, öğrencilere konu
ile ilgili ne bildiklerini soran, öğrencileri ile daha etkileşimli bir ilişki kuran ve öğrenmeleri takip edip
öğrenciye gerekli desteği sağlayan bir öğretmen modelinin başarılı olduğunu bildirilmektedir (Ceylan
& Berberoğlu, 2007). Bu iddia çalışmamın sonucu ile örtüşmektedir. Grafik 8 incelendiğinde
öğrencilerin fen başarısını uygulanan öğretim stratejileri tarafından etkilendiği anlaşılmaktadır.
Öğrenci merkezli etkinliklerden, grup halinde çalışma, öğrencilerin birbirinin ödevlerini kontrol etme,
ödevlerin sınıf içerisinde tartışılma, projeler üzerinde çalışma, öğrencilerin sınıfta deney yapma ve
gerçek hayattaki problemleri tartışma etkinliğini sık yaptığını söyleyen öğrencilerin fen başarısı daha
düşük seviyede olduğu rapor edilmiştir (Ceylan & Berberoğlu, 2007). Öğrencilerin derse aktif
katılımlarını sağlayabilmek ve güdülerini arttırabilmek için derslerin proje çalışmaları gibi değişik
aktivitelerle zenginleştirilmesi ve öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanabilir
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(Çakır, Şenler, & Taşkın, 2007). Grafik 9 incelendiğinde öğrencilerin fen başarısını okulun fiziksel
özelliklerinin etkilediği görülmektedir. Grafik 10, öğrencilerin fen başarısını müfredat programının
etkilediğini göstermektedir. Grafik 11’ bakıldığında öğrencilerin fen başarısını çalışma süresi ve
disiplinli çalışmanın etkilediği görülmektedir. Grafik 12 incelendiğinde öğrencilerin fen başarısını
dersi iyi dinlemelerinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Grafik 13 ise öğrencilerin fen başarısının
öğrencilerin zekâ düzeyleri tarafından önemli ölçüde etkilediği görülebilir. Başarılı olduğunu
algılayabilen öğrencinin fen bilimleri dersine yönelik tutumu pozitif etkilenmektedir (Çakır, Şenler, &
Taşkın, 2007).
Öğrencilerin fen bilimleri dersindeki başarısında cinsiyete bakmaksızın tüm değişkenleri
düşünerek değerlendirmelidir. Fen bilimleri öğretmenlerinin öğrencilerin fen başarısını etkileyen
faktörlerin farkında oldukları görülmüştür. Bu da faktörlerin bilinmesi öğretmen kalitesine olumlu
yansımaktadır.
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ORTAOKUL 5. SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNE YÖNELİK MODELLEMEYE
DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN
İNCELENMESİ
Tuğba Çelik - Doç. Dr. Erol Taş
Ordu Üniversitesi, tgbaclk_93@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı modellemeye dayalı etkinliklerle yürütülen fen bilimleri dersinin
öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmaktır. Yarı deneysel bir araştırma yaklaşımıyla
gerçekleştirilen çalışmanın örneklemi Ordu ili Altınordu ilçesinde bulunan bir ortaokulun 5.sınıfına
giden 2 şubenin katılımıyla (deney grubu=23 ve kontrol grubu=21) öğrenciden oluşmaktadır.
Yaklaşık 3 hafta süren uygulamada deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 44 öğrenci ile
çalışılmıştır. Ön test-son test kontrol grubu ile yürütülen çalışmada deney grubunda fen bilimleri dersi
modellemeye dayalı olarak işlenirken, kontrol sınıfında alışılagelmiş yöntem ile ders işlenmiştir.
Çalışmanın veri toplama aracı kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 20 sorudan oluşan bir başarı
testinden oluşmaktadır. Araştırmanın başında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına ön test ve son
test uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı yardımıyla Wilcoxon Sıralı İşaretler
Testi ve Mann Whitney-U Testi ile yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön ve son testlerinde
anlamlı bir fark mevcut değil iken bu grupların kendi aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Modelleme, Kuvvet ve hareket, Akademik başarı
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GİRİŞ
İnsan algıladığı olaylara kendi açısından yorumlarını katarak anlam verir. Fen derslerinde ise
öğretmenlerin görevi, öğrencileri kalıplaşmış düz bilgileri değil, onların ilgi ve beklentilerine uygun
olarak, çevrelerindeki olaylarla ilişkilendirerek öğrencilerin izlenimlerini bilgi düzeyine çıkarmaktır.
Fen konuları öğrencinin doğasına yakın kendi yaşamıyla iç içe olduğu konulardır (Gülçiçek ve Güneş,
2004).
Çocuğun sahip olduğu öğrenme ve araştırma isteğinin sınırları çok geniştir. Çocuk bilim insanı
gibi çevresini gözlemler ve sorgular. Zaman zaman ölçme, deney ve açıklama yapmaktadır.
Öğretmenin amacı, böyle küçük bilim adamlarına yardımcı olmak ve ufkunu genişletmektir (Soylu ve
İbiş, 1999). Fen öğretimi, düşünce sanatının öğretilmesini, deneyimlere dayanan kesin kavramların
zihinlerde geliştirilmesini ve sebep sonuç ilişkisinin nasıl irdelenip analiz edileceğinin öğretilmesini
hedef alarak öğretmektir (Gezer, Köse ve Sürücü, 1999). Bu doğrultuda fen öğretiminde çok büyük
gelişmeler sağlanmış ve öğrencilerin fen kavramlarını doğru ve anlamlı bir şekilde öğrenmeleri için
değişik yöntemler ve teknikler geliştirilmiştir. Birçok fen eğitimcileri bu uygulamaları sınıflarında
uyguladıklarında ise alışılagelmiş yönteme göre daha etkili olduğunu tespit etmişler ve daha verimli
sonuçlar vereceğini önemle vurgulamışlardır.
Modele ya da modellemeye dayalı öğrenme bir sistem ya da olaya ilişkin zihinsel modellerin
oluşturulduğu gelişmiş bir düşünme süreci olarak ele alınabilir (Harrison ve Treagust, 1998). Modele
dayalı öğrenmeyi belirgin olarak, model kullanımını gerektiren diğer öğrenme ortamlarından farklı
kılan özelliği yapısal, işlevsel ve nedensel mekanizmalarla akıl yürütürek zihinsel model oluşturmayı
kullanarak harekete geçirmesidir (Gobert ve Pallant, 2004; Seel, 2001).
Modellemeyi ise kısaca bilimsel düşünme ve çalışmayı sunma olarak tanımlamak yanlış
olmaz. Modelleme, hangi ayrıntının nasıl ve ne şekilde yer alacağının belirlendiği birçok aşamadan
oluşan aktiviteleri kapsayan karmaşık ve görsel bir süreçtir. Bunun için bir model, belirli bir
modelleme yeterliliği ile birlikte belirli bir süreç sonunda oluşturulur (Gülçiçek ve Güneş, 2004). Fen
derslerinin içeriğinde yer alan pek çok kavramın soyut ve karmaşık olması bu soyut kavramların
somutlaştırılabilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle soyut
konuları somutlaştırmak, öğretme ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için Yiğit ve Özmen (2006) zor, soyut
ve karmaşık konuların öğrenilmesinde etkili olan modeller kullanılmasını önerilmiştir(Akt : Güneş ve
Çelikler, 2010).
Modeller fen bilimleri içerisinde fiziksel ve işlevsel özelliklerine göre bazı terimlerle
birbirinden ayrılır ve çok geniş uygulama alanına sahiptirler. Bazı modeller tahminlere olanak sağlarak
konunun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır (Gülçiçek ve Güneş, 2004). Modele dayalı öğrenmenin
anlamlı öğrenmeyi sağladığı, konuyla ilgili bilimsel modellerin nasıl ortaya konulduğunu ve
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modellerin fendeki rolünü anlamaya, zihinsel model oluşturmaya, bu zihinsel modellerle gelişimi,
sosyal yapılanmayı ve bilimin doğasını anlamaya ve değerlendirme yapmaya yardımcı olduğu tespit
edilmiştir (Taylor, Barker ve Jones, 2003).
Öğretmenlerin

modellerin

açıklayıcı araçlar

olduğunu, bilimsel modellerin tahminde

bulunmada, teori oluşturmada, teorileri formüle etmede ve bunların bilimsel araştırmalarda nasıl
kullanılacağını göstermede

faydalı olduğunu ve kabul edilmiş modellerin zaman içerisinde

değişebileceğini bildikleri tespit edilmiştir.Öğretmenlerin çoğunlukla teorik, ölçeklendirme, haritatablo-diyagram, pedagojik-analojik, matematiksel, simgesel ve sembolik modellere örnek verdikleri,
kavram-süreç modellerine ve zihinsel modellere hiç örnek vermedikleri; çoğunlukla fiziksel modelleri
vurguladıkları görülmüştür (Güneş, Bağcı ve Gülçiçek, 2004).
Modeller doğayı taklit etmez. Buna karşılık teorik varlıkları, soyut fikirleri açıklama yolları
olarak kullanılırlar. Modeller karmaşık olguları ve gözlemleri yönetmede ve kolaylıkla ulaşılamayan
fenomenleri açıklamada kullanılabilir. Modeller çok sayıda bilgiyi organize etmek ve anlaşılması zor
sonuçları somutlaştırmak amacıyla kullanılır (Oh ve Oh, 2011).
Modeller gözle görülemeycek kadar küçük, duyu organlarının algılamayacağı kadar büyük ve
çeşitli nedenlerden dolayı öğretim ortamına getirilmesi imkansız olan nesne, kavram, olgu gibi yapı
taşlarını temsil edecek şekilde hazırlanan üç boyutlu malzemeler olarak tanımlamaktadır (Yiğit ve
Özmen, 2006).
Bu çalışmanın temel amacı, kuvvet ve hareket ünitesine yönelik modelleme destekli fen
öğretimin öğrencilerin başarılarına olan etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM
Bu araştırmada ortaokul 5.sınıf öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grubu ile çalışılmıştır.
Uygulamanın örneklemini Ordu iline bağlı Altınordu ilçesindeki bir ortaokulunun 5.sınıfında öğrenim
görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Okuldaki 5.sınıflardan başarı ortalaması birbirine yakın iki
sınıf belirlenerek, rastgele kontrol ve deney grubu olarak atanmıştır. Deney grubu olarak 23 öğrencinin
bulunduğu 5/A ve kontrol grubu olarak da 21 öğrencinin bulunduğu 5/B sınıfları ile çalışılmıştır.
Deney Deseni
Bu araştırmada kontrol gruplu ön-test, son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma biri deney, biri
kontrol grubu olmak üzere iki grupla gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesi ve sonrası kavram başarı
testiyle öğrencilerin kuvvet ve hareket konusundaki akademik başarılarının değişimi tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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Tablo1. Deney Deseni
Grubun Adı

Deney Öncesi
(Ön test)

Deney Süreci

Deney Sonrası
(Son test)

Kontrol Grubu

Başarı Testi

Geleneksel Öğretim

Başarı Testi

Deney Grubu

Başarı Testi

Modelleme ile öğretim

Başarı Testi

Veri Toplama Aracı
Yapılan çalışma ile modelleme yönteminin akademik başarı üzerindeki etkisi tespit edilmiştir..
Aynı zamanda öğrencilerin kuvvet ve hareket konusundaki bilgi birikimi ön ve son test ile ölçülüp
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını sınamak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı
doğrultusunda Özsevgeç (2007) tarafından öğrencilerin kuvvet ve hareket ünitesini anlama düzeylerini
ve akademik başarılarını daha detaylı incelemek amacıyla bu çalışma kapsamında geliştirilen kuvvet
ve hareket kavram testi kullanılmıştır.Bu test öğrencilerin kuvvet ve hareket ünitesini anlama
düzeylerini belirlemek amacıyla

Özsevgeç

(2007)

tarafından hazırlanmıştır. Özsevgeç test

maddelerinin 5.sınıf kuvvet ve hareket ünitesi kazanımlarını göz önüne almış ve yapmış olduğu
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda 20 maddelik teste son halini vermiştir. Testin güvenirliği
ise r = 0.81 olarak tespit edilmiştir.
İşlem Yolu
Çalışmada yer alacak beşinci sınıf öğrencileri kontrol grupları ve deney gruplarında bulunacak
kişiler rastgele(random) seçilmiştir. Daha sonra kontrol ve deney grubuna kuvvet ve hareket testi ön
test olarak uygulanmıştır.
Kontrol grubuna alışılagelmiş yöntem ile kuvvet ve hareket konusu anlatılmıştır. Kontrol
grubuna konunun ardından son test uygulanmıştır.Deney grubu ise uygulanan ön testin ardından
kuvvet ve hareket konusuna uygun modellemelerle ders anlatılmıştır ve ardından son test yapılarak
uygulamaya son verilmiştir.
Özsevgeç (2007) ye göre ;
Modelleme yönteminin kullanıldığı deney grubunda Hava direncinden yararlanarak planlanan
“Paraşüt Yapalım” etkinliği Fen-Teknoloji-Toplum ve Çevre kazanımı doğrultusunda hazırlanmıştır.
Öğrenciler, teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak küçük cisimleri taşımada kullanılabilecek bir
paraşüt geliştirirler. Hedef kazanım, öğrencilerin, teknolojik tasarımın bir süreç olduğunu ve çeşitli
aşamalardan oluştuğunu anlamalarıdır. Burada, öğrencilerden beklenen tasarım süreçleri ise;
1. Amaç: Basit araç-gereç ve malzemeler kullanarak düşmeyi geciktirecek bir paraşüt
geliştirmek.
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2. Ön Araştırma: Öğrenci, paraşütlerin düşme üzerindeki etkisini araştırır. Farklı paraşüt
şekillerinin işlevini öğrenir. Daha yavaş düşmenin nelere bağlı olduğunu belirler.
3. Aracın Tasarımı: Küçük bir cismin olabildiğince yavaş düşmesini sağlayacak bir paraşüt
geliştirmeye yönelik düşünce geliştirir. Çizim yaparak taslak(lar) geliştirir.
4. Kullanılacak Malzemeler: Seçtiği taslağı gerçekleştirmek üzere hangi malzeme ve araçgereçlere ihtiyacı olduğunu belirler.
5. Aracın Yapımı: Malzemeyi işleyerek ona istenen şekli verir; ince poşet, ip, renkli boyalar,
makas, cetvel vb. kullanılır.
6. Değerlendirme: Paraşütü dener ve arkadaşları ile paylaşır. Öğrenciler paraşütü farklı
şekillerde tasarlayabilirler. Aşağıda iki farklı paraşüt modeli verilmiştir. Öğrenciler bunlardan
yararlanarak paraşüt geliştirebilirler.

“Paraşüt Yapalım” Etkinliğinde Öğrencilerin Tasarladıkları Paraşütler
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Veri Analizi
Çalışmanın verileri nanparametrik özellikler taşıdığı için ve evren içerisinde iki grubun
karşılaştırılması söz konusu olduğu için Mann-Whitney U testi ve her iki grubun kendi içerisinde
karşılaştırıldığından Wilcoxon işaret testi kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde spss22 paket
program kullanılmış ve anlamlılık düzeyi .05 kabul edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde yapılan nicel veri analizleri incelenmiştir. Öncelikle sınıf
düzeyleri kuvvet ve hareket başarı testi ile ilgili bulgular aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.
Grup

n

Deney Grubu
Kontrol Grubu
Toplam

Sıra Toplamı

23
21
44

475.50
514.50

Sıra Ortalaması
20.67
24.50

U

Z

p

199.500 -0.992

0.321

Tablo 2: Deney ve kontrol gruplarının kuvvet ve hareket başarı testi ön test Mann-Whitney U
sonuçları
Tablo 2 gösterilen Mann-Whitney U sonuçları incelendiğinde , Deney ve Kontrol gruplarının
eğitim öncesi kuvvet ve hareket ünitesi başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark belirlenmemiştir.(U:199.500; p>0.321).Sıra ortalamaları dikkate alındığında kontrol
grubu deney grubuna göre istatistik başarıları bakımından yüksek bir ortalamaya sahip oldukları fakat
bu farkın istatistiksel olarak anlamlı bir fark için yeterli olmadığı söylenebilir.
Eğitim Öncesi-Eğitim Sonrası
Negatif sıra
Pozitif sıra
Eşit

n
3
19
1

Sıra Ortalaması
10.67
11.63

Sıra Toplamı
z
32.00
-3.072
221.00

p
0.002

Tablo3: Deney grubunun kuvvet ve hareket başarı testi ön-son test’in wilcoxon işaret testi
sonuçları
Tablo 3 incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin kuvvet ve
hareket konusunda akademik başarılarının incelenmesi noktasında deney grubunda eğitim öncesi ve
eğitim sonrası puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.(z=-3.072; p<0.05)Bir başka ifade ile,
kuvvet ve hareket konusunda akademik başarıyı incelemeyi amaçlayan modelleme yönteminin deney
grubu lehine anlamlı bir farklılık oluşturduğu söylenebilir.
Eğitim Öncesi-Eğitim Sonrası
Negatif sıra
Pozitif sıra
Eşit

n

5
14
2

Sıra Ortalaması
6.40
11.29
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z

p
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Tablo4: Kontrol grubunun kuvvet ve hareket başarı testi ön-son test’in wilcoxon işaret testi
sonuçları
Tablo 4 incelendiğinde elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin kuvvet ve
hareket konusunda akademik başarılarının incelenmesi noktasında kontrol grubunda eğitim öncesi ve
eğitim sonrası puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.(z=-2.552; p<0.05).
Grup

n

Deney Grubu
Kontrol Grubu
Toplam

23
21
44

Sıra Toplamı
508.50
481.50

Sıra Ortalaması
22.11
22.93

U

Z

232.500 -0.214

p
0.830

Tablo 5: Kontrol grubu ve deney grubu kuvvet ve hareket başarı testi son test’in mannWhitney U testi sonuçları
Tablo 5 de gösterilen mann-Whitney U sonuçları incelendiğinde , Deney ve Kontrol
gruplarının eğitim sonrası

kuvvet ve hareket ünitesi başarı testinden aldıkları puanlar arasında

istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmemiştir.(U:232.500; p>0.321).Sıra ortalamaları dikkate
alındığında kontrol grubu deney grubuna göre istatistik başarıları bakımından yüksek bir ortalamaya
sahip oldukları fakat bu farkın istatistiksel olarak anlamlı bir fark için yeterli olmadığı söylenebilir.
SONUÇ VE TARTIŞMA:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf fen bilimleri öğretim programında yer alan Kuvvet ve
Hareket ünitesine yönelik modelleme yöntemine göre öğrenci ve öğretmen rehber materyalleri
geliştirmek ve bu materyallerin etkililiklerini değerlendirmektir.
Çalışma grubunu Ordu ilinin Altınordu ilçesinde bulunan toplam 44 öğrenciden oluşan 5.sınıf
öğrencileri oluşturmuştur. Gruplar kontrol grubu ve deney grubu şekillinde rastgele(random) olarak
belirlenmiştir.Öğrencilere (Özsevgeç, 2007) tarafından geliştirilen 20 soruda oluşan kuvvet ve hareket
testi ön test olarak uygulanmıştır. Kontrol grubuna geleneksel yöntem ile ders işlenmiş kuvvet ve
hareket başarı testi son test olarak uygulanmıştır. Deney grubu ise uygulanan ön testin ardından kuvvet
ve hareket konusunda modelleme yöntemi uygulanmış ve uygulamanın sonunda kuvvet ve hareket
başarı testi son test olarak uygulanmıştır.
Yapılan çalışmada 5.sınıflarda deney ve kontrol grubu arasında ön testte anlamlı bir farklılığa
rastlanmamıştır. Bu da grubun homojen olduğu sınıfta bulunan öğrencilerin benzer olduğu anlamına
gelmektedir. Deney ve kontrol grubuna eğitim sonrası yapılan son testler karşılaştırıldığında aralarına
anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.Bu durum bu çalışmada tartışılmaya çalışılmıştır.
Öğrenciler basit ve gerçeğe yakın modellerin yanında karmaşık ve soyut modelleri de tercih
etmekte

ve

modellerin ucuz ve

kolay bulunan malzemelerden yapılması gerektiğini ileri
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sürmektedirler. (Çökelez, 2015).Yapılan çalışmalar öğrencilerin modeller hakkında yeterli bilgi sahibi
olmadıklarını, model ve gerçek arasındaki ilişkiyi tam olarak anlayamadıklarını ve modellerin
bileşenleri ve fonksiyonlarını tanımlayamadıklarını göstermektedir ( Çökelez, 2015). Modellerin
yeniden düzenlenebileceğinin öğretilmesi gerektiğine ve mevcut modellerin yetersiz olduğuna
inanmaktadırlar ( Çökelez, 2015).
Çalışma sonuçları dikkate alındığında öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencilerin aşağıda
belirtilen konularda desteklenmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir ( Çökelez, 2015):
- sahip olduğu olumsuz tutumun olumluya dönüştürülmesi,
- model ve modelleme konusunda kavramsal bilgi eksiğinin tamamlanması,
- model kullanımı ve model geliştirme konusunda deneyimlerinin artırılması ( Çökelez, 2015).
Bu konuda önceliğin öğretmenlere ve öğretmen adaylarına verilmesi, sonrasında ise öğrenciler üzerine
odaklanması gerektiği düşünülmektedir ( Çökelez, 2015). Son olarak, kavram bazında geliştirilecek
model ve modelleme etkinliklerinin kavram öğretiminde etkisini inceleyen uygulamalı çalışmaların
yapılması ve bunun fen kavramlarının öğretilmesinde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi nasıl etkilediğini
saptamaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir ( Çökelez, 2015).
Geleneksel eğitim uygulanan sınıf ile modelleme uygulanan sınıf arasında anlamlı bir farkın
olmaması ise şu şekilde yorumlanabilir: model kullanımı ve model geliştirme deneyimleri arttırılarak
modelleme

yönteminin

geleneksel yönteme

göre

daha

etkili sonuçlar

elde

edilebileceği

söylenebilir.Diğer bir yorum olarakta öğrencilerin modellemeyi yanlış anlayıp bunu bir oyun aracı
olarak görmeleri sonrasında derse adapte olmaları zorlaşmıştır.Bu nedenle de modelleme yöntemi
amacı dışına çıkmıştır.Son test uygulamasında da buna bağlı olarak da istenilen sonuca
ulaşılamamıştır.Aynı zamanda bu yaş grubu öğrencilerinde bu tip yöntemleri uygularken daha dikkatli
olması gerektiği anlaşılmaktadır.
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YARATICI DRAMA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNİN ISI VE SICAKLIK KONUSUNDAKİ
KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLEMESİNE VE KALICILIĞA YÖNELİK ETKİSİ
Hacı Mehmet Yeşiltaş, Erol Taş, Cengiz Özyürek, Evşen Aymen Peker
Ordu Üniversitesi, mehmet_c_52@hotmail.co m

ÖZET
Araştırmanın temel amacı, ısı ve sıcaklık konusuna yönelik yaratıcı drama destekli fen
öğretimin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi, kalıcılıkları ve drama yöntemine olan
tutumlarındaki etkisini araştırmaktır. Yarı deneysel bir araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın
örneklemi Ordu Üniversitesi Eğitim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü ikinci sınıfa giden toplam 24
öğrenciden oluşmaktadır. Bir deney (n=14) ve bir kontrol grubu (n=10) yansız olarak atanmıştır. Ön
test-son test kontrol desenli yürütülen çalışmada, deney grubunda yaratıcı destekli fen öğretimi ile
dersler işlenirken, kontrol grubunda alışıla gelmiş öğretim yaklaşımı ile dersler işlenmiştir. Çalışmanın
veri toplama araçlarını ısı ve sıcaklık konusuna yönelik üç aşamalı kavram başarı testi ve öğrencilerin
drama yöntemine yönelik tutumlarını ölçek için kullanılan drama tutum ölçeğinden oluşmaktadır. Bu
araçlar araştırmanın başında, sonunda ve 3 hafta sonra deney ve kontrol gruplarına ön ve son test
olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPPS 22 paket programı yardımıyla Wilcoxon işaret testi ve
Mann Withney U testi uygulanmıştır. Isı-sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının kontrol grubuna
göre deney grubunda daha fazla azaldığı gözlenmiştir. Bunun yanında deney grubunda drama
yöntemine karşı tutumdaki değişimin istatistiki olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin
kalıcılıkları incelendiğinde ise deney grubunda anlamlı bir fark çıkmaz iken kontrol grubunda ise
anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu sonuç drama destekli fen öğretiminin kalıcılık üstünde olumlu katkı
sağladığını göstermiştir. (P<0,05).
Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri, Isı ve sıcaklık, Drama, Kalıcılık
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GİRİŞ
Eğitim alanında yürütülen çalışmalar kaliteli ve istendik sonuçlar bekleme eğilimindedir.
Yapılan faaliyetler ve çalışmalar daha iyiye nasıl ulaşırız bunu sorgulamaktadır. Ülkeler eğitim
alanında sahip oldukları konumları ve gelişmişlik düzeyleri benzerlik göstermektedir. Eğitimin kaliteli
son derece modern ve çağdaş yürütüldüğü toplumlarda benzer şekilde diğer alanlarda bir ilerleme
mevcuttur. Toplumlar gerçekleşen ilerlemelere ayak uydurmak ve sosyal, bilimsel, ekonomik ve
teknolojik alandaki adaptasyonu sağlamak ve çağdaş, modern bir toplum haline gelmek için fen
eğitimin başarısını ve kalitesini arttırmanın bilinci içesindedirler(MEB, 2005). Fen eğitiminin başarısı
bu derece önemli bir rol oynadığı bütün ülkeler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Fen eğitimi
alanında yapılan çalışmalar başarıyı arttırma ve bunu kalıcı hale getirmek için yürütülmektedir.
Öğrencilerin fen bilimlerim alanında daha yetkin ve hâkim olmaları için çeşitli ve farklı uygulamalar
yapılmıştır. Yapılan uygulamalar öğrencilerin fen öğreniminde zihinsel faaliyetlerin daha verimli bir
hal alması üzerine gelişmektedir(Günbatar ve Sarı, 2005). Öğrenci merkezli yürütülen bu çalışmalar
temelinde bireylerin daha verimli ve anlaşılır akılda kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmesini temel
almaktadır. Bu nedenden dolayı fen bilimleri eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşmak için çeşitli
yöntemler kullanılmaktadır. Yapılan öğretimler kimi zaman istenilen yönde gerçekleştirirken kimi
zaman ise bazı aksaklıklar meydana gelmektedir. Öğrencilerin süreç boyunca ve sonunda başarılı ve
istendik bir öğrenme gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ancak karşılaşılan durumlar süreç devam
ederken hataların oluşmasına neden olacak etkiler olabilmektedir. Öğrencilerin karşılaştıkları en büyük
sorunların başında kavram öğretiminde karşılaştıkları zorluklar gelmektedir. Öğrencilerin sürecin veya
bilgi aktarımın herhangi bir basamağın da karşılaştıkları hatalı kavram öğrenimi ilerleyen yıllarda
eğitim ve öğretimi olumsuz derece yansımaktadır. Öğrencilerde meydana gelen bu eksik veya hatalı
kavram öğretimi kavram yanılgısı olarak tanımlanır. Kavram yanılgıları öğrencilerin eğitim öğretim
süreçleri boyunca öğrenmiş oldukları kavramları gerçek doğru anlamları dışında yorumlamaları ve
zihinlerinde yapılandırılması durumudur(Hasan, Bagayoko ve Kelley, 1999).

Öğrencilerin kavram

öğrenimi sahip olduğu kültürel değerlerden ayrı bir şekilde düşünmemelidir ve kültürün etkisi
yadsınamaz (Lubben, Nethisaulu ve Campell, 1999). Fen bilimleri dersinde kavram öğretimi süresi
boyunca öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının yanı sıra sahip oldukları olumsuz tavır ve
tutum fen bilimlerinde kavram öğretimini zorunlu bir hale getirmektedir(Aydoğan, Güneş ve Gülçiçek,
2003). Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilmesi birçok bilimsel çalışma ile tespit
edilmiştir(Hameed, Haekling ve Garnet, 1993). Fen bilimleri eğitimde ise günümüz şartlarında genel
olarak ısı ve sıcaklık konusunda çeşitli kavram yanılgıları mevcuttur. (Aydoğan ve Ark, 2003).
Öğrencilerde meydana gelen bu kavram yanılgılarının giderilmesi için öncelikli olarak öğrencilerin
kavram yanılgılarının farkına varılması gerekir (Coştu, Ayas ve Ünal,2007). Kavram yanılgılarının
giderilmesi için öğrencilerin kavram yanılgısına sahip olduklarının farkına varılması gerekir.
Öğrencilerin

yoğun

çaba

harcayarak

sahip
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amaçlanmaktadır. Kavram yanılgılarının giderilmesi için birçok yol ve yöntem kullanılmaktadır.
Mevcut durumda bulunan yöntem kimi zaman kavram yanılgılarının giderilmesi konusunda yetersiz
kalmaktadır. Mevcut yöntem genel anlam da öğrencileri ezbere yönlendirmekte ve açıklama ve
tanılama gibi gerektiren konularda öğrencileri kavram yanışı oluşmasına yöneltmektedir(Dilber, 2006).
Kavramların aktarımın da çeşitli şekillerde karşılaşılan sorunların giderilmesi daha etkili yöntemler
bulunması amaçlanmaktadır. Kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması için birçok yöntem araç ve
teknikler mevcuttur. Bu araçlardan birisi çoktan seçmeli sorulardır. Ancak çoktan seçmeli sorulardan
alınan cevaplar öğrencilerin kavram yanılgılarının kaynağını tespit etme konusunda yetersiz
kalmaktadır (Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005). Bu nedenle öğrencilerin kavram yanılgılarının ortaya
çıkarılması ve giderilmesi için kavram yanılgılarının giderilmesi için çoktan seçmeli testler yerine üç
aşamalı testlerin kullanılması daha uygundur(Aykutlu ve Şen, 2012). Üç aşamalı testler öğrencilere
uygulandıklarında kavram yanılgılarının kaynağı ve öğrencilerin kavram yanılgısına sahip olma
dereceleri ortaya konulmaktadır. (Çetinkaya ve Taş, 2016). Öğrencilerin kavram yanılgılarının ortaya
çıktılarında emin olup olmalarının istenmesi gibi kavram yanılgısını ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır
(Peşman ve Eryılmaz, 2010). Fen bilimleri eğitiminde kavram yanılgılarının giderilmesi için bir çok
çalışmada üç aşamalı kavram testi kullanılmaktadır (Caleon ve Subramaniam, 2010; Peşman ve
Eryılmaz, 2010; Cetin-Dindar ve Geban, 2011; Aykutlu ve Şen, 2012).
Öğretmenler öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca modern eğitim sisteminin getirisi olan bir
çok yeni geliştirici faaliyetler içinde bulmaktadırlar. Öğrencilerin gelişim özelliklerinin merkezi
oluşturduğu ve öğrencinin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu tür
uygulamalar öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmenin yanı sıra olaylar arası neden sonuç
ilişkisi kurulmasını sağlamaktadır. Öğrenciler uygulamalar sayesinde kalıcı ve anlamlı öğrenmeler
gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Kaliteli ve istendik yönde eğitimin gerçekleşmesi için mevcut

durum da bulunan çoklu zekâ, yapılandırmacı öğrenme, proje tabanlı ve problem çözme öğretim
yaklaşımı gibi bir çok farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ve tekniklerin temelini
oluşturduğu drama yöntemi son derece istendik süreçlerin oluşmasında katkı sağlamaktadır. Drama
yöntemi öğrencilerin kendi tecrübelerinin yardımıyla duyuşsal, bilişsel ve devinişsel alanlarda istendik
öğrenmeler gerçekleştirmektedir(Başcı, Gündoğdu, 2011). Drama kelime anlamı olarak bir düşüncenin
veya kavramın tiyatro yöntem ve teknikleri vasıtasıyla canlandırması olarak nitelenebilir(San, 1996).
Yaratıcı drama ise eğitim öğretim süresi içerisinde öğrencilerin gereksinimlerinin yanı sıra ilgileri
doğrultusunda duygu ve düşünce geliştirmek amaçlı kullanılan bir yöntemdir (Duatepe ve Akkuş,
2006). Kavram yanılgısının giderilmesi için drama’nın sahip olduğu özellikler son derece önem
taşımaktadır. Yaratıcı drama destekli eğitimler ezberci öğretimin ortadan kaldırarak daha etkili bir
eğitim öğretimin gerçekleşmesini sağlamaktadır (San, 2002). Fen bilimleri yer alan kavram yanılgıları
yaratı drama destekli uygulamalar ile oyunlaştırılıp öğrenme kolay ve zevkli hâle gelir (Gürdal, Şahin
ve Çağlar 2001).
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Bu çalışmanın temel amacı, ısı ve sıcaklık konusuna yönelik yaratıcı drama destekli fen
öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına, kavram yanılgılarına, kalıcılığa ve drama destekli fen
dersine karşı olan tutumlarında ki etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM
Yürütülen çalışmada yarı deneysel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu araştırmada
deney ve kontrol gruplu, ön test son test deneme modeli kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda birinci ikinci sınıfa giden toplam 24
öğrencinden oluşmaktadır.
Çalışma grubu için, rastgele örnekleme ile 14 öğrenci deney grubuna, 110 öğrenci de kontrol
grubuna yansız olarak atanmıştır.
Deney Deseni
Yapılan çalışma da kontrol gruplu ön-test, son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma biri deney,
biri kontrol grubu olmak üzere iki grupla gerçekleştirilmiştir.
Tablo1. Deney Deseni
Grubun Adı
Kontrol Grubu
Deney Grubu

Deney Öncesi
(Ön test)
Başarı Testi
Tutum Ölçeği
Başarı Testi
Tutum Ölçeği

Deney Süreci
Geleneksel Öğretim
Drama ile Öğretim

Deney Sonrası
(Son test)
Başarı Testi
Tutum Ölçeği
Başarı Testi
Tutum Ölçeği

3 Hafta Sonra
Başarı Testi
Başarı Testi

Veri Toplama Araçları
Çalışmanın amacı doğrultusunda ısı ve sıcaklık konusunda ki kavram yanılgılarını ölçmek
amacıyla üç aşamalı kavram testi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gülbaş (2013) tarafından
geliştirilen 3 aşamalı ısı ve sıcaklık kavram testi kullanılıştır. Diğer amaç olan öğretmen adaylarının
drama ya karşı tutumlarıdır. Bu amaç doğrultusunda Altıntaş ve Kaya (2012) tarafından
oluşturulmuştur drama tutum ölçeği kullanılmıştır.
İşlem yolu
Çalışmanın amacı doğrultusunda deney grubu öğrencileri için yaratıcı drama destekli fen
öğretimi yapılırken kontrol grubu için alışa gelmişe öğrenme öğretim gerçekleşmiştir. Deney grubu
öğrencilerine işlem öncesi başarı ve tutum ölçeği testi uygulanmıştır. Daha sonra drama destekli
uygulamanın ardından son test olarak tekrar başarı ve tutum ölçeği testi uygulanmıştır. Aynı şekilde

511

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

kontrol grubu için eğitim öncesi ve sonrası başarı ve tutum ölçeği testi uygulanmıştır. Çalışmanın
ardından 3 hafta sonra kalıcılık testi deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır.
Verileri Analizi
Çalışmanın verileri nonparametrik özelikler taşımaktadır. Evren içerisinde iki grubun
karşılaştırılması söz konusu olduğu için Wilcoxson işaret testi ve Mann Withney U testi kullanılmıştır.
Nicel verilerin çözümlenmesinde spss istatistik paket program kullanılmış ve analizlerde anlamlılık
düzeyi .05 kabul edilmiştir. Öğretmen adaylarına uygulanan ısı ve sıcaklık kavram testleri ve drama
tutum ölçeklerinden alınan puanlar grupların kendi içlerinde ve aralarında anlamlı bir ilişki olup
olmaması sınamıştır.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde yapılan nicel veri analizleri yorumlanmıştır. Öncelikle sınıf
düzeyleri ısı ve sıcaklık kavram testi ile drama tutum ölçekleri ile yorumlanmıştır.
Tablo2:Deney ve kontrol gruplarının ısı ve sıcaklık kavram testlerinin ön testlerinin
karşılaştırılması için Mann Withney u testi sonuçları.
Grup

n

Sıra Toplamı

Sıra
Ortalaması

U

Z

p

Kontrol Grubu
Deney Grubu
Toplam

10
14
24

131.00
169.00

13.10
12.07

64.000

-0.3535

0.752

Tablo2’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavram testinin ön testlerinden
aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 3 aşamalı kavram testinden aldığı
puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (U=64.000,p=0.752).
Tablo3: Kontrol grubunun ısı ve sıcaklık kavram testi ön-son test ‘in wilcoxon işaret testi
sonuçları.
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra

3

3.00

9.00

-1.64

0.109

Pozitif Sıra
Eşit

6
1

6.00

36.00

Tablo 3’de kontrol grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda 3 aşamalı kavram testinden
aldıkları ön-son testlerden aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin işlem
öncesi ve sonrasından aldıkları puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı tespit
edilmiştir(Z=-1.64,p=0.109) .
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Tablo4: Deney grubunun ısı ve sıcaklık kavram testi ön-son test ‘in wilcoxon işaret testi
sonuçları.
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra

1

5.50

5.50

-2.95

0.003

Pozitif Sıra
Eşit

13
0

7.65

99.50

Tablo 4’de deney grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda 3 aşamalı kavram testinden
aldıkları ön-son testlerden aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin işlem öncesi
ve sonrasından aldıkları puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir
(Z=-2.95, p=0.003).
Tablo5:Deney ve kontrol gruplarının son testlerinin karşılaştırılması içim Mann Withney u
testi sonuçları
Grup

n

Sıra Toplamı

Sıra
Ortalaması

U

Z

p

Kontrol Grubu

10

76.00

7.60

21.000

-2.907

0.004

Deney Grubu

14

224.00

15.00

Tablo5’de görüldüğü gibi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavram testinin son testlerinden
aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 3 aşamalı kavram testinden aldıkları
son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (U=21.000, p=0.004).
Tablo6:Deney grubunun son testi ve kalıcılık testlerinin karşılaştırılması için wilcoxon işaret
testi sonuçları
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra

2

11.50

5.75

-1.636

0.102

Pozitif Sıra

8

43.50

5.44

Eşit

4

Tablo 6’de deney grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda 3 aşamalı kavram testinden
aldıkları son testlerin ve kalıcılık testlerinden aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu
öğrencilerinin işlem öncesi ve sonrasından aldıkları puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir
farkın olmadığı tespit edilmiştir (Z=-1.636, p=0.102).
Tablo7:Kontrol grubunun son testi ve kalıcılık testlerinin karşılaştırılması için wilcoxon işaret
testi sonuçları
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra
Pozitif Sıra
Eşit

1
8
1

1.00
44.00

1.00
5.50

-2.549

0.011
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Tablo 7’de kontrol grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda 3 aşamalı kavram testinden
aldıkları son testlerin ve kalıcılık testlerinden aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu
öğrencilerinin işlem öncesi ve sonrasından aldıkları puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir
farkın olduğu tespit edilmiştir (Z=-2.95, p=0.003).
Tablo8: Deney grubunun drama tutum ölçeği testi ön-son test ‘in wilcoxon işaret testi
sonuçları.
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra

1

3.00

3.00

-3.11

0.002

Pozitif Sıra
Eşit

13
0

7.85

102.00

Tablo 8’de deney grubu öğrencilerinin drama tutum ölçeğinden aldıkları ön-son testlerden
aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin işlem öncesi ve sonrasından aldıkları
puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir (Z=-3.11, p=0.002).
Tablo9: Kontrol grubunun drama tutum ölçeği testi ön-son test ‘in wilcoxon işaret testi
sonuçları.
Eğitim Öncesi Sonrası

n

Sıra Toplamı

Sıra Ortalaması

Z

p

Negatif Sıra
Pozitif Sıra

3
6

5.83
4.58

17.50
27.50

-0.59

0.505

Eşit

1

Tablo 9’de kontrol grubu öğrencilerinin drama tutum ölçeğinden aldıkları ön-son testlerden
aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin işlem öncesi ve sonrasından aldıkları
puanalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir (Z=-0.59, p=0.505).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan bu çalışma ısı ve sıcaklık konusundaki öğretmen adaylarının kavram yanılgılarını
ortaya çıkarmak ve giderilmesi amaçlanmamıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının yaratıcı drama
yöntemine karşı olan tutumları incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplu ön test son test modeli
kullanılmıştır. Çalışma süresince öğrencilere Gülbaş(2013) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram
testi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı drama yöntemi ne karşı olan tutumlarını ölçmek amacıyla
Altınbaş ve Kaya (2012) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Kontrol grubu için geleneksel
yöntem ile öğretim gerçekleştirilirken deney grubu için yaratıcı drama destekli drama eğitimi
uygulamaları ile faaliyetler yürütülmüştür. Deney grubu ve kontrol grubunun ısı ve sıcaklık kavram
testinden alınan ön test sonuçları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin ön testten adlıkları puanlar arsıda
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin aralarında anlamlı bir fark olmaması
aynı seviyede veya benzer oldukları söylenebilir. Deney grubu ile kontrol grubunun drama tutum
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ölçeğinden aldıkları ön test sonuçları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin daha önce herhangi bir yaratıcı
drama uygulamasında bulunmadıkları göz önünde bulundurulduğunda olumlu yöntem ve benzer
seviyede tutuma sahip oldukları görünmüştür. Kontrol grubunun eğitim sürecinin sonunda ısı ve
sıcaklık kavram testi ile drama tutum ölçeği uygulanmıştır. Kontrol grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık
kavram testinden aldıkları ön ve son test sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
kontrol grubu öğrencilerinin ön ve son testleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.
Öğrencilerin geleneksel öğretim yöntemleri yapılan öğretimin kavram yanılgılarını giderilmesi
konusunda bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın bulguları. Deney grubu
öğrencileri için yaratıcı drama faaliyetlerinden ön ce sonra ısı ve sıcaklık kavram testi ve drama tutum
ölçeği uygulanmıştır. Deney grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavram testinden aldıkları ön ve son
test puanları karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin ön ve son testleri arasında anlamlı bir fark olduğu tespit
edilmiştir. Oluşan bu fark drama destekli fen öğretiminin öğrencilerin kavram yanılgılarını
giderilmesine etkisi olduğu söylenebilir. Kahyaoğlu,Yavuzer ve Aydede (2010) çalışmalarında drama
destekli fen bilimleri öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına olan katkısını vurgulamıştır.
Yapılan

çalışmanın bulgularını destekler

niteliktedir.

Drama

yöntemi kavram yanılgılarının

giderilmesinde daha etkili ve başarılı bir yöntemdir. Sökmen (2000) ve Başcı ve Gündoğdu (2011)
çalışmalarında öğrencilerin süreç boyunca etkin ve istekli olması drama yönteminin etkin bir yöntem
olduğunu aktarmaktadır. Öğrencilerin derse etkin ve istekli katılımları den bilimlerine olan tutumlarını
olumlu yönde bir tutum geliştirmektedir. Sağırlı ve Gürdal( 2002) ve Kahyaoğlu,Yavuzer ve Aydede
(2010) çalışmalarında öğrencilerin drama yöntemi destekli

fen bilimlerine karşı olumlu tutum

geliştirdiklerini söylemektedirler. Deney ve kontrol grubu öğrencileri için 3 hafta sonra ısı ve sıcaklık
kavram testi tekrar uygulanmıştır.

Öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavram yanılgılarının giderilmesi

konusundaki kalıcılıklar incelenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavram testinden
aldıkları son test puanları ile 3 hafta sonra aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu
öğrencileri için yapılan analiz sonuçlarında testler arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.
Oluşan bu fark geleneksel yöntemin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konundaki kavram yanılgılarının
giderilmesinde kalıcı etkiye sahip olmadığı şeklinde söylenebilir. Geleneksel veya alışa gelmiş
öğrenme yöntemleri öğrencilerin kalıcılıkları konusunda yetersiz kalmaktadır. Öğrenilen bilgiler
ilerleyen süreçler içerisinde unutulabilmektedir. Deney grubunda bulunan öğrenciler için benzer yol
ve yöntem izlenmiştir. Drama destekli uygulamaların ardından alınan puanlar ile 3 hafta sonraki
puanlar karşılaştırılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavram testi son testlerden
aldıkları puanlar ile 3 hafta sonra yapılan testten alınan puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığı
tespit edilmiştir. Öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgıları drama yöntemi ile yapılan
etkinlikler sonucunda kalıcılığını korumuştur. Drama yöntemi öğrencilerin edindikleri bilgileri ileri
dönemlere taşıma noktasında istendik yönde etki yaratmıştır. Drama eğitiminin doğasında ilgi ve istek
olması en büyük etkilerden birisi olmaktadır. Öğrencilerin ısı ve sıcaklık konunda yaratıcı drama
destekli uygulamalar kalıcılık açısında katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde Chapman, (2000),
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Bertiz(2005),

Durdukoca(2015) ve

Saylan, Altıntaş ve Kaya (2016) çalışmaları ile benzerlik

göstermektedir. Ayrıca Başcı, Gündoğdu, (2011) çalışmalarında bilişsel duyuşsal ve devinişsel
alanlarda kalıcı öğrenmeler sağlandığını söylemektedir. Adıgüzel (2010) ve Saylan ve Ark. (2016)
çalışmalarında

drama

yöntemi ile

yapılan öğretimlerin kalıcılığa

olumlu etkileri olduğunu

söylemektedir. Öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemine karşı olan tutumları drama tutum
ölçeğinden aldıkları ön-son test ‘en aldıkları puanlara göre yorumlanmıştır. Kontrol grubu
öğrencilerinin drama tutum ölçeğinden aldıkları ön-son alınan puanlar arasında anlamlı bir fark yoktur.
Öğrencilerin drama yöntemine karşı tutumlarında bir değişiklik olduğu istatistiki açıdan söylenemez.
Kontrol grubu öğrencilerinin drama destekli eğitime maruz kalmamaları ve drama destekli eğitim
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları tutumlarında bir değişikliğe sebep olmamıştır. Deney grubu
öğrencilerinin drama tutum ölçeğinden adlıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu tespit
edilmiştir. Drama grubu öğrencilerinin drama uygulamaları içerisinde yer alması ve drama’nın doğası
gereği ilgi ve merak uyandırıcı etkileri öğrencilerde olumlu tutum gelişmesine neden olmaktadır.
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ÖZET
Son yıllarda gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte fen eğitiminin önemi daha hızlı bir artış
göstermektedir. Sürekli değişen ve gelişen bilim ve teknoloji, her konuyu etkilediği gibi eğitimi de
oldukça etkilemiştir. Bütün bu bilim ve teknoloji de meydana gelen gelişmeler sonucunda Fen’in
temelini oluşturan bilimsel bilgi ile birlikte fen bilimlerinde de birtakım yenilenmeler kaçınılmaz
olmuştur. Bununla birlikte yeni programda geleneksel öğretimdeki değerlendirmelerden farklı olarak
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 8. sınıf
Fen Bilimleri öğretmenlerinin, kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini belirlemek
aynı zamanda alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki görüşlerini almaktır. Araştırma;
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Giresun il, ilçe ve beldelerinde; ilköğretim 8. Sınıf devlet okulu veya
özel okullarda görev yapan 35 tane fen bilimleri öğretmenine uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak; Okur ve Azar tarafından geçerliği ve güvenirliği tespit edilmiş ölçme aracı kullanılmıştır.
Bu çalışmada; betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif
ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bilgi seviyeleri, alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanma dereceleri ve kullanmalarının görev yeri, okul türü , hizmet yılı bakımından
farklılık oluşturup oluşturmadığı tartışılmıştır. Öğretmenlerin bilgi seviyelerini genel olarak yeterli
bulduğu ve sıklıkla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerinin kullanılmasının görev yeri ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı fakat okul türü ve
hizmet yılı ile arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniği, öğretmen
görüşleri
ABSTRACT
The importance of science has increased rapidly tecnology and science lately. Science and
tecnology change and develop consistently and this situation affects education like all topics. As a
result of developments of science and tecnology, scientific knomledge, which generates the basis of
science, shows up. Thus, a set of innovation in science becomes inevitable. Furthermore, the techiques
of alternative measurement and evaluation are developed as the different from evaluations of
conventional education in a new program. The aim of this study is to determine alternative
measurement and evulation techniques usıng on the 8th class in the primary scholl and take science
teachers opinions about alternative measurement and evaluation techniques. The research is performed
to 35 science teachers who work on the 8th class in public or private scholl in towns and villages of
Giresun in 2015-2016 academic year. Measuring device which is confirmed its validity and reliability
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by literate is used as data colletion tool on this study. The method of descriptive survey is used. It is
argued their knowledge levels of science teachers towards alternative measurement and evaluation
techniques, their degrees of using alternative measurement and evulation techniques and where they
use, what kind of the school is, whether the duty year is different or not. And then, it is determined that
teachers have enough knowledge level and they often use their knowledge levels. Moreover, there is
no relation between using of alternative measurement and evaluation techniques and place of duty but
it is concluded that there is relation between the kind of school and the duty year.
Key words: science, alternative measurement and evaluation technique, opinions of teacher.

1.GİRİŞ
Son yıllarda gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte fen eğitiminin önemi daha hızlı bir artış
göstermektedir. Sürekli değişen ve gelişen bilim ve teknoloji, her konuyu etkilediği gibi eğitimi de
oldukça etkilemiştir. Bu nedenle eğitim programlarının değişen ve gelişen bu bilim çağında; bilimsel
ve teknolojik ihtiyaçlara cevap verebilecek biçimde düzenlenmesi, daha donanımlı ve nitelikli bireyler
yetiştirilmesini sağlaması gerekmektedir (Özkan ve Yücel, 2013).
Bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi kavramış bireyler yetiştirilebilmesi; Fen eğitimine olan ihtiyacı
da açıkça gözler önüne sermektedir. Fen eğitiminin temeli olan “merak” öğrencileri bilime,
keşfetmeye ve araştırmaya sevk etmektedir (Erdoğan, 2007). Günümüz teknolojisiyle birlikte bu
merak duygusu gitgide artmakta ve fen eğitimin gerekliliği de açıkça vurgulanmaktadır. Bilimsel
bilginin bu denli giderek fazlalaştığı, teknolojideki gelişmelerin sürekli ivmelenerek hızlandığı, bu
sayede fen ve teknolojideki gelişmelerin yansımasının, yaşamımızın her alanında daha çok hissedildiği
görülmektedir (Kırıkkaya, 2009). Bu gelişmeler ile birlikte toplumların geleceği için fen ve teknoloji
eğitiminin kilit bir noktada bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Bütün bu bilim ve teknoloji de meydana
gelen gelişmeler sonucunda Fen’in temelini oluşturan bilimsel bilgi ile birlikte fen bilimlerinde de
birtakım yenilenmeler kaçınılmaz olmuştur (Bulut ve Gömleksiz, 2007).
Yenilenen fen bilimleri programında temel amaç merak ve keşfetme duygusunu ortaya çıkarıp
onları yaratıcı düşünmeye sevk etmektir. Çünkü Fen; çocuğun çevresinde gördüğü onu keşfetmeye
sevk eden her şeydir. İçinde yaşadığı dünya, soluduğu hava, yediği besin, içtiği su, kullandığı eşyalar,
elektrik, ışık, güneş gibi daha sayısız materyal çocuğun merak ederek, keşfederek Fen’i çevresinde
kolayca bulabilmesidir. Bu gibi bulgular zamanla çocuğun yaratıcı düşünme becerisi kazanmasına da
yardımcı olur (Hançer, Şensoy ve Yıldırım, 2003).
Çocuğun yaratıcı düşünme becerisi kazanmasıyla birlikte kalıcı öğrenmeler kazanması da
amaçlanmaktadır. Bunun temelinde de öğrencinin ders de en aktif konumda olması yani yaparak
yaşayarak öğrenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun için yapılandırmacı eğitim benimsenmiş
her öğrencinin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak öğretim gerçekleştirilmesi yenilenen
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fen bilimleri programının temel hedeflerinden biridir. Fen programının bir diğer temel hedefi ise ‘fen
okuryazarı’ bireyler yetiştirmektir (MEB,2013).
Bu vizyonunun gerçekleştirilebilmesi öğrencinin fen okuryazarı olabilmesi için Canlılar ve
Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar , Dünya ve Evren konu alanları ile Beceri, Duyuş, FenTeknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) öğrenme alanları belirlenmiştir. Öğretim programı, bu konu
alanlarını temel alarak hazırlanmasına karşın bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri, duyuş ve
FTTÇ öğrenme alanları ile ilişkilendirilmiştir. Kazanımlar, bilimsel bilginin; beceri, duyuş ve yaşam
ile ilişkisi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Sonuç olarak Fen Bilimleri konu alanları, sadece
temel fen kavram ve ilkelerini değil, bununla birlikte dersin içinde öğrencilere kazandırılması
düşünülen beceri, duyuş ve FTTÇ ilişkilerini de içermektedir (Karatay ve Timur, 2013). Böylece
öğrenci, çevreyle öğrendiklerini ilişkilendirebilecek ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir.
2005 ve 2013 fen dersi öğretim programlarına bakıldığında; programda verilen toplam
kazanım sayılarında oldukça fazla bir azalma olduğu görülmektedir. Ortaokullarda verilen toplam
kazanım sayısı 2005 öğretim programında 807 iken 2013 öğretim programında kazanım sayısı 266
olarak belirlenmiştir. 2013 fen öğretim programındaki toplam kazanım sayıları incelendiğinde sınıflar
ilerledikçe kazanım sayılarının arttığı da görülmektedir. 5. sınıfta 44, 6. sınıfta 52, 7. ve 8. sınıfta 78
kazanım şeklinde belirlendiği dikkat çekmektedir (Karatay ve Timur, 2013). Kazanım sayılarında bu
denli bir azalma olmasının nedeni daha çok araştıran-sorgulayan kendi öğrenmelerinden sorumlu
bireyler yetiştirmektir. Bunun için de fen bilimleri dersinin anlatımında öğretim yöntem ve
tekniklerinin oldukça çeşitlendirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte yeni programdan öğrencilerdeki
bu kazanımların ne düzeyde öğrenilmiş olduğunu tespit etmeye yönelik; geleneksel öğretimdeki
değerlendirmelerden farklı olarak alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri geliştirilmiştir (Gelbal
ve Kelecioğlu, 2007).
Ölçme ve değerlendirme sırasında öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını gösterebilecekleri
çoklu

değerlendirme

fırsatları sunulması gerekmektedir

(Ballıel,

Duran,

Mıhladız,

2011).

Öğretmenlerin fen bilimleri dersini işlerken kullandıkları ders programına uygun olacak değerlendirme
yaklaşımlarını seçmeleri programın başarısını büyük ölçüde belirlemektedir. Bu yüzden öğretmenlerin
geleneksel ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kullanmalarının yanında
değerlendirme yaklaşımlarını da kullanabilir seviyede
gerekmektedir

olmaları

ve

yeni ölçme ve
bunu uygulamaları

(Güneş, Dilek, Hoplan, Çelikoğlu ve Demir, 2010). Bu ölçme ve değerlendirme

yaklaşımlarını uygularken de daha çok öğrencinin aktif olduğu kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu
ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılmalıdır. Bu bağlamda,

ölçme değerlendirme teknikleri

uygulanırken daha çok alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yer verilmelidir (Duran,
Mıhladız ve Ballıel, 2011).
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Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniğinin temel amacı, öğrencilerin herhangi bir öğrenme
alanındaki bilgi ve beceri seviyelerini ölçmek, bu bilgi ve becerileri ölçerken de merkezde öğrenciyi
bulundurmak, öğrencilere o alanla ilgili bir görev verip, o görevdeki etkililiğini, geçerli ve güvenirliği
sağlanmış ölçme araçları kullanarak tespit etmektir(Yapalak, 2009). Alternatif ölçme ve değerlendirme
yöntemi öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu sadece ürüne değil aynı zamanda sürece
yönelik bir yöntemdir. Geleneksel yöntemde karşılaşılan sorunlar sonucunda yeni yöntem ve teknikler
geliştirilmiş ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin yeni programın temeliyle daha iyi
örtüştüğü saptanmıştır.
Ülkemizde ise ölçme değerlendirme etkinliklerinin amacı; öğrencide bulunan eksiklerin fark
edilmesi ve bu eksikliklerin giderilmesi üzerinde durulması gerektiği önerilmektedir (MEB, 2004).
Fakat

bu konuda var olan çeşitli araştırmalar sonucunda ülkemizde birçok öğretmenlerin sınıf

içerisinde değerlendirme yaparken alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini uygulamada yeterli
alt yapıya sahip olmadıkları görülmektedir. (Çakan, 2004; Özsevgeç ve dig.,2004; Türnüklü, 2001).
Bunun sonucunda da öğrencinin eksiklerinin belirlenmesi sürecinde yeterli çalışma yapılmadığı
gözlenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin öğrenme sürecindeki eksikliklerinin belirlenmesi ve
öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesinde daha kalıcı bilgiler sağlamak adına alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerinin kullanılması önem arz etmektedir (Birgin, 2008).
Bu çalışmada; alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin belirlenip, uygulamada
karşılaşılan sıkıntılar ve öğretmenlerin bu ölçme değerlendirme teknikleriyle ilgili bilgilerini saptamak
amacıyla yapılmıştır. Çalışma ortaokul fen bilimleri öğretmenlerine uygulanmış, öğretmenlerin
alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili anket formlarını doldurmaları istenmiştir.
Uygulama sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Bu çalışma
sonucunda fen bilimleri öğretmenlerine ölçme ve değerlendirme açısından bilgi ve fayda sağlayacağı
düşünülmüştür.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada; betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Bu tarama yöntemi; belirli bir
grubun herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini almak aynı zamanda; konu ile ilgili duygu ve
düşüncelerini ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel çalışmalar için oldukça uygundur (Akbaş ve
Gençtürk,2011). Bu kapsamda nitel ve nicel veriler kullanılarak bilgiler tespit edilebilmektedir.
Çalışmamızda da veriler; ölçek kullanılarak nicel veri analizleri ile tespit edilmiştir.
2.1. Örneklem
Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Giresun il, ilçe ve beldelerinde;
ilköğretim 8. Sınıf devlet okulu veya özel okullarda görev yapan 35 tane fen bilimleri öğretmeni
oluşturmaktadır.
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2.2. Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak; Okur ve Azar tarafından geçerliği ve güvenirliği tespit
edilmiş ölçme aracı kullanılmıştır (Okur, 2008).
2.2.1. Veri toplama araçları:
Uygulanan veri toplama aracı olan anket, 3 bölümden oluşmaktadır.
I.Bölüm:

Alternatif

ölçme

ve

değerlendirme

teknikleri hakkında

bilgilerinizi nasıl

buluyorsunuz?
II.Bölüm: Fen bilimleri dersinde öğrencinin değerlendirilmesinde, alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerini ne ölçüde kullanmaktasınız?
III.Bölüm:

Kullandığınız

alternatif

ölçme

ve

değerlendirme

yöntemlerini kullanma

nedenlerinizi belirlemek amacıyla uygun seçeneği işaretleyiniz.
Yukarıda belirtilen anketler öğretmenlere uygulanmış ve görüşleri tespit edilmiştir.
Elde edilen veriler için aşağıdaki analiz yöntemleri kullanılmıştır.
1. Alt problem için: Örneklemdeki tüm öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
teknikleri hakkındaki bilgi seviyelerinin tespiti: Yüzde-frekans dağılımları
2. Alt problem için: Örneklemdeki tüm öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini ne ölçüde kullandıklarının tespiti: Yüzde-frekans dağılımı
3. Alt problem için: Örneklemdeki tüm öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanmalarının görev yeri farklılıklarına göre tespiti: Ortalama değerleri ve
Anova analizi yapılmıştır.
4. Alt problem için: Örneklemdeki tüm öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanmalarının okul türü farklılıklarına göre tespiti: Bağımsız t testi
5. Alt problem için: Örneklemdeki tüm öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanmalarının hizmet yılı farklılıklarına göre tespiti: Ortalama değerleri ve
Anova analizi yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Problem Cümlesi
Çalışmamızın problemi; “Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanmalarına ilişkin görüşleri nelerdir?”.
2.3.1. Araştırmanın Alt Problemleri
1.Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki
bilgilerinin frekans değerleri ve yüzde oranları kaçtır?
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2. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma
derecelerinin frekans değerleri ve yüzde oranları kaçtır?
3. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarının
analizi ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmaları, görev yeri bakımından faklılık
göstermekte midir?
4. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları
okul türü bakımından farklılık göstermekte midir?
5. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarının
analizi ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmaları hizmet yılı bakımından farklılık
göstermekte midir?
3.BULGULAR
Bu bölümde yapılan çalışmadan elde edilen bulgular üzerinde istatistiki çalışmalar yapılmış ve
bu istatistiki çalışmaların analizi için de SPSS 16 programı kullanılmıştır. Program dahilinde yapılan
işlemler; frekans, yüzde ve ortalama hesaplaması; Bağımsız t testi, Anova ile analiz işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 3.1. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
hakkındaki bilgilerinin frekans değerleri ve yüzde oranları;
Alternatif Ölçme ve
Değerlendirme Teknikleri
1.Performans Değerlendirme
2.Ürün Seçki Dosyası
(Portfolyo)
3.Grup ve /veya Akran
Değerlendirmesi
4.Yapılandırılmış Grid
5. Poster
6.Drama
7.Kavram Haritaları
8.Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
9.Kendi Kendini Değerlendirme
10.Kelime İlişkilendirme
11.Proje
12.Görüşme
13.Yazılı Raporlar
14.Gösteri

Yetersiz

Kısmen Yeterli

Yeterli

F

%

f

%

f

%

2
4

5.0
10.0

13
13

32.5
32.5

20
18

50.0
45.0

_
X
1.51
1.40

2

5.0

17

42.5

16

40.0

1.40

5
4
6
3
1
4
3
1
3
4
2

12.5
10.0
15.0
7.5
2.5
10.0
7.5
2.5
7.5
10.0
5.0

10
8
12
9
13
7
8
9
10
13
7

25.0
20.0
30.0
22.5
32.5
17.5
20.0
22.5
25.0
32.5
17.5

20
23
17
23
21
24
24
25
22
18
26

50.0
27.0
42.5
57.5
52.5
60.0
60.0
62.5
55.0
45.0
65.0

1.43
1.54
1.31
1.57
1.57
1.57
1.60
1.69
1.54
1.40
1.69

Tablo 3.1 ‘e göre öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden %50 ve 1.51
aritmetik ortalama ile performans değerlendirme, %45 ve 1.40 aritmetik ortalama ile portfolyo, %50
ve 1.43 aritmetik ortalama ile yapılandırılmış grid, %27 ve 1.54 aritmetik ortalama ile poster, %42.5
ve 1.31 aritmetik ortalama ile drama, %57.5 ve 1.57 aritmetik ortalama ile kavram haritaları, %52.5 ve
1.57 aritmetik ortalama ile tanılayıcı dallanmış ağaç, %60 ve 1.57 aritmetik ortalama ile kendi kendini
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değerlendirme %60 ve 1.60 aritmetik ortalama ile kelime ilişkilendirme %62.5 ve 1.69 aritmetik
ortalama ile proje, %55 ve 1.54 aritmetik ortalama ile görüşme,%45 ve 1.40 aritmetik ortalama ile
yazılı raporlar, %65 ve 1.69 aritmetik ortalama ile gösterilerde en çok kendilerini yeterli gördükleri
bulunmuştur.
%42.5 ve 1.40 aritmetik ortalamayla grup ve/veya akran değerlendirme de kendilerini kısmen
yeterli gördükleri bulunmuştur.
Tablo 3.2. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanma derecelerinin frekans değerleri ve yüzde oranları;
Alternatif Ölçme ve
Değerlendirme Teknikleri
1.Performans Değerlendirme
2.Ürün Seçki Dosyası
(Portfolyo)
3.Grup ve /veya Akran
Değerlendirmesi
4.Yapılandırılmış Grid
5. Poster
6.Drama
7.Kavram Haritaları
8.Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
9.Kendi Kendini Değerlendirme
10.Kelime İlişkilendirme
11.Proje
12.Görüşme
13.Yazılı Raporlar
14.Gösteri

Hiç

Sıklıkla

Nadiren

F

%

f

%

f

%

4
9

10.0
22.5

12
19

30.0
47.5

19
7

47.5
17.5

_
X
1.43
0.94

4

10.0

22

55.0

9

22.5

1.14

7
4
8
2
1
5
2
10
5
4
3

17.5
10.0
20.0
5.0
2.5
12.5
5.0
25.0
12.5
10.0
7.5

11
12
13
10
15
14
11
25
15
9
15

27.5
30.0
32.5
25.0
37.5
35.0
27.5
62.5
37.5
22.5
37.5

17
19
14
23
19
16
22
35
15
22
17

42.5
47.5
35.0
57.5
47.5
40.0
55.0
87.5
37.5
55.0
42.5

1.29
1.43
1.17
1.60
1.51
1.31
1.57
1.71
1.29
1.51
1.40

Tablo 3.2’ ye göre öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinde %47.5 ile
performans değerlendirme, %42.5 yapılandırılmış grid, %47.5 ile poster, %57 ile kavram haritaları,
%87.5 ile proje, %55 ile yazılı raporlarını sıklıkla kullandıkları görülmüştür.
%47.5 ile ürün seçki dosyası(portfolyo), %55 ile grup ve/veya akran değerlendirmesini nadiren
kullandıkları görülmüştür.
Tablo 3.3. Fen Bilimleri Öğretmenlerin Görev Yerlerine Göre Ortalamalarının Analiz Sonuçları
Görev yeri
İl
ilçe
belde
toplam

N
10
22
3
35

X
91.40
87.00
107.00
89,97

524

S
21.74
21.78
12.28
21.42

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 3.3 incelendiğinde öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmalarının görev yerine göre ortalaması; il de 91.4, ilçede 87 ve belde de 107 olarak
görülmektedir. Standart sapmaları ise il de 21.74, ilçede 21,78 ve belde de 12.28’dir.
Tablo 3.4. Fen Bilimleri Öğretmenlerin Görev Yerlerine Göre Anova Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1084.57
14518.40
15602.97

SD

Kareler Ortalaması

F

P

2
32
34

542.286
453.700

1.195

.316

Tablo 3.4’deki Anova analiz sonuçları, Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerini kullanmalarının görev yeri bakımından farklılık göstermediğini ortaya
koymaktadır (F (2-32)=1.19; p>.05). Başka bir ifadeyle öğretmenlerin görev yaptığı yer onların
alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarını etkilememektedir.
Tablo 3.5. Öğretmenlerin Okul Türüne Göre Bağımsız t Testi Sonuçları
Okul Türü
Devlet
Özel

_
X
87.4483
102.4000

N
29
5

SS
22.63150
6.76757

Stand. Hata
4.20256
3.02655

P
.109

Devlet okulunda okuyan öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmalarıyla ilgili ortalama puanları 87,44 iken özel okuldakiler için ise 102,40'dır. Okular
arasındaki farklılık t testi analizine göre anlamlıdır (t=, P<.05) Başka bir ifadeyle özel okullardaki
öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini daha çok kullandıkları söylenebilir.
Tablo 3.6. Öğretmenlerin Hizmet Yılına Göre Ortalama Analiz Sonuçları
Hizmet Yılı
0-5
6-10
11-15
16-20
20 ve üzeri
Toplam

N
17
9
4
2
3
35

_
X
96.00
94.11
86.50
82.50
53.00
89.97

SS
13.18
13.67
21.23
14.84
48.56
21.42

Stand. Hata
3.19
4.55
10.61
10.50
28.04
3.62

Tablo 3.6 incelendiğinde öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmaları hizmet yılına göre; 0-5 yılları arasında 96.0 aritmetik ortalamayla, 6-10 yılları arasında
94.1 aritmetik ortalamayla, 11-15 yılları arasında 86.5 aritmetik ortalamayla, 16-20 yılları arasında
82.5 aritmetik ortalamayla, 20 ve üzeri yıllarda ise 53.0 aritmetik ortama ile sonuçlar elde edilmiştir.
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Tablo 3.7. Öğretmenlerin Hizmet Yılına Göre Anova Analiz Sonuçları
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
5032.58
10570.38
15602.97

SD

Kareler Ortalaması

F

P

4
30
34

1258.146
352.346

3.571

.017

Tablo 3.7’deki Anova analiz sonuçları, Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve
değerlendirme tekniklerini kullanmalarının hizmet yılı bakımından farklılık gösterdiğini ortaya
koymaktadır (F (4-30)=3.57; p <.05). Başka bir ifadeyle öğretmenlerin hizmet yılları onların alternatif
ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarını etkilemektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Fen bilimleri öğretmenlerine uygulanan alternatif ölçme değerlendirme ve görüş formu 3
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde

fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve

değerlendirme teknikleri hakkında bilgileri, ikinci bölümde alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini ne ölçüde kullandıkları,üçüncü bölümde ise alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
fen bilimleri öğretmenlerinin kullanmalarının görev yeri bakımından, okul türü bakımından ve hizmet
yılı bakımından analiz verileri elde edilmiştir.
4.1.Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki
bilgilerinin frekans değerleri ve yüzde oranları incelendiğinde;
Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden birçoğu hakkında kendilerini
yeterli gördükleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde; % 65, %62.5, %60,ve %55 gibi
yüksek oranlar elde edilmiştir. Bu oran bize öğretmenlerin birçoğunun alternatif ölçme ve
değerlendirme teknikleri konusundaki bilgi seviyelerini yeterli gördüklerini göstermektedir.

Grup

ve/veya akran değerlendirme de ise %42.5 oranı elde edilmiştir. Bu da fen bilimleri öğretmenlerinin
grup ve/veya akran değerlendirme de kısmen yeterli olduklarını göstermektedir. Birgin ve
Gürbüz(2008) ‘e göre çoğu öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme kavramları hakkında
yeterli bilgilere sahip olmadıkları ancak bazılarının ise bu kavramlar hakkında yeterli ve eksiksiz
bilgiye sahip olduklarını ortaya koymuştur.
Frekans değerleri incelendiğinde ise öğretmenlerin f=26 ile en fazla gösteriyi daha sonra f=25
ile proje ve f=24 ile kelime ilişkilendirme, kendi kendini değerlendirme seçeneklerini işaretledikleri
görülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve
değerlendirme teknikleri hakkındaki bilgi seviyelerinden kendilerini daha fazla yeterli hissettikleri
teknikler gösteri, proje, kelime ilişkilendirme ve kendi kendini değerlendirmedir.
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Bu sonuçlar bize fen bilimleri öğretmenlerinin verilen alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerinin çoğunda kendilerini yeterli hissettikleri, bilgi seviyelerinde herhangi bir eksiklik
düşünmediklerini göstermektedir. Bu da öğretmenlerin geleneksel öğretimden uzaklaşıp daha çok
yapılandırmacı; yaparak yaşayarak öğretimi benimsedikleri söylenebilir.
4.2. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma
derecelerinin frekans değerleri ve yüzde oranları incelendiğinde;
Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden; %87.5 ile
proje, %57.5 ile kavram haritaları, %55 ile yazılı raporlar ve kelime ilişkilendirme, %47.5 ile
performans değerlendirme ve poster, %42.5 ile yapılandırılmış gridi sıklıkla kullandıkları görülmüştür.
Bu alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ise yenilenen fen bilimleri programının da benimsediği
ölçme ve değerlendirme tekniklerinin arasındadır (Azar&Okur,2008).
Fen bilimleri öğretmenlerinin; %55 ile grup ve/veya akran değerlendirme, %47.5 ile ürün
seçki dosyası(portfolyo) yu ise nadiren kullandıkları görülmektedir. Bundan önceki değerlendirme
formunda fen bilimleri öğretmenlerinin grup ve/veya akran değerlendirmeye yönelik bilgilerinin
kısmen yeterli olduğu analiz edilmişti. Buradan da grup ve/veya akran değerlendirmeyi nadiren
kullanmaları fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını göstermektedir.Ürün
seçki dosyası(portfolyo) da ise fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi seviyeleri yeterli olarak analiz
edilmişti. Fakat bu ölçekte fen bilimleri öğretmenlerinin ürün seçki dosyası(portfolyo) yu nadiren
kullandıkları görülmüştür. Bunun sebebi olarak araştırmalar incelendiğinde öğretmenlerin bilgi
seviyelerinin yeterli olmasına rağmen sınıf ortamından ya da öğrenciden kaynaklanan sebepler ve
zaman problemi olduğu düşünülebilir. Kalabalık sınıflarda uygulanması güçleşmekte öğretmen bilgi
sahibi olduğu ürün dosyası(portfolyo) yu kullanamamaktadır(Ataman ve Kabapınar, 2012).
4.3. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmalarının analizi ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmalarının, görev
yeri bakımından faklılığı incelendiğinde;
Araştırmanın verileri incelendiğinde öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini 107 ortalama ile en çok belde de, daha sonra 91.4 ortalama ile il ve 87 ortalama ile ilçede
kullandıkları görülmektedir.
Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları ile görev yeri
arasındaki ilişkiye bakıldığında ise ; p değeri=.31 çıkmıştır. Bu da bize gösteriyor ki p değeri .05’ten
büyük olduğu için görev yerleri öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma
durumlarını etkilememektedir.
4.4. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve
kullanmalarının okul türü bakımından ilişkisi incelendiğinde;
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Fen bilimleri öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarına okul
türü açısından bakıldığında; özel okullarda 102.40 ortalama iken devlet okullarında 87.44 ‘tür. Bu
veriler de bize gösteriyor ki alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri özel okullarda devlet
okullarına göre daha fazla kullanılmaktadır.
Okul türünün farklı olmasının alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılmasıyla
ilgili aralarındaki anlam farkına bakıldığında ise; p değeri .109 ölçüldüğünden yani p değeri .05’ten
küçük olduğu için aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle öğretmenlerin
çalışmış

oldukları okul türü, öğretmenlerin alternatif

ölçme

ve

değerlendirme tekniklerini

kullanmalarını etkilemektedir.
Bunların sebebi ise özel okullardaki sınıf mevcudunun az olması ya da materyal olanaklarının
fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Özel okullarda kullanılan teknik materyaller, laboratuar
ortamları daha elverişli ve olanakları daha fazla olduğundan alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerinin daha fazla kullanıldığı söylenebilir.
4.5. Fen bilimleri öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini
kullanmalarının analizi ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmalarının hizmet
yılı bakımından farklılığı incelendiğinde;
Araştırmanın verileri incelenerek hizmet yıllarına

bakıldığında; alternatif

ölçme

ve

değerlendirme tekniklerinin kullanılmalarının 96.0 ortalama ile en fazla 0-5 yılları arasında, 94.1
ortalama ile 6-10 yılları arasında, 86.5 ortalama ile 11-15 yılları arasında, 82.5 ortalama ile16-20
yılları arasında, 53.0 ortalama ile 20 ve üzeri yıllarda olduğu görülmektedir. Bu verilerde bize
gösteriyor ki fen bilimleri öğretmenlerin hizmet yılları fazlalaştıkça alternatif ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullanma oranları azalmaktadır.
Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmaları ile hizmet yılları
arasındaki ilişkiye bakıldığında ise ; p değeri .05’ten küçük olduğu için öğretmenlerin hizmet yılları
alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanma durumlarını etkilemektedir. Dolayısıyla
öğretmenlerin hizmet yılları ile alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmalarının arasında
anlamlığı bir fark olduğu görülmektedir(Azar ve Okur, 2008)
Bunun sebebi olarak da yeni hizmete başlamış olan öğretmenlerin alternatif ölçme ve
değerlendirme teknikleri hakkında daha yeni ve güncel bilgilere sahip oldukları düşünülebilir. Hizmet
yılları çoğaldıkça yani daha eski öğretmenlerin daha çok geleneksel ölçme ve değerlendirme
tekniklerini kullandıkları, alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadıkları düşünülebilir.,
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5. ÖNERİ
Araştırmanın örneklemi 35 tane fen bilimleri öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Fakat bu
örneklemin daha geniş tutulması daha güvenilir sonuçlar verebilir. Ayrıca örneklem Giresun ilini
oluşturmaktadır bu çalışma Türkiye geneline yayılıp bölge bazında araştırmalar da yapılabilir.
Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinden faydalanılmıştır; araştırma genişletilerek
diğer branşlardaki öğretmenlerin de görüşleri alınarak araştırma genişletilebilir.
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EK-1
Değerli Öğretmenim,
Ortaokulda uygulanmakta olan fen bilimleri dersi programı, yapılandırmacı öğretim kuramı
çerçevesinde geliştirilmiş “araştırma-sorgulamaya” dayalı öğrenme stratejidir. Bu çerçevede amaç,
öğrencilerin bireysel ve işbirliği deneyimlerini ve sorgulamalarına imkan vermektir. Böylece
öğrencilerde sorumluluk geliştirme, bireysel ve işbirliği ile başarılarını geliştirmek hedeflenmektedir.
Bu anlamda, öğrencilerde bu başarıların ne düzeyde geliştirdiklerini tespit etmek için “ Alternatif
Değerlendirme Teknikleri” geliştirilmiştir.
Yapılan bu çalışmada, aşağıda geliştirilen anket formları ile, 8. Sınıf Fen Bilimleri dersi
öğretim programında yer alan sürece yönelik alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin
görüşlerinizi belirlemek amaçlanmaktadır.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
KİŞİSEL BİLGİLER VE ALTERNATİF DEĞERLENDİRME
GÖRÜŞ FORMU
Görev yeri:
İL

(

)

İLÇE

( )

BELDE

( )

Okul Türü:
DEVLET

(

)

Hizmet Yılı:
( )0-5

ÖZEL

( )6-10

(

( )11-15

)

( )16-20

( )20 ve üzeri

5. Poster
6.Drama
7.Kavram Haritaları
8.Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
9.Kendi Kendini Değerlendirme
10.Kelime İlişkilendirme
11.Proje
12.Görüşme
13.Yazılı Raporlar
14.Gösteri
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YETERSİZ

1. Performans Değerlendirme
2.Ürün Seçki Dosyası (Portfolyo)
3.Grup ve /veya Akran Değerlendirmesi
4.Yapılandırılmış Grid

KISMEN
YETERLİ

Aşağıda verilen alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri
hakkında bilgilerinizi nasıl buluyorsunuz?

YETERLİ

1.BÖLÜM
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HİÇ

1. Performans Değerlendirme
2.Ürün Seçki Dosyası (Portfolyo)
3.Grup ve /veya Akran Değerlendirmesi
4.Yapılandırılmış Grid
5. Poster
6.Drama
7.Kavram Haritaları
8.Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
9.Kendi Kendini Değerlendirme
10.Kelime İlişkilendirme

NADİREN

Fen Bilimleri dersinde öğrencinin değerlendirilmesinde,
aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerini ne ölçüde
kullanmaktasınız?

SIKLIKLA

2. BÖLÜM

11.Proje
12.Görüşme
13.Yazılı Raporlar
14.Gösteri

10. Alternatif değerlendirme tekniklerini isteyerek
kullanmıyorum.
11. Yeni öğretim programında özellikle vurgulandığı için
kullanıyorum.
12. Diğer öğretmen arkadaşlarım kullandığı için kullanıyorum.
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KESİNLİKLE
KATILMIYORU
M

KATILMIYORU
M

KARARSIZIM

1. Alternatif değerlendirme teknikleri sadece ürünü değil,
öğrenme sürecini de değerlendirdiği için kullanıyorum.
2. Alternatif değerlendirme tekniklerini isteyerek kullanıyorum.
3. Alternatif değerlendirme tekniklerini kullanmayı geleneksel
değerlendirme tekniklerine tercih ediyorum.
4. Alternatif değerlendirme tekniklerini kullanmak benim için
çok büyük kolaylık.
5. Öğrencinin gerçek yaşamla kendi bilgisi arasında ilişki
kurmasını sağladığı için kullanıyorum.
6. Fen öğretiminde, kullanılan ölçme araçları bireysel
yetenekleri öne çıkarmaktadır.
7. Öğrencilerin özelliklerin i merkeze aldığı için kullanıyorum.
8. Öğrencinin karşılaştığı problemlere çoklu çözüm yolları
üretmesine olanak sağladığı için kullanıyorum.
9. Öğrenciyi çoklu değerlendirme fırsatı sağladığı için
kullanıyorum.

KATILIYORUM

Fen ve teknoloji dersinde alternatif değerlendirme tekniklerinden
KULLANDIĞINIZ yöntemleri kullanma nedenlerinizi
belirlemek amacıyla aşağıdaki ifadeler hazırlanmıştır. Lütfen her
bir ifadede size uygun seçeneği seçiniz.

TAMAMEN
KATILIYORUM

3. BÖLÜM

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

13. Öğrencinin kendi kendini ve grubunu değerlendirmesini
sağladığı için kullanıyorum.
14. Alternatif değerlendirmeler, öğrencilerin Fen ve Teknoloji
dersindeki farklı becerilerini değerlendirme olanağı sağladığı
için kullanıyorum.
15. Öğretmene, öğrenciye ve veliye birçok avantaj sağladığını
düşündüğüm için kullanıyorum.

Tamamen
Katılıyorum

Fen ve teknoloji dersinde alternatif değerlendirme
tekniklerinden KULLANDIĞINIZ yöntemleri kullanma
nedenlerinizi belirlemek amacıyla aşağıdaki ifadeler
hazırlanmıştır. Lütfen her bir ifadede size uygun seçeneği
seçiniz.

Tamamen
Katılıyorum
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16. Veliye öğrenci hakkında daha ayrıntılı (bireysel gelişim
dosyaları ile) bilgi vermemi sağladığı için kullanıyorum.
17. Alternatif değerlendirme teknikleriyle öğrencilerin
eksikliklerini daha iyi görebiliyorum.
18. Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirdiğini
düşündüğüm için kullanıyorum.
19. Alternatif değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrencileri
daha iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.
20. Ne öğrettiğimi, gerçekte ne öğrendiklerini kanıtlayabilmem
için kâğıt kalem testlerini kullanmak zorundayım.
21.Alternatif değerlendirme teknikleri hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadığım için kullanmıyorum.
22. Öğrenciye ve veliye alternatif değerlendirme tekniklerini zor
ve yoğun bulduğu için kullanmıyorum.
23. Alternatif değerlendirme teknikleriyle öğrenciyi objektif bir
değerlendirme yapabileceğimi düşünmediğim için
kullanmıyorum.
Fen ve teknoloji dersinde alternatif değerlendirme
tekniklerinden KULLANDIĞINIZ yöntemleri kullanma
nedenlerinizi belirlemek amacıyla aşağıdaki ifadeler
hazırlanmıştır. Lütfen her bir ifadede size uygun seçeneği
seçiniz.
24. Geleneksel değerlendirme teknikleriyle öğrenciyi daha iyi
değerlendirdiğimi düşündüğüm için kullanmıyorum.
25. Zamansal kayıp olarak düşündüğüm için kullanmıyorum.
26. Sınıf mevcudumun çok fazla olmasından dolayı
kullanmıyorum.
27. Elde edilen verilerin analizi ve değerlendirme kriterlerinin
belirlenmesi zor geldiğinden kullanmıyorum.
28. Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerinin öğrencileri
değerlendirmek için yeterli olduğunu düşündüğüm için
kullanmıyorum.
29. Yapılan çalışmaların depolanması zor geldiğinden
kullanmıyorum.
30. Alternatif değerlendirme tekniklerine uygun ölçekler
oluşturmanın zor olduğunu düşünüyorum.
31. Fazladan yük getirdiğine inandığım için kullanmıyorum.
32. Geleneksel ölçme değerlendirme tekniklerini kullanan
öğretmenler için değerlendirmenin daha kolay olduğunu
düşünüyorum.

Katılımınız için tekrar teşekkür ederim.

533

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME (ATBÖ) YAKLAŞIMI İLE İLGİLİ FEN
EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi Anabilim Dalı, GİRESUN.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı ile ilgili
fen eğitiminde yapılan tez çalışmalarını araştırma sorularında belirtilen ölçütlere göre derleyip
değerlendirmektir. Bu çalışmalara ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman
analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalara YÖK Ulusal Tez Merkezi taranarak ulaşılmıştır.
Çalışmanın verilerini 30 adet yüksek lisans ve doktora tezi oluşturmaktadır. Ulaşılan tezler çalışma
gruplarına, konularına, alanlarına, veri toplama araçlarına, araştırma yöntemlerine göre
gruplandırılarak incelenmiştir. Çalışmanın veri analizleri dokümanların incelenmesiyle yapılırken
gruplandırılan özelliklerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.
Çalışmanın bulguları incelendiğinde yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak örneklem
seçiminde ilköğretim öğrencilerinin tercih edildiği görülmektedir. Yine bulgular ışığında en çok
çalışılan alanın fen, en çok kullanılan yöntemin nicel araştırmalar olduğu belirlenmiştir. ATBÖ
kullanımı, argümantasyon kalitesinin incelenmesi ve argümantasyon kullanımı üzerine yapılan
çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, fen eğitimi
ABSTRACT
This study’s aim is to compose and evaluate thesis studies on science education according to
given criterion in research questions about The Argumentation Based Science Learning approach.
Document analyzes method, which is one of the qualitative research methods was used to get these
studies. Studies were gotten by scanning Thesis Center of YÖK. Study’s data is composed from 30
master and doctoral thesis. Obtained theses were examined according to study groups, topics,
branches, data collecting instruments and search methods. While the study’s data analyses formed by
examining the documents, grouped specifications’ frequency and percentage values also calculated.
Examining the study’s findings, it’s seen that primary education students’ preferred mostly on
sample choosing. In addition, study’s findings detected that the most studied branch was science and
the most used method was quantitative researches. Using ABSL, examining quality of argumentation
and studies on using argumentation are seen heavily.
Keyword: Argumentation, Argumentation Based Science Learning, science education.
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1. GİRİŞ
Günümüzde bilimsel bilginin sürekli ve birikimli bir şekilde ilerlediği, bilimsel bilginin yanı
sıra teknolojik yeniliklerin ve fennin ilerlediği ayrıca bu etkilerin her alanda görülmesinin toplumların
geleceği açısından fen eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu amaçla ülkeler bu
konulara ağırlık vererek fen eğitiminin kalitesini artırma çabasına girmişlerdir (MEB, 2005). İçinde
bulunulan bu çaba fen derslerinde kullanılan bireyi merkeze alan ve bireysel farklılıkları önemseyen
yaklaşımların kullanılması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Fen, fiziksel ve biyolojik dünyayı
tanımlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilimdir. Sadece dünya hakkındaki gerçekleri bir araya getiren
değil aynı zamanda mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı merkezde tutan bir düşünme yoludur.
Bu nedenle bireylerin doğrudan keşfederek bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, öğrendikçe de öğrenme
hevesinin gelişmesi son derece önemlidir (MEB, 2005). Öğrencilerde bu hevesin oluşması, sorgulayan,
merak eden, araştıran bireyler yetişmesi adına oluşturulan fen programlarının odak noktası bireylere
verilen fen eğitimidir. Eğitimin öğrencilere kazandırmak istediği bir takım davranışlar vardır.
Fen eğitiminin amacı, bireyin toplumsal gelişmelere

ayak uydurması, problemlerini

çözebilmesi, gözlem yapabilmesi, genel anlamda bilimsel süreç becerileri kazanması ve kazandığı bu
becerileri hayatında kullanabilmesidir. Fen eğitiminde öğrencilere araştırmacı ve sorgulayıcı bir
kişilik, fikirleri inceleme, yaratıcı sorular sorabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir
(Domaç,2011).
Son zamanlarda fen eğitiminde öğrencilerin kendi iddialarıyla var oldukları, düşüncelerini
delillere dayanarak açıklayabildikleri, araştırıp sorgulama yaparak gerçeğe ulaşabildikleri yaklaşımlar
kullanılmaktadır. Probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve buna benzer öğrenciyi hedef
alan birçok öğrenme-öğretme yaklaşımı uygulanmaktadır.Öğrenciyi odak noktası olarak düşünen ve
bireysel aktivitelere önem veren yaklaşımlardan biri de Keys, Hand, Prain ve Collins (1999) tarafından
geliştirilen orijinal adı “ScienceWritingHeuristic‟ olan ve Türkçede “Argümantasyon Tabanlı Bilim
Öğrenme (ATBÖ)‟ olarak bilinen yaklaşımdır (akt.Kıngır, Geban ve Günel, 2011). Bilimsel tartışma
olarak

da

bilinir.Bilimsel

tartışmanın

(argümantasyonun)

gerçekleşebilmesi

için

öncelikle

argümanların oluşturulması gerekir. Literatürde argümanın tanımı farklı açılardan ele alınmıştır.
Toulmin (1958) argümanı, açıklayıcı bir sonucu, modeli ya da tahmini desteklemek ya da çürütmek
için ortaya atılan teorilerin ve kanıtların bir koordinasyonu olarak tanımlamıştır (Üstünkaya ve Savran
Gencer, 2012). Argüman oluşturmanın temel şartı ise argüman kavramını öğrenip tanımlayabilmektir.
Argüman,

delillerle

desteklenen

iddialar

topluluğudur.

İnsanların

düşündüklerini

açıklayabilmeleri ve iddia ettiği durumları ortaya koyabilmeleri için argüman oluşturmak önemli bir
süreçtir. Başka bir deyişle argüman sebepsiz düşüncelerin olamayacağının kanıtıdır. Bir iddianın
doğruluğunun ispatlanması istenildiğinde kişinin oluşturduğu destekli yapılardır (Şekerci,2013).
Argümanlar oluşturulduktan sonra geçilen evre argümantasyon (bilimsel tartışma) evresidir.
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(Uluay,2012).Bilişsel bir fikir birliği oluşturma süreci olan argümantasyonun tarihi gelişme sürecine
bakıldığında ilk defa Toulmin (1964) tarafından ortaya atıldığı görülmektedir. Argümantasyonun rutin
yaşantımızın olmazsa olmaz bir parçası olduğunu savunan Toulmin’e göre argümantasyon süreci;
belirli bir konu hakkındaki iddia, iddianın doğruluğunu ispatlama konusunda destekleyen kanıt, kanıt
ve iddiaların birbiriyle olan ilişkisini belirten gerekçe, gerekçeleri daha sağlam bilgilere dayandırmak
için sunulan destek, niteleyici ve iddiaların gerçek dışı olduğu durumu ifade eden çürütmelerden
oluşmaktadır (akt.Tümay ve Köseoğlu,2011). Argümantasyonda ortaya atılan iddia çoğunlukla bir
soruna çözüm arama ve soruya cevap bulma olarak değerlendirilir. Diğer bir deyişle iddia bir açıklama
cümlesidir. Hipotez, görüş, öneri veya herhangi bir düşünce olarak da ortaya atılabilir. İddialara,
verilerle destek sağlanarak geniş kapsamla bakış açısı oluşturma hedeflenir. Veriler olup biten her şeyi
kapsar. Gözlemler, yaşanmış olaylar ve örnekler veri kaynaklarıdır. Burada önemli olan verilerin
gerçekliği ve sorunun çözümüne sağlayacağı katkıdır. Verilerin iddiaya sağlayacağı destek
gerekçelerle kuvvetlendirilir. Gerekçeler, iddia ve veriyi birbirine bağlayan olasılık cümleleridir. Bu
bağlamda verilerin iddiaya kuvvet kazandırmasını sağlar (Tümay,2008).Destekler, iddia ve verileri
birbirine bağlayan gerekçe cümlelerini açıklığa kavuşturmak ve gerçekliğini artırmak için sunulan
kuvvetlendiricilerdir. Ortaya atılan iddia gerçekçi verilerle gerekçelendirilemiyorsa ve gerekçe
cümleleri açık ve anlaşılır değilse verilerin desteklenmesi kaçınılmaz bir duruma dönüşür. Bilimsel ve
akademik yayınlar destekleyici olarak kullanılabilir. Niteleyici, iddianın gerçekliğini, güvenirliğini,
geçerliliğini, sınırlılığını ve kullanılabilirliğini belirten olasılık cümleleridir. Genellikle belirsizlikleri
belirtmek için kullanılır. Kesin ve gerçekliği kanıtlanmış cümleler şeklinde değil ihtimal bildiren
kelimelerle (belki, olasılıkla, genellikle, bazen,-ebilir) ortaya konur (Tümay, 2008). İddiaların doğru
olmadığı bazı özel durumlarda çürütmeler kullanılır. Çürütmeler, ortaya atılan verilerle desteklenen ve
gerekçelendirilerek açıklanan iddianın gerçek olmadığını ifade eder (Şekerci,2013).
Toulmin’inargümantasyon

modelinin

öğeleri

arasında

bir

ilişki

vardır

(Şekil

1).

Argümantasyonun asıl öğeleri veri, iddia ve gerekçedir. Argümanlar kompleksleştikçe yardımcı öğeler
olan destekleyiciler, niteleyiciler ve çürütücüler devreye girerek argümanın kalitesini artırıcı katkı
sağlar (Polat,2014).
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Şekil.1. Toulmin’inArgümantasyon Modeli (akt.Polat,2014)
Eğitim ortamında öğrencilerin argüman oluşturma kaliteleri oldukça önemlidir. Sınıf
ortamında argüman oluşturma becerisini geliştirmek için; öğrencilerin dil gelişimini destekleyici,
kavramsal ve mantıksal çözümleme yapabilmelerine yardımcı olacak bilimsel metinler kullanılabilir
(Polat,2014).Son zamanlarda fen eğitimine verilen önemin hızla arttığı görülmektedir.Bilimsel bilginin
fazlasıyla önem kazandığı, bilimsel yöntemler kullanılarak bilgiye ulaşma sürecine sık sık vurgu
yapıldığı inkar edilemez bir gerçektir. Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları
konusunda rehberlik etmek, çevrelerinde gelişen olayları bilgiye ulaşma yollarını kullanarak
yorumlamalarını sağlamak fen programlarının amaçlarından biridir.Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programı’nın vizyonu; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji
okuryazarı olarak yetişmesidir (MEB,2005). Fen ve teknoloji okuryazarlığı: bireyin anlama ve
öğrenme çabası, merak duygusunu geliştirmesi, olaylara eleştirel bakabilmesi, hipotetik düşünme
becerisi ve hipotez oluşturabilmesi, araştırması ve elde ettiği verilerin sonuçlarına yönelik karar verme
becerisi olarak açıklanabilir. Fen ve teknoloji okuryazarı olan bireyler olaylara karşı değişik bakış
açıları geliştirebilen, meraklı, araştırmacı, öğrenmeyi seven ve yaratıcı insanlardır (MEB,2005). Fen ve
teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmenin en gerçekçi yolu eğitim ortamlarında bireyi merkez alan ve
öğrenmeyi öğrenmelerine yardımcı olan yaklaşımlar kullanmaktır. Bu amaçla son zamanlarda
kullanılan yaklaşımlardan biri de argümantasyondur. Öğrencilerin argüman oluşturma becerilerinin
geliştirilmesinde uygun etkinliklerin uygulanması önemlidir (Koçak,2014). Öğrencilerin eğitim
ortamında etkin katılım göstermelerine yardımcı olmak argümantasyon sürecinin fen eğitimindeki
kullanım sıklığını ve önem derecesini artırmıştır (Polat,2014). Kendi doğrularını bir takım ispatlara
dayandırarak açıklamaya çalışan öğrenciler için argümantasyon süreci son derece önemlidir. Fennin
doğası gereğince, bireyde oluşan merak duygusunu geliştirme, özgün ürünler ortaya koyabilme, üst
düzey beceriler geliştirme ve analitik düşünmeyi sağlama konusunda argümantasyon ve fen eğitimi
birbirini tamamlayıcı etki göstermektedir.
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ATBÖ yaklaşımının, öğrenciyi merkeze alan ve araştırma sorgulamayı hedefleyen bir
yaklaşım olduğu için son zamanlarda eğitim ortamlarında sıkça kullanıldığı görülmektedir. Fennin
doğası olan sorgulama ve tartışmaya dayanan ATBÖ yaklaşımı, öğrencilerin arkadaşlarıyla fikir
alışverişinde bulunabildikleri, kendi problemlerine yönelik iddialar ortaya atıp bu iddialarını delillerle
güçlendirebildikleri, karşıt düşünceleri çürütebildikleri, bireysel deneyimler kazandıkları özgür bir
sınıf ortamı sağladığı için öğrencilerin birçok açıdan gelişmesine yardımcı olmaktadır (Ceylan,2010).
Öğrenci merkezli birçok yaklaşım olmasına rağmen ATBÖ yaklaşımı diğer öğrenci merkezli
yaklaşımlardan biraz farklıdır. Bu farklılığın en önemli sebebi yaklaşımda öğrenci ve öğretmen
şablonunun kullanılmasıdır. Öğrencilerin tartışması, iddialarının peşinden giderek gerekçelerle
açıklanmamış olgu ve durumlara tam anlamıyla itimat etmemeleri, yazma etkinlikleri ve iş birliği
yapmaya teşvik etme açısından da diğer yaklaşımlardan farklı olduğu söylenebilir (Ceylan,2010).
ATBÖ yaklaşımı sınıf ortamında doğru ve verimli uygulayabilmek oldukça önemlidir. Bu yüzden
ATBÖ yaklaşımının anlaşılır ve ekonomik bir şekilde sınıf ortamında kullanılması için öğrenci ve
öğretmen şablonları oluşturulmuştur (Demirbağ,2011). Öğretmen şablonu ATBÖ yaklaşımının
öğretmen tarafından daha kolay uygulanabilmesi için hazırlanmıştır. Öğrenci şablonu ise öğrencilerin
bu süreçte nasıl ilerleyeceğini gösteren ve onlara araştırma sorgulama esnasında yol gösteren bir araç
olarak oluşturulmuştur (Günel, Kıngır ve Geban,2012).

ATBÖ Öğretmen Şablonu
1. Kavram haritası yoluyla önbilgilerin ortaya çıkarılması
2. İnformal yazma, gözlem yapma, beyin fırtınası ve soru sorma tekniklerinin kullanıldığı
laboratuvar öncesi etkinliklerin yapılması
3.Laboratuvar etkinliklerine katılım
4.I.Müzakere
Fazı-Laboratuvar
yapılması(Örneğin; günlük yazma)

etkinliklerinde

kişisel

yazma

faaliyetlerinin

5.II.Müzakere Fazı-Küçük gruplarda gözlemlerden elde edilen verilerin yorumlarının
paylaşımı ve kıyaslanması(Örneğin;grup olarak taslak oluşturma)
6.III.Müzakere Fazı-Düşüncelerin kitap ya da diğer kaynaklar ile karşılaştırılması(Örneğin;
başlangıç sorularını cevaplandırmaya yönelik grup notu çıkarma)
7.IV.Müzakere Fazı-Bireysel yansıma ve yazma faaliyetlerinin yapılması(Örneğin;bilgi
verilecek kişiler için poster ya da sunum hazırlama)
8.Kavram haritası yoluyla öğretim sonunda öğrenilenlerin ortaya çıkarılması
ATBÖ Öğrenci Şablonu
1.Başlangıç Düşünceleri-Sorularım nelerdir?
2.Testler-Ne Yaptım?
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3.Gözlemler-Ne Gördüm?
4.İddialar-Ne iddia edebilirim?
5.Kanıt-Nasıl anladım? Niçin bu iddialarda bulunuyorum?
6.Okuma-Benim düşüncelerim başka düşüncelerle nasıl karşılaştırılır?
7.Yansıma-Düşüncelerin nasıl değişti?
ATBÖ sürecinin en önemli öğesi argüman oluşturmaktır. Ancak öğrencilerin belirli bir konuya
dair argüman oluşturabilmeleri sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Konuya hakimiyet,
başarabilme duygusu, kendine olan özgüven ve sürecin iyi anlaşılmış olması bu oluşum için son derece
önemlidir. Öğrenciler argüman oluşturma esnasında bazı sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar şöyle
açıklanabilir;
-Öğrenci şayet verilerin ve öne atılan bilgilerin kesinliğine inanıyorsa her ne şartta olursa olsun
iddiasını savunma yoluna gider.
-Öğrenciler herhangi bir derste ya da ortamda argüman oluşturmadılar ise argüman oluşturma
sürecine olumsuz bakarak doğruluk payı olmayan bilgileri delil olarak gösterme yoluna girerler.
-Öğrencilerin sahip olduğu bazı değer ve inançlara yakın seviyede olan argümanlar öğrencilere
daha doğruluğu kesin gelir. Bu inançlar karşı düşünceye objektif bakmalarının önüne geçer.
-Öğrencilerin aceleci tutumu bu süreci olumsuz etkiler. Eksik deliller ve yetersiz verilerle
sonuca gitmek isteyebilirler.
-Öğrenciler kendilerine verilen delilleri gördüklerinde direkt odaklanabilirler. Burada yanlış
olan öğrencilerin problem çerçevesinde kendi delillerini oluşturmamaları ve problem üzerine herhangi
bir ekleme yapmadan çıkarım yapmalarıdır (Yeşiloğlu,2007).
Problem Durumu
Bu çalışmanın amacı Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ)

ile ilgili fen

eğitiminde yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının incelenip, yöntem ve içerik açısından
analiz edilerek, belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesidir.
Yapılan literatür taraması kapsamında aşağıda belirtilen sorulara cevap bulunmaya
çalışılmıştır.
1. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda hangi çalışma grupları
kullanılmıştır?
2. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda hangi konular
çalışılmıştır?
3.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalar hangi alanlarda yapılmıştır?
4.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda hangi veri toplama
araçları kullanılmıştır?
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5. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda hangi araştırma
yöntemleri kullanılmıştır?
6. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda hangi sonuçlara
ulaşılmıştır?
Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtilmiştir.
-YÖK ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen Türkçe tez çalışmaları(yüksek lisans ve doktora)
ile sınırlıdır.
- Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı çalışmalarıyla sınırlıdır.
-2016 yılı Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilmiştir.
2. YÖNTEM
Çalışma bir literatür taraması olup doküman analizi niteliğindedir. Bu tür çalışmalar nitel
çalışmalar olarak değerlendirilmektedir

(Sözbilir, Gül, Okçu, Yazıcı, Kızılaslan, Zorluoğlu ve Atila,

2015).Doküman analizi, incelenmesi düşünülen olguların analizini içeren bir araştırma yöntemidir
(Karabay,Işık,Günay Bilaloğlu ve Kuşdemir Kayıran,2011).
Bu çalışmada verilerin toplanması amacıyla Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında
yapılmış olan tezler(yüksek lisans ve doktora) kullanılmıştır. Aramalarda “argümantasyon” anahtar
kelimesi kullanılmıştır. Tezlere YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. Çalışma kapsamını 30 tez
oluşturmaktadır. Bunlardan 22’si yüksek lisans 8’i doktora tezidir.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı
kapsamında yapılan tez çalışmaları doküman analizi yöntemiyle araştırma soruları doğrultusunda
incelenerek analiz edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekanslar
kullanılarak belirlenmiş ve tablolarla ifade edilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
İncelenen çalışmaların analizi sonucunda elde edilen bulgular tablolarla ifade edilmiştir.Tablo
1’e bakılıp sonuçlar analiz edildiğinde Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan
çalışmaların ilköğretim öğrencileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. İncelenen 30 tez çalışmasının
15’i örneklem olarak ilköğretim öğrencilerini, 10’u üniversite öğrencilerini, 3’ü lise öğrencilerini ve
2’si de öğretmen ve öğrencileri kullanmıştır. Çalışmaların örneklem olarak ilköğretim öğrencilerinin
üzerinde yoğunlaştığı, öğretmen ve öğrencileri birlikte örneklem olarak kullanan çalışmaların oldukça
az olduğu görülmektedir.
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Tablo.1.Tezlerde Kullanılan Çalışma Gruplarının Dağılımı
Örneklem

Çalışmalar

İlköğretim öğrencileri

A3,A4,A5,A6,A7,A9,A11,A12,A 13,A17,A19,A 20,A23,A27
A30
A15,A16,A29
A1,A2,A10,A18,A21,A 22,A24,A25,A26,A 28
A8,A14

Lise öğrencileri
Üniversite öğrenciler
Öğretmen ve Öğrenciler

Frekans
(N)
15

Yüzde
(%)
50

3
10
2

10
33.3
6.6

Tablo 2 incelendiğinde Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmaların
ATBÖ yaklaşımının kullanımı ve argümantasyon kalitesi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Yine
çalışma verileri incelendiğinde ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ve bu başarının
kalıcılığına etkisi ile ilgili çalışmaların fazla olduğu görülmektedir. ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin
kavramsal anlamalarına, derse karşı tutumlarına ve tartışma isteklerine etkisinin incelendiği 5 çalışma
bulunmaktadır. Öğrencilerin karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine olan
etkisinin ve çevre eğitimi konusunda argümantasyon kullanımının incelendiği araştırmaların sayısı
çalışma kapsamının %20’sini oluşturmaktadır. ATBÖ yaklaşımının laboratuarda kullanılması,
öğrencilerin argüman oluşturma ve bireysel gelişim gelişimlerine etkisi, bilimsel yaratıcılık üzerine
etkisi ve öğrenme ürünlerine etkisi literatürde daha az yer almaktadır.
Tablo.2.İncelenen Çalışmaların Konularının Dağılımı
Amaç

Çalışmalar

ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin akademik
başarısına ve başarının kalıcılığına etkisi
ATBÖ yaklaşımının karar verme, problem çözme ve
eleştirel düşünme becerisine etkisi
ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin kavramsal
anlamalarına, derse karşı tutumlarına ve tartışma
isteklerine etkisi
ATBÖ yaklaşımının laboratuvarda kullanımı
ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin argüman oluşturma
ve bireysel gelişimleri üzerine etkisi
ATBÖ yaklaşımının bilimsel yaratıcılık düzeyine
etkisi
ATBÖ yaklaşımının çevre eğitimi ve sosyobilimsel
konularda kullanımı
ATBÖ kullanımı, argümantasyon kalitesinin
incelenmesi ve argümantasyon kullanımı
ATBÖ yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi

Fen eğitiminde

A2,A3,A7,A9,A23,A27

Frekans
(N)
6

Yüzde
(%)
20

A4,A5,A10

3

10

A11,A12,A13,A16,A 24

5

16.6

A1
A8

1
1

3.3
3.3

A30

1

3.3

A18,A25,A29

3

10

A14,A15,A17,A19,A 20,A21,
A22,A26,A28
A6

9

30

1

3.3

ATBÖ yaklaşımı ile ilgili tez çalışmaların konulara göre dağılımı

incelendiğinde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Öğrencilerin akademik başarısına ve başarının kalıcılığına etkisini farklı fen konuları
kapsamında inceleyen Demirbağ (2011), Kabataş Memiş (2011), Arlı (2013), Polat (2014), Okumuş
(2012) ve Uluay (2012) ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin fen derslerinde akademik başarılarını
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artırdığını, başarılarının kalıcı olmasında etkili olduğunu bulmuşlardır. Fen eğitiminde ATBÖ
yaklaşımının karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerisine etkisi üzerinde çalışan
Tonus (2012) ve Kardaş (2013) argümantasyona dayalı öğretimin uygulandığı sınıflarda öğrencilerin
kendi kararlarını verebildiklerini, olaylara eleştirel bakabildiklerini, öne sürdükleri ifadeleri kanıtlı
olarak sunduklarını ve karar verme becerilerini geliştirdiklerini gözlemlerken Koçak (2014) yaptığı
çalışmada öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerinin gelişimine katkı sağlamadığını tespit etmiştir.
Büber (2015), Öztürk (2013), Tekeli (2009), Yalçın Çelik (2010) ve Şekerci (2013) Fen eğitiminde
ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, derse karşı tutumlarına ve tartışma
isteklerine etkisi üzerine yaptıkları çalışmalarda öğrencilerin argümantasyon becerilerini arttığını,
kavramsal anlayışlarına olumlu katkı sağlandığını, fen ve teknoloji dersine karşı olumlu tutum
kazandığını, tartışma istekliliklerini ve tartışmanın kalitesini artırdığını gözlemlemişlerdir. ATBÖ
yaklaşımının laboratuvarda kullanımını inceleyen Ceylan (2010) bu yaklaşıma dayalı laboratuvar
uygulamalarının öğrenci başarısını olumlu etkilediğini ve öğrencilerin bir bilim adamı gibi
düşünmesine katkı sağladığını belirtmiştir. Hasançebi (2014) ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin
argüman oluşturma ve bireysel gelişimleri üzerine etkisini incelemiş ve ATBÖ yaklaşımının
öğrencilerin ünite tabanlı fen başarılarının anlamlı düzeyde artmasına, yazılı argüman oluşturma
becerilerinin gelişmesine ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin olumlu yönde değişmesine katkı
sağladığını gözlemlemiştir. ATBÖ yaklaşımının bilimsel yaratıcılık düzeyine etkisini inceleyen
Cevher (2015) argümantasyon sürecinin bilimsel yaratıcılığı geliştirmede etkili olduğunu özellikle
derinlik ve orijinallik boyutlarına katkı sağladığını ileri sürmüştür. Domaç (2011), Fettahlıoğlu (2012)
ve Deniz (2014) ATBÖ yaklaşımının çevre eğitimi ve sosyobilimsel konularda kullanımı ile ilgili
çalışmalar yapmış ve sonuçta toplubilimsel konuların öğretilmesinde ve çevre okuryazarlığının bilgi,
beceri, duyuşsal eğilimler ve davranış boyutlarında gelişim gösterilmesinde anlamlı bir etkisi olduğunu
gözlemlemişlerdir. Çiftçi (2016), Yeşiloğlu (2007), Altun (2010), Özkara (2011), Ceylan (2012),
Yaman (2011), Kutluca (2012), Tümay (2008) ve Boran (2014) ATBÖ kullanımı, argümantasyon
kalitesinin

incelenmesi

ve

argümantasyon

kullanımı

hakkında

yaptıkları

araştırmalarda,

argümantasyon kullanılan sınıflarda öğrencilerin algoritmik problem çözme başarısının arttığını,
bilimsel ve epistemolojik inançlarda gelişme ortaya çıkardığı ve derslere karşı pozitif bir tutum
oluşturduğunu bulmuşlardır. Bunun yanı sıra argümantasyon sürecine çok yer verilmediği ve öğrenme
ortamlarının hala öğretmen egemenliğinden kurtulamadığı da görülmüştür. Üzerinde çalışılan diğer bir
konu ise Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımının öğrenme ürünlerine olan etkisidir. Çınar (2013) yaptığı
çalışmada argümantasyon yönteminin hem öğretmen hem de öğrenci gelişimine katkı sağladığı, fen
öğrenme ve öğretiminde etkili bir yöntem olduğu ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini oluşturmasına
katkı sağladığını gözlemlemiştir.
Tablo 3’te incelenen çalışmaların alanları belirtilmiştir. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı
çalışmalarının Fen/Fen Bilgisi/Fen ve Teknoloji alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Yine tabloya
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bakıldığında kimya alanında da fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Bunu sırasıyla Biyoloji ve Fizik
alanları takip etmektedir.
Tablo.3.İncelenen Çalışmaların Alan Dağılımı
Alan

Çalışmalar

Fen/Fen Bilgisi/Fen ve
Teknoloji
Fizik
Kimya
Biyoloji

A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A12,A14,A28,A 30

Frekans
(N)
11

Yüzde
(%)
36.6

A11,A17,A20,A27
A9,A10,A13,A15,A16,A19,A23,A 24,A26
A1,A18,A21,A22,A25,A29

4
9
6

13.3
30
20

Tablo 4’te incelenen çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları gruplandırılmıştır.Yapılan
çalışmalar incelendiğinde verileri elde etmek için birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı
görülmektedir. Tabloya bakıldığında 17 çalışmada başarı testi, 15 çalışmada ölçek kullanılmış ve 10
çalışmada görüşme yapılmıştır. Eleştirel düşünme testinin yalnızca 1 çalışmada kullanıldığı ve
çalışmaların yarısından fazlasında diğer adı altında belirtilen araçların kullanıldığı da Tablo 4’te
görülmektedir.
Tablo 4. İncelenen Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçları Dağılımı
Veri Toplama Araçları

Çalışmalar

Başarı Testleri

A1,A3,A7,A8,A9,A10,A12,A13,A15,A 17,A18,A19,A 20,A23
,A25,A27,A29,
A6,A11,A13,A15,A16,A23,A24
A4,A5,A10,A11,A12,A 13,A15,A16,A17,A 19,A20,A24,A 25,
A28,A29
A6,A17,A24,A28,
A4
A6,A8,A11,A16,A18,A 23,A24,A25,A26,A 28
A6,A8,A14,A23,A24
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A13,A 14,A15,A16,A 20,A21,A2
2,A25,A26,A28,A30

Kavram Testi
Ölçek
Anket
Eleştirel Düşünme Testi
Görüşme
Gözlem
Diğer ( ses kayıtları,
rubric, mektuplar, ATBÖ
raporu vs.)

Tablo

5’te

incelenen

çalışmalarda

kullanılan

yöntemler

Frekans
(N)
17

Yüzde
(%)
56.6

7
15

23.3
50

4
1
10
5
19

13.3
3.3
33.3
16.6
63.3

gruplandırılmıştır.

Yapılan

çalışmaların 19’unda nicel araştırma yöntemi, 3’ünde nitel araştırma yöntemi ve 8’inde karma metot
(nitel/nicel) kullanılmıştır. Çalışmalarda ağırlıklı olarak deneysel desen kullanıldığından nicel
araştırma yöntemine dayalı çalışma sayısı fazladır. Tablo 5’te belirtildiği gibi nicel çalışmalar
araştırma kapsamının %63.3’ünü oluşturmaktadır.
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Tablo.5.İncelenen Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı
Yöntem

Çalışmalar

Nitel
Nicel

A14,A25,A26
A2,A3,A6,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A 15,A16,A17,A 19,A20,A21,A 23,
A27,A29,A30
A1,A4,A5,A7,A18,A22,A24,A 28

Karma

Frekans
(N)
3
19

Yüzde
(%)
10
63.3

8

26.6

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Türkiye’de çalışılan Fen eğitiminde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme
yaklaşımı ile ilgili literatür taraması yapılmış ve ulaşılan tezler araştırma soruları kapsamında
incelenmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarından hareketle Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme
yaklaşımı ile ilgili şu sonuçlar çıkarılmıştır.
1.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmalarda kullanılan çalışma
grupları incelendiğinde çalışmaların yarısı ilköğretim öğrencilerine uygulanmıştır. Bunu üniversite
öğrencileri takip etmektedir (%33). Diğer çalışma grupları üzerine çalışmalar çok azdır.
2.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışma konuları incelendiğinde en
fazla (%30) ATBÖ kullanımı, argümantasyon kalitesinin incelenmesi ve argümantasyon kullanımı ile
ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bunu ATBÖ yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısına
ve başarının kalıcılığına etkisinin incelendiği çalışmalar (%20) izlemektedir. Yine ATBÖ yaklaşımının
öğrencilerin kavramsal anlamalarına, derse karşı tutumlarına ve tartışma isteklerine etkisinin
incelendiği çalışmalar (%16,6) literatürde yer almaktadır. Öğrencilerin karar verme, problem çözme
ve eleştirel düşünme becerilerine olan etkisinin ve çevre eğitimi konusunda argümantasyon
kullanımının incelendiği araştırmaların sayısı % 10 civarındadır. Diğer konularda yapılan çalışmalar
azdır.
3. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında çalışılan alanlara bakıldığında en fazla fen
alanında (%37) çalışma yapılmıştır. Bunu Kimya alanında yapılan çalışmalar takip etmektedir (%30).
Biyoloji ( %20) ve Fizik (%13) alanında çalışmalar daha azdır.
4. Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında çalışmalarda kullanılan veri toplama
araçlarına bakıldığında %56,6’sında başarı testi kullanıldığı görülmektedir. Yine çalışmaların
%50’sinde ölçek, %33,3’ünde görüşme ve %63,3’ünde diğer (ses kayıtları, rubric, mektuplar, ATBÖ
raporu, vize final notları, senaryolar vs. ) veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmacıların verilere
ulaşmak amacıyla birden fazla araç kullandığı tespit edilmiştir.
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5.Fen eğitiminde ATBÖ yaklaşımı kapsamında yapılan çalışmaların yöntemlerine bakıldığında
%63,3’ünde

nicel yöntem

kullanıldığı görülmektedir.

Çalışmaların %10’unda

nitel yöntem

kullanılırken %26,6’sında ise karma (nitel/nicel) metod kullanılmıştır. Argümantasyon Tabanlı Bilim
Öğrenme yaklaşımı araştırmalarında ağırlıklı olarak deneysel desen (deneysel, yarı deneysel)
kullanıldığı için nicel çalışma oranında da fazlalık görülmektedir.
Fen eğitiminde Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı ile ilgili çalışmalara yönelik
önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.
-Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımının tarihi gelişimi çok eskiye dayanmasına
rağmen ülkemizdeki çalışmaların 2007 yılında başlamış olması bu konunun ülkemiz için yeni olduğu,
bu yüzden bu konuda yapılan çalışmaların fazla olmadığı görülmektedir.
-Öğrenciyi merkeze alıp bireysel gelişime katkı sağladığı, akademik başarıyı artırdığı
sonucuna ulaşılan ATBÖ yaklaşımının laboratuvar ortamında kullanımı ile ilgili yayın sayısı da
oldukça azdır. Fen eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvarın ATBÖ yaklaşımı çalışmalarında
çok az sayıda bulunması bu anlamda faydalanılacak kaynağın olmaması gibi bir olumsuzluğu da
beraberinde getirmektir.
-Çalışmalarda

çalışma

grubunun

ağırlıklı

olarak

ilköğretim

öğrencilerinde

seçildiği

görülmektedir. Ancak bu yaklaşımın ileriki yıllarda daha fazla ve daha aktif bir şekilde uygulanması
için çalışma grubu olarak öğretmen adaylarının seçilmesi de çok önemli bir detaydır. Yine çalışma
alanları incelendiğinde fen ve kimya alanlarında yoğunluk görülmektedir. Fizik alanında yapılan
çalışmaların az olması literatürde tespit edilen bir eksikliktir. Literatüre bu anlamda katkı sağlamak
için fizik alanında yoğunlaşabilir.
İncelenen çalışmalardan hareketle argümantasyon tabanlı bilim öğrenme sürecinin öğretmen
ve öğrenciler tarafından tam anlamıyla anlaşılamamış olması, merkezi sınavların olması ve bu
sınavlara yetişmesi gereken konuların olması, koordinasyonun sağlanamaması, sınıfların kalabalık
olması ve süreci yönetmenin zor ve beceri gerektiren bir iş olması nedeniyle eğitim ortamında daha az
kullanıldığı söylenebilir.
Bu çalışmada Türkiye’de yapılan tez (yüksek lisans ve doktora ) çalışmaları ele alınmıştır.
Daha kapsamlı sonuçlar elde edilmek istendiğinde tez çalışmalarının yanı sıra makaleler de
incelenebilir. Ayrıca yurt dışında yapılan uygulamalar bu konu hakkında daha derin ve geniş
düşünülmesine yardımcı olabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı; STEM (FeTeMM) ile ilgili ulusal alanda yapılmış çalışmaların belirli
ölçütlerle bir derlemesinin yapılması ve eksikliklerin tespit edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini STEM alanında yapılmış
çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışmalara ULAKBİM, Google Akademik, Ebschost ve YÖK Tez
merkezi taranarak ulaşılmıştır. Çalışma 2016 güz yarıyılında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri
yazılı dokümanların incelenmesi ile toplanmıştır. Analize dahil edilen çalışmalar amaçlarına,
örneklemine, veri toplama araçlarına, yöntemlerine ve veri analiz yöntemlerine göre gruplandırılarak
tablolalar haline getirilmiştir. Çalışmanın sonuncunda Stem eğitiminin ülkemizde yetersiz kaldığı, bu
alanda çalışmaların az olduğu, öğretmenlerin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı, materyal
eksikliklerinin bulunduğu ve nasıl uygulanacağı hakkında bilgi eksikliği olduğu belirlenmiştir. İlgili
literatüre dayanarak öğretmenlere hizmet içi eğitim verilebileceği ve bu alanda çalışma yapacak
araştırmacılara Stem eğitimi alanında destek olunabileceği önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Stem, Stem eğitimi, Stem projesi, Fetemm
ABSTRACT
The purpose of this study is to review and evaluate the studies regarding to Stem (FETEMM)
in national level. In this qualitative study, document analysis method was used. The reviewed studies
were chosen from databases including ULAKBİM, Google Scholar, Ebscohost, and High Education
Institution Thesis Center. The study was conducted in fall semester of 2016. Studies that were included
in this study were grouped based on their objectives, sample, data collection tools, methods, and data
analyses. Based on the results, it can be concluded that teachers' knowledge is not sufficient on Stem.
In addition, Stem is not applied properly in our country and there is lack of academic studies and
materials in institutions. Hence, based on the review, it can be suggested to organize professional
development trainings in order to increase the awareness of Stem in school and provide opportunities
for more academic studies.
Keywords: Stem, Stem education, Stem project, Fetemm
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GİRİŞ
Günümüzde bilim ve teknoloji sürekli gelişmekte ve toplumsal yaşamımızı büyük ölçüde
etkilemektedir. Bilişim çağını yaşadığımız bu yıllarda yaşanan gelişmeler geleceğimiz için büyük
önem taşımaktadır. Yeniliklere açık ve uyum sağlayacak nitelikli insanlar yetiştirmenin gerekliliği fark
edilmiştir (Yamak, Bulut, Dündar, 2014). Gelişmiş toplumlar ve ülkelerde bu önemin farkında olarak
eğitim üzerine çalışmalara yoğunlaşmışlardır. FeTeMM eğitiminin yenilikçilik becerileri yüksek bir
nesil yetiştirmek en önemli amaçlarından birisidir (Çorlu, 2012).Yapılan çalışmaların sonucunda
bireylerin araştırma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel ve analitik düşünme, karar verme gibi becerilere
sahip olması gerektiği söylenebilir (Yamak, Bulut, Dündar, 2014).
Bu düşünceler ışığında yeni bir yaklaşım geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Fen
(Science),Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics) alanlarının
beraber ve bağdaşmış olarak öğretilmesini savunan STEM yaklaşımı (Gülhan, Şahin, 2016).
Ülkemizde bu yaklaşım fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin baş harflerinden
oluşan FeTeMM şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır. STEM eğitimi öğrencilerin problemlere farklı
disiplinlerle ilişkili bakış açısıyla bakmasını, bilgi sahibi olmalarını ve beceri kazanmalarını
amaçlamaktadır (Sahin, Ayar ve Adıguzel, 2014). İlköğretimde STEM için bütünleşik yaklaşımı
savunan

araştırmacılar,

günlük

yaşamdaki

problemleri

barındıran

konularla

öğrencilerin

güdülenmesinin ve başarılarının artırılabileceğini; bununla ilgili olarak STEM alanlarında eğilimli
öğrencilerin artmasını sağlayacağı düşünülmektedir (Honey, Pearson ve Schweingruber, 2014). Fen,
teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitiminin kökeni kavram olarak 1990’lı yıllara
uzanmaktadır (Bybee, 2010). ABD’de 2013 yılında yayınlanan “Gelecek Nesil Fen Standartları’nda
(Next Generation Science Standarts)” STEM eğitimine önem vermesi ile uluslararası araştırmalarda ve
alan yazımında bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar büyük bir hız almıştır (Yager ve Brunkhorst,
2014). Yine Amerika Birleşik devletleri STEM eğitimine verdiği önem ile birlikte bunu bir devlet
politikası haline getirmiş ve STEM okulları açmıştır. Dünyada ki eğitim çalışmalarına bakıldığında
dünyada en çok ilgi duyulan çalışmalardan birisinin STEM olduğu gözlenmektedir. STEM; Science,
Technology, Engineering ve Mathematics (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) disiplinlerinin
baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbiri ile bütünleştirilmesi yani entegre edilmesi anlamı
taşımaktadır (IAU-Stem eğitimi Türkiye raporu 2015).
İstanbul aydın üniversitesinin yaptığı araştırmalara göre tüm Dünya’ da STEM alanlarında iş
imkânı giderek artmaktadır. Bu nedenle STEM alanlarında ki büyümeyi izleyen ABD kurulan STEM
okullarına (STEM specialized schools) ve bu okulların parçası oldukları STEM okul sistemlerine özel
bir önem vermektedir (IAU).
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Şekil 1. STEM İş Alanlarında 2010-2020 Arasında Beklenen Büyüme Yüzdeleri
Kaynak: (U.S. Department of Education, 2015)
Ülkemizde ise STEM eğitimi çalışmaları ve araştırmaları yoğun olarak devam etmektedir.
STEM eğitimi veren okullar Kayseri de ki pilotlar okullar ile başlamış olup 27 okulda eğitim
verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve TÜSİAD bu konuda seminerler,
sempozyumlar ve eğitimler yapmaktadırlar.
Yamak, Bulut ve Dündar (2014) yaptıkları çalışmada, FeTeMM uygulamalarının ve
etkinliklerinin öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini ve fen bilimlerine karşı tutumlarını olumlu
yönde geliştirdiğini tespit etmişledir. Marulcu ve Sungur (2012) ise fen bilimleri dersi öğretim
programının mühendislik becerilerini de içene alacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, buna
bağlı olarak eğitim fakültelerinde fen bilgisi öğretmeni yetiştiren programlarında mühendislik sürecini
içine alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini tespit etmişlerdir. Yıldırım ve Altun (2015)
çalışmalarında ise STEM eğitimi ve mühendislik uygulamalarının öğrenci başarısına olumlu etkisi
olduğunu bulmuşlardır. Baran, Canbazoğlu-Bilici ve Mesutoğlu (2015) ise çalışmalarında FeTeMM
spotu etkinliği ile bireylerin bilgisayar ve teknoloji alanlarında bilgi ve becerilerinin geliştiğini tespit
etmişlerdir. Diğer yandan Ayar, Şahin ve Adıgüzel (2014) öğrenme ortamlarının yaşadığımız yüzyıla
uyum sağlaması ve öğrencilerin öğrenme durumlarının yaşam boyu devam etmesi için, içinde
bulunduğumuz çağın becerilerini içeren ve FeTeMM ile ilgili okul dışı etkinliklerin hazırlanmasının
yapılabilecek ilk çalışmalardan olduğunu bulmuşlardır. Yapılan bir diğer araştırma ise Gülhan ve
Şahin (2016) tarafından yapılan çalışmada STEM uygulamalarının ve öğrencilerin STEM alanlarıyla
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ilgili eğilimlerini ve tutumlarını geliştirdiği sonucuna varmışlardır. Ceylan (2014) ise yaptığı
araştırmasında FeTeMM eğitimi temelinde hazırlanan öğretim tasarımının uygulandığı deney grubu
öğrencilerinin akademik başarılarının mevcut programın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerine göre
daha yüksek düzeyde olduğu ve öğrencilerin akademik başarıları üzerinde FeTeMM eğitiminin büyük
bir etkisinin olduğunu söylemiştir. Öner, Navruz, Biçer, Peterson, Capraro ve Capraro (2014)
çalışmalarında erkek öğrencilerin matematik gelişim oranını kızlarınkinden daha yüksek bulmuşlardır.
Dokuzuncu sınıfta öğrenim gören Afrika kökenli Amerikalı öğrencilerin başarı ortalaması Beyaz
Amerikalı öğrencilerin başarısında istatistiksel olarak daha düşük bulunurken Asya kökenli
öğrencilerin matematik alanında ki gelişim oranları Beyaz Amerikalı öğrencilerin matematik gelişim
oranından daha yüksek bulunduğunu belirtmişlerdir. Gül ve Marulcu (2014) ise çalışmalarında
öğretmen ile öğretmen adaylarının fen eğitiminde mühendislik disiplinine alışkın olmadıkları
sonucuna ulaşmışlardır. Çorlu ise FeTeMM Eğitimi Makale Çağrı Mektubu’nda öğretmenlerin etkili
bir FeTeMM eğitimi verebilmeleri için disiplinlerin entegre edilmiş öğretmenlik bilgisine sahip
olmadan mesleklerine başladıklarından bahsetmektedir.
Özetle; tüm dünyada gelişen teknoloji, mühendislik ve bilim dalları sonucunda bu alanlarda
yetişmiş kişi sayıları yetersiz kalmaktadır. Yurtdışında çok sayıda araştırma ve çalışmanın yapıldığı
STEM yaklaşımı bazı ülkelerde hükümet politikası haline gelmiştir. Örneğin; ABD STEM yaklaşımını
bir devlet politikası olarak benimsemiştir. Bu yaklaşımın benimsendiği okul öncesi, ilkokul, lise ve
üniversitelerde eğitim verilmektedir. Bu okullarda eğitimin kalitesini arttırmak için ciddi bir devlet
bütçesi ayrılmıştır. Ancak ülkemizde STEM eğitimi çalışmaları diğer ülkelerle kıyaslandığında çok
yetersiz kalmaktadır. STEM (FeTeMM) eğitimi konusunda ülkemizin koşullarına uygun gelişim
materyallerinin hazırlanması, test edilmesi ve sonuçların paylaşılması gerekmektedir (Corlu, 2014).
Ayrıca ulusal literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların uygulamalı çalışmalardan daha çok teorik
çalışmalar olduğu gözlenmektedir. Ayrıca ulusal literatürde yapılan çalışmaların bir derlemesinin
yapıldığı çalışmanın olmaması büyük bir eksikliktir. Araştırmacılara yol göstermesi açısından bu
derleme çalışmasının yapılmasının önemi artmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırmada
STEM (FeTeMM) alanında yapılmış çalışmaların belirli ölçütlere göre bir derlemesi yapılmış ve
alandaki eksiklikler ve sebepleri üzerinde durulmuştur.
Problem Durumu
Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıda ifade edilen sorulara cevaplar elde edilmeye
çalışılmıştır;
1-

STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda hangi tür amaçlara ulaşılması

hedeflenmiştir?
2- STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda hangi tür örneklemler üzerinde
çalışılmıştır?
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3- STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda hangi tür veri toplama araçları tercih
edilmiştir?
4- STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda hangi tür yöntemler tercih edilmiştir?
5-STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan veri analiz yöntemleri
nelerdir?
6-STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda hangi sonuçlara ulaşılmıştır?
YÖNTEM
Yapılan çalışma bir doküman incelemesi çalışmasıdır. Doküman incelemesi araştırma yapılan
olgu veya olgular hakkında bilgi veren her türlü yazılı materyalin analizidir (Ekiz, 2009; Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Doküman analizi tekniği daha çok tarihsel ve nitel araştırmalarda kullanılır. Bu
çalışmada bilimsel makaleler bazı ölçütler dikkate alınarak incelenmiş ve betimsel içerik analizi
yapılmıştır. Bu nedenle doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini STEM
alanında

yapılmış

çalışmalar

oluşturmaktadır.

Çalışmalar

ULAKBİM,

Google

Akademik,

EBSCOHOST ve YÖK Tez merkezi taranarak ulaşılmıştır. Ulusal alanda yapılmış makale ve tezler,
bildiriler ile üniversite raporları ayrıca çalışma yapan diğer kurumların raporları incelenmiştir.
Araştırma sorularının kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
Veri toplama aracı olarak;
Veri tabanı
Google Akademik
Ulakbim
YÖK Tez
Ebscohost

Anahtar kelimeler
Stem eğitimi
Fetemm
Fetemm
Stem eğitimi
Stem eğitimi
Stem eğitimi

Makale-tez
A3,A6,A10,A11
A2,A9
A1,A4,A13,A14
A8,15
A7
A5,A12

Makale ve tezler tablolar haline getirilmiştir. Bildiriler, üniversite raporları ayrıca çalışma
yapan diğer kurumların raporları tartışma, sonuç ve öneriler kısmında değerlendirmeye alınmıştır.
Kısıtlaması olan yayınlar değerlendirmeye alınmamıştır.
BULGULAR
Ulusal literatürde STEM Eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar yapılış amaçlarına göre
incelenmiş ve sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir.
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Tablo 1. İncelenen çalışmaların amaçlarına yönelik veriler
Amaçlar
STEM Eğitiminin başarıya etkisini belirlemek
Öğretmen adaylarının STEM eğitimine bakış açısını incelemek
Öğrencilerin STEM eğitimi ilgi ve algılarını belirlemek
Öğrencilerin katıldığı okul sonrası STEM etkinliklerinin değerlendirilmesi
Öğretim tasarımı geliştirmek ve değerlendirmek
STEM eğitimi ile mevcut eğitim programlarını incelemek
Öğretmelerin bu eğitimi hazırlık durumunu incelemek
STEM eğitiminin cinsiyet, etnik yapı ve sosyo-ekonomik düzeye göre
incelenmesi
Bilim ve mühendislik uygulamaları arasındaki temel farkları ortaya koymak

Çalışmalar
A1,A3
A2,A9
A4,A6,A15
A5
A7,A13
A10
A11
A8,A14

Frekans
2
2
3
1
2
1
1
2

A12

1

Tablo 1’de görüldüğü gibi STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar arasında Öğrencilerin
STEM eğitimi ilgi ve algılarını belirlemek (f=3) amaçlı çalışmalar daha çok yapılmıştır. STEM
eğitiminin başarıya etkisini belirlemek (f=2),öğretmen adaylarının bakış açılarını incelemek(f=2),
öğretim tasarımı geliştirmek ve değerlendirmek (f=2), STEM eğitiminin cinsiyet, etnik yapı ve sosyoekonomik düzeye göre incelenmesi(f=2) çalışmaları sıklıkla tercih edilmiştir. Öğrencilerin katıldığı
okul sonrası STEM etkinliklerinin değerlendirilmesi(f=1), STEM eğitimi ile mevcut eğitim
programlarını incelemek(f=1), Öğretmelerin bu eğitimi hazırlık durumunu incelemek(f=1),bilim ve
mühendislik uygulamaları arasındaki temel farkları ortaya koymak(f=1) amaçlarına yönelik çalışmalar
daha az tercih edilmiştir.
Ulusal literatürde STEM Eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar seçilen örneklem gruplarına göre
incelenmiş ve sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. İncelenen çalışmaların örneklemlerine yönelik veriler
Örneklemler
Ortaokul öğrencileri
(5.Sınıf,6.sınıf,7.sınıf ve8.sınıf öğrencileri)
Lise öğrencileri

Çalışmalar
A1, A4, A6, A7, A12, A15

Frekans
6

A8

1

Ortaokul ve lise öğrencileri
(4-12. sınıf öğrencileri)
Öğretmen adayları
Öğretmen ve öğretmen adayları birlikte
Program ve eğitim çalışmaları incelemesi

A5

1

A2, A3,A11, A13, A14
A9
A10

5
1
1

Tablo 2’de görüldüğü gibi STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların arasında Ortaokul
öğrencileri (5.Sınıf,6.sınıf,7.sınıf ve8.sınıf öğrencileri) (f=6) en çok tercih edilen örneklem grubu
olmuştur. Öğretmen adayları(f=5) ise sıklıkla tercih edilmiştir. Lise öğrencileri(f=1), ortaokul ve lise
öğrencileri (4-12.sınıf öğrencileri)(f=1),öğretmen ve öğretmen adaylarının birlikte(f=1), Program ve
eğitim çalışmaları incelemesi(f=1), örneklem grupları daha az tercih edilen örneklem grubu
olmuşlardır.
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Ulusal literatürde Stem Eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar tercih edilen veri toplama araçları
gruplarına göre incelenmiş ve sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo3. İncelenen çalışmalardaki veri toplama araçlarına yönelik veriler
Veri toplama araçları
Ölçekler(A1:Bilim ve Fen Hakkında Gerçekten Ne Düşünüyorum? (BFHGD)
Ölçeği, A6:Tutum ölçeği,A11:Tutum Ölçeği)
Anket formları (A2: Mühendislik Dizayna Bakış Açısı Anketi, A9:Mühendislik
Eğitimi Anketi)
Literatür tarama ve test birlikte
Açık uçlu soru
Gözlem-görüşme
Test -Test (A7: Bilimsel yaratıcılık testi, A8:Matematik testi)
Literatür tarama
Tutum Ölçeği-Görüşme birlikte
Görüşme

Çalışmalar
A1,A6,A11

Frekans
3

A2,A9

2

A3
A4
A5,A12
A7,A8
A10,A14
A15
A13

1
1
2
2
2
1
1

Tablo 3’de görüldüğü gibi STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların arasında Ölçekler
(f=3) en çok tercih edilen veri toplama aracı olmuştur. Anket formları (f=2), gözlem-görüşme (f=2) ve
test-test (f=2), literatür tarama(f=2) daha az tercih edilmiştir. En az çalışma yapılan veri toplama aracı
ise literatür tarama ve test birlikte (f=1), açık uçlu soru (f=1), Tutum Ölçeği-Görüşme birlikte(f=1) ve
görüşme(f=1) olmuştur.
Ulusal literatürde STEM Eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar kullanılan yöntemlere göre
incelenmiş ve sonuçları Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. İncelenen çalışmaların yöntemlerine yönelik veriler
Yöntem
Nicel/Deneysel
Nicel-nitel birlikte
Nitel/durum çalışması
Nicel/Betimsel
Nitel/Betimsel

Çalışmalar
A1,A3,A6,A7
A2, A9,A15
A5,A13
A8,A11
A4, A10, A12,A14

Frekans
4
3
2
2
4

Tablo 4’de görüldüğü gibi STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmaların arasında
Nicel/Deneysel (f=4) ve Nitel/Betimsel (f=4) en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Nicel-Nitel
birlikte(f=3) yöntemler daha az tercih edilmiştir. Nitel/Durum çalışması (f=2) ve Nicel/Betimsel (f=2)
yöntemleri en az çalışma yapılan yöntemler olmuşlardır.
Ulusal literatürde

STEM Eğitimiyle

ilgili yapılan çalışmalar

yöntemlerine göre incelenmiş ve sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
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Tablo 5. İncelenen çalışmaların veri analiz yöntemlerine yönelik veriler
Çalışmalar
A1
A2
A3
A4

Veri analiz yöntemleri
Shapiro-Wilk testi, t-testi
Frekans/yüzde
t-testi
İçerik analizi

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Nueman’ın üç aşamalı kodlama sistemi
parametrik olmayan testler (Mann Whitney U, Wilcoxon)
İhtiyaç analizi, meslek analizi ve görev analizi gibi araştırma teknikleri ile sistem analiz
Üç düzeyli hiyerarşik lineer modelle (HLM)
t-testi, frekans/yüzde
İçerik analizi
Faktör analizi, varyans
İçerik analizi
İçerik analizi
İçerik analizi
Tematik analiz

Tablo 5’de görüldüğü gibi STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli veri analiz
yöntemleri kullanılmıştır. SPSS paket programı ve t-testi sıklıkla tercih edilmiştir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde bu çalışma ile STEM eğitimi uygulamalarında
yeterliliklerin ve eksikliklerin neler olduğunu ayrıca araştırmacıların hangi konulara daha fazla
odaklandıkları, ne tür veri toplama araçları kullandıkları, hangi örneklem gruplarıyla daha fazla
çalıştıkları, hangi araştırma yöntemi ve veri analiz yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. STEM
eğitiminin başarıya etkisi, ilgi ve algı belirleme ve öğretmen adaylarının bakış açılarını incelemek
amaçlı çalışmalar daha çok yapılırken öğretmen yeterliliği, ölçme ve değerlendirme durumları amaçlı
çalışmalar bulunmamaktadır. Öğretmen adayı örneklem grubu ise en çok tercih edilen örneklem grubu
olmuştur. Ancak yine öğretmenler ile yapılan örneklem grubu çalışmaları yetersiz kalmıştır. Veri
toplama aracı olarak en çok tercih edilen anketler olurken yöntem olarak en çok tercih edilen
çalışmalar nicel-deneysel çalışmalar olmuştur. STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda çeşitli
veri analiz yöntemleri kullanılmıştır ancak SPSS paket programı ve parametrik analizlerden t-testi
sıklıkla tercih edilmiştir. Çalışmalar incelendiğinde genel olarak STEM eğitiminin başarıyı ve
yaratıcılığı artırdığı görülmüştür. Bu araştırma STEM ile ilgili araştırma yapmayı düşünen
araştırmacılara yeni fikirler kazandırabileceği gibi bu alanın araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesi
konusunda da katkı sağlayacaktır. Bu yönelimde; özellikle fen eğitimi araştırmacılarının mevcut
eğitim programı ile STEM eğitimini bütünleştirme ve materyal geliştirme alanında bir araştırmacı alt
yapısının

oluşumuna

katkı

sağlayacaktır.

Fen

eğitiminde

mühendislik

dizayn

yönteminin

kullanılabilmesi öncelikle bu alanda eğitime ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir (Katehi ve ark.
2009). Ülkemizde yapılan çalışmaların yetersizliği sebebi ile araştırmacıların bu alanda çalışmalar
yapması için teşvik edilmesi ve bu sayede eksiklikleri belirleyerek yeni araştırmalar yapmaları; hem
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araştırmacılara hem de ulusal ve uluslararası alan yazına katkı sağlayacaktır. Teknoloji temelli
materyaller, öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarını, bilgisayar simülasyonları ve animasyonları
gibi

özel

uygulamalar

ile

bilgisayarları

kullanmalarını

sağlayarak

FeTeMM

konularında

görselleştirmeye, deney yapmaya ve
veri toplamaya yardımcı olur (Lantz, 2009 ve PCAST, 2010). Ancak çalışmadan elde edilen
bulgulara göre STEM eğitimi çalışmalarında teknoloji ve mühendislik alanlarının uygulama
basamaklarında yetersiz kalındığı görülmüştür. Bu yetersizliklerin sebebinin belirlenmesi ve eksikliğin
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması yararlı olacaktır. Yukarıda ifade edilenlere ek olarak
STEM eğitimi alanında yapılan araştırmalara bakıldığında öğretmen yeterlilikleri ve algılarına yönelik
yapılan çalışmaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Öğretmenler FeTeMM eğitimi
verebilmek için gerekli bütünleşik öğretmenlik bilgisinden yoksun şekilde başlamaktadır (Çorlu,2014).
Bu anlamda MEB öğretmenlere yönelik STEM eğitimi ile ilgili bir hizmet içi eğitim vererek
öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir. Ayrıca öğretmenlerin STEM eğitimi
hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıkları hakkında ve bu konuda ki düşüncelerinin
neler olduğuna dair çalışmalar yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan az sayıdaki mevcut
araştırmalar incelendiğinde ise ölçme ve değerlendirme, Fen bilgisi eğitimine katkısı, her öğrenme
seviyesinde ki öğrenciye uygulamaları, materyal geliştirmeleri, örnek uygulamaları, öğretmen
görüşleri gibi birçok konuda yok denecek kadar az sayıda çalışma olduğu göze çarpmaktadır. Bu
yüzden bu alanların da araştırmalara dâhil edilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
FeTeMM eğitiminin yenilikçilik becerileri yüksek bir nesil yetiştirmek en önemli amaçlarından
birisidir

(Çorlu, 2012).

Yapılan çalışmalar

incelendiğinde

bu becerileri geliştirmek amaçlı

çalışmalarında yetersizliği fark edilmektedir. Dolayısıyla araştırmacıların bu konu ile ilgili çalışmalar
yaparak FeTeMM eğitimine katkıda bulunmaları önerilmektedir.
Son olarak yapılan çalışmadan hareketle STEM eğitiminin Türkiye çalışmalarının diğer
ülkeler ile kıyaslandığında yetersiz kaldığı görülmekte ve araştırmacıların bu alanda çalışmalar
yapması istenmektedir. Özellikle öğretmenlerin bu alandaki bilgi eksikliği, uygulama alanında
yetersizlikler,

ölçme

ve

değerlendirme

eksiklikleri,

bütünleşik

eğitimin

ders

programına

uygulanmasında eksiklikler, materyal ve teknoloji kullanımı yetersizlikleri fark edilmektedir.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PLANETARYUM KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK
ALGILARI

Tuba Kazaklı*, Doç. Dr. Aykut Emre Bozdoğan**
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

ÖZET
Bu çalışma ısı ve sıcaklık konusunda ki kavram yanılgılarının öğrencilerde mevcut durumda
olmasından dolayı yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, ısı ve sıcaklık konusuna yönelik yaratıcı
drama destekli fen öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına, kalıcılığa ve drama yöntemine olan
tutumlarındaki etkisini araştırmaktır. Yarı deneysel bir araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın
örneklemi Ordu Üniversitesi Eğitim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü ikinci sınıfa giden toplam 24
öğrenciden oluşmaktadır. Bir deney (n=14) ve bir kontrol grubu (n=10) yansız olarak atanmıştır. Ön
test-son test kontrol desenli yürütülen çalışmada, deney grubunda yaratıcı destekli fen öğretimi ile
dersler işlenirken, kontrol grubunda alışıla gelmiş öğretim yaklaşımı ile dersler işlenmiştir. Çalışmanın
veri toplama araçlarını ısı ve sıcaklık konusuna yönelik üç aşamalı kavram başarı testi ve öğrencilerin
drama yöntemine yönelik drama tutum ölçeği oluşmaktadır. Bu araçlar araştırmanın başında ve
sonunda deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPPS 22
paket programı yardımıyla Wilcoxon işaret testi ve Mann Withney U testi uygulanmıştır. Analiz
sonuçlarından hem deney hem de kontrol grubunda öğrencilerin akademik başarılarının arttığı ve bu
artışın deney grubu lehine anlamlı olduğu görülmüştür. Isı-sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının
kontrol grubuna göre deney grubunda daha fazla azaldığı gözlenmiştir. Bunun yanında deney
grubunda drama yöntemine karşı tutumdaki değişimin istatistiki olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.
Öğrencilerin akademik başarılarının kalıcılıkları incelendiğinde ise deney grubunda anlamlı bir fark
çıkmaz iken kontrol grubunda ise anlamlı bir fark çıkmıştır. Bu sonuç drama destekli fen öğretiminin
kalıcılık üstünde olumlu katkı sağladığını göstermiştir. (P<0,05).
Anahtar kelimeler: Fen bilimleri, Isı ve sıcaklık, Drama , Kalıcılık
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GİRİŞ
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni bilimsel bilgilerin
toplumdaki bireylere

kazandırılması noktasında

artık okul dışı ortamların da aktif olarak

kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Bozdoğan, 2016).

Okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan

eğitim, okuldaki eğitimi zenginleştirici, destekleyici ve tamamlayıcı bir potansiyele sahiptir (Ertaş ve
Şen, 2011). Okul dışı öğrenme ortamlarından biri de planetaryumlardır. Planetaryumlarda kubbeye
yansıtılan simülasyonlarla bir sanal gerçeklik oluşturulmaktadır (Bozdoğan ve Ustaoğlu, 2016).
Planetaryumların ülkemizdeki her şehirde kurulması öğretmen ve öğrencilerin okul dışı ortamlardaki
öğrenmeyi yaygınlaştırmasını sağlayacaktır.
Metaforlar, bir

bireyin zihninin belli bir

anlayış

(kavrayış)

biçiminden başka bir

anlayış/kavrayış biçimine hareket etmesini sağlayarak, o bireyin belli bir olguyu başka bir olgu olarak
görmesine olanak tanır (Saban, 2008). Metafor olay ya da olguların yeterli biçimde anlaşılmasını
sağlayan önemli bir anahtardır (Kıral, 2015). Metaforlar birçok anlam yüklenmiş soyut kelimelerdir
(Cerit, 2008). Bu bağlamda metaforlar, bir kişi, kavram ya da olgunun faklı biçimlerde benzetmeler
yapılarak kullanılmasını ele almaktadır. Eğitimcilerin de dikkatini çeken metafor, öğrencilerin bir
olguyu veya cismi zihnindeki başka bir şeyle ilişkilendirerek benzetmesi yoluyla eğitimde öğrenmeyi
kalıcı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Bu anlamda yapılan çalışmanın amacı, yapılan alan gezilerinin ortaokul öğrencilerinin
planetaryum kavramına ilişkin algılarına etkisini metaforlar kullanarak ortaya çıkarmaktır. Yapılan
çalışmayla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
1.

Daha önce planetaryuma giden ve gitmeyen ortaokul öğrencilerinin planetaryum kavramına ilişkin
metaforik algıları farklılık göstermekte midir?

2.

Daha önce planetaryuma giden ve gitmeyen ortaokul öğrencilerinin planetaryum kavramına ilişkin
metaforik kategorileri farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Bu araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu araştırma deseni, derinlemesine ve

ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Yine bu desen bir olgunun daha iyi
tanınmasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak sonuçlar sağlayacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar
ortaya koyar (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu kapsamda öğrencilerin planetaryumlara ilişkin algılarının
daha iyi anlaşılması için bu desen seçilmiştir.
Yapılan çalışmada Amasya ilindeki planetayuma giden öğrencileri dikkate alınmıştır. Amasya
65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum’u 65 Bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında öğrencilerin ve
bağışçılardan elde edilen gelirlerle 2010 yılında açılmıştır. Randevu sistemiyle çalışılmaktadır. Aynı
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anda 40 kişiye hizmet vermektedir. En az 10 kişilik grup kabul edilmektedir. Giriş ücreti 2 TL’dir.
Gözlem yapabilmek için Teleskop mevcuttur. Evrendeki Vaha, Çılgın Bir Dünya Turu, Uzay
Asansörü, Vücudumuzun Şifresi, Satürn ve çizgi film olarak Çikolata Dünyası olarak 6 farklı
simülasyon gösterilmektedir.
Çalışma Grubu
2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmaya Amasya ilindeki ortaokulların
beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarında öğrenim gören 300 öğrenci katılmıştır. Bunlardan
163’ü kız, 137’si ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır.
Yapılan çalışma kapsamında araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yarısı Amasya’da bulunan
65 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Gözlem Evini ziyaret edenlerden, diğer yarısı ise daha önce hiç
planetaryuma gitmeyen öğrencilerden oluşturulmuştur. Planetaryumu ziyaret eden ve etmeyen
öğrencilerin sınıflara ve cinsiyete göre dağılımı aşağıda tablo haline getirilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri
Planetaryuma gidenler
Cinsiyet
f
Kız
73
Erkek
77
Toplam
150
Sınıf
5.sınıf
51
6.sınıf
26
7.sınıf
54
8.sınıf
19
Toplam
150

%
49.0
51.0
100
34.0
17.3
36.0
12.7
100

Planetaryuma gitmeyenler
Cinsiyet
f
Kız
90
Erkek
60
Toplam
150
Sınıf
5.sınıf
27
6.sınıf
23
7.sınıf
61
8.sınıf
39
Toplam
150

%
60.0
40.0
100
18.0
15.0
41.0
26.0
100

Verilerin Toplanması Ve Analizi
Araştırmaya dahil olan öğrencilerin Planetaryuma ilişkin algılarını tespit etmek için
‘’Planetaryum ……………………….. gibidir/ benzer. Çünkü ……………………………’’ cümlesini
tamamlamaları istenmiştir. Sorulan bu soru ile hem öğrencilerin metaforik algıları hem de benzetim
yapmalarının altında yatan sebep ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda
öğrencilerin planetaryum kavramını hangi metaforlarla ifade ettikleri belirlenmiş ve ifadeleri esas
alınarak metaforlar ortak özelliklerine ve ortaya koydukları bakış açılarına göre kategorize edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma kapsamında öğrencilerin planetaryum kavramına ilişkin metaforik algıları ve
metaforik kategorileri Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Planetaryum gezisine katılan ortaokul öğrencilerinin ‘’ Planetaryum’’ kavramına
ilişkin geliştirdikleri metaforlar
Metafor

f

Metafor

f

Metafor

f

Cami
Kubbe
Uzay
Dünya
Sinema
Parlak Top
Teleskop
Ay
Dürbün
Gözlük
Öğretmen

28
15
13
9
8
8
7
5
4
4
4

Minare
Mantar
Okul
Gökyüzü
Hologram
Sonsuzluk
Ev
Disko Topu
Kitap
Bina

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

Ağaç
Şapka
Dağ
Bilgi Evi
Evren
Gözlem Evi
Uzay Gemisi
Uçan Balon
Şemsiye
Bilinmeyen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Tablo 2 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin 30 farklı metafor ürettiği ve ilk beş sırada cami
(f=28), kubbe (f=15), uzay (f=13), dünya (f=9) ve sinema (f=8) metaforlarının kullanıldığı tespit
edilmiştir. Öğrencilerin 15’i planetaryum kavramına ilişkin metafor geliştirememiştir.
Tablo 3. Planetaryum gezisine katılan ortaokul öğrencilerinin ‘’planetaryum’’ kavramına ilişkin
geliştirdikleri metafor kategorileri
Metafor Kategorileri

f

%

Fiziksel özellik (cami, kubbesi, sinema vs.)
2. Diğer (kişi, yer ve duygular)

90
36

60
24

3.

5

3.3

4
15

2.7
10

150

100

4.
5.

Eğitim öğretim yapılan yerler
Uzayın incelendiği araştırma merkezi
Boş

Toplam

Tablo 3 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin planetaryum kavramına ilişkin geliştirdikleri
metaforlar ortak özelliklerine göre beş ayrı kategoride toplanmıştır. Tabloya bakıldığında en çok
yığılma planetaryumun fiziksel açıdan bazı yapı ve nesnelere benzetilmesinde görülmektedir.
Tablo 4. Planetaryum gezisine katılmayan ortaokul öğrencilerinin ‘’ Planetaryum’’ kavramına
ilişkin geliştirdikleri metaforlar
Metafor
Sinema
Teleskop
Gökyüzü
Mantar
Uzay Aracı
Uzay
Cami
Gözlemevi
Kubbe
Göz
Teker

f
14
10
10
9
8
8
7
6
6
5
5

Metafor
Ev
Dünya
Okul
Hayat
Uçak
Göz Kapağı
Gezegen
Gözlük
Pencere
Büyüteç

f
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
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Metafor
Uzay Mekiği
Çember
Şapka
Bilim Adamı
Evren
Projeksiyon
Ufkum
Rasathane
Top
Dağ
Bilinmeyen

f
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
24
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Tablo 4 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin 31 farklı metafor ürettiği ve ilk beş sırada
sinema (f=14), teleskop (f=10), gökyüzü (f=10), mantar (f=9) ve uzay aracı (f=8) metaforlarının
kullanıldığı

tespit

edilmiştir.

Öğrencilerin

24’ü

planetaryum

kavramına

ilişkin

metafor

geliştirememiştir.
Tablo 5. Planetaryum gezisine katılmayan ortaokul öğrencilerinin ‘’planetaryum’’ kavramına
ilişkin geliştirdikleri metafor kategorileri
Metafor Kategorileri

f

%

1.Uzayın incelendiği araştırma merkezi
2. Fiziksel özellik (sinema, teker, mantar vs.)
3. Diğer (kişi, yer ve duygular)
4. Eğitim öğretim yapılan yerler

52
51
18
5

34.7
34
12
3.3

5.

24

16

150

100

Boş

Toplam

Tablo 5 incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin ‘planetaryum’ kavramına ilişkin geliştirdikleri
metaforlar ortak özelliklerine göre beş ayrı kategoride toplanmıştır. Tabloya bakıldığında en çok
yığılma planetaryumun uzayın incelendiği araştırma merkezi benzetilmesinde görülmektedir.
Tartışma Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre planetaryuma giden ortaokul öğrencileri planetaryuma ilişkin
toplam 30 adet metafor üretmişlerdir. Planetaryuma gitmiş öğrencilerin planetaryum kavramına ilişkin
ürettikleri metaforlarda en çok birleştikleri kavramlar ‘cami’, ‘kubbe’, ‘uzay’, ‘dünya’ ve ‘sinema’
olduğu ortaya çıkmıştır (Tablo 2). Planetaryuma giden öğrencilerin metaforlarına gerekçe olarak
yaptıkları açıklamalar ise beş başlık altında toplanmıştır. Bu kategorilerden en çok yığılmanın
gerçekleştiği alan fiziksel özellik (cami, kubbe ve sinema vb.) olarak ortaya çıkmıştır. (Tablo 3).
Planetaryuma giden öğrenciler planetaryum hakkında metafor geliştirirken daha çok planetaryumun
fiziksel özelliklerini ele almışlardır. Giriş bölümünde planetaryumun tanımı ele alınırken ‘projektör
yardımıyla kubbe şeklindeki ekrana verilen simülasyonun izlenmesi’ cümlesindeki kubbe şekli
öğrencilerin aklında kaldığı elde edilen sonuçlarda görülmektedir. Günümüzde duyu organlarının
öğrenme sürecine etkisi; görme %83, işitme %11, koklama %3.5, dokunma %1.5 ve tatma %1
şeklinde belirtilmektedir (Cobun, akt: Ergin, 1998:66). Görme duyusunun öğrenmeye olan etkisi diğer
duyu organlarının öğrenmeye olan etkisinden daha fazla olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda
Amasya’daki planetaryuma dışarıdan bakıldığında görselde de olduğu gibi parlak gri kubbe şeklinde
tavanı öğrenciler tarafından ilgi çekmektedir. Tüm bu durumlar ışığında planetaryuma giden
öğrencilerin planetaryum hakkındaki metaforları geçerli bir algıya sahip olduklarını göstermektedir.
Planetaryuma gitmeyen öğrencilerin geliştirdiği 31 adet metafor bulunmaktadır. Bu
metaforlardan en çok birleşilen kavramlar ‘sinema’, ‘teleskop’, ‘gökyüzü’, ‘mantar’ ve ‘uzay aracı’
olmuştur. (Tablo 4). Planetaryuma gitmeyen ortaokul öğrencilerinin planetaryum kavramına ilişkin
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geliştirdikleri metaforlar ortak özelliklerine göre beş ayrı kategoride birleşmiştir. Bu kategorilerden en
çok yığılmanın olduğu alan uzayın incelendiği araştırma merkezi iken fiziksel özellik kategorisi bunu
takip etmektedir (Tablo 5). Planetaryuma gitmeyen öğrenciler ise genel anlamda öğretmenlerinin
anlatımlarından bir sonuç çıkararak planetaryumu yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin
incelendiği araştırma merkezine benzettikleri görülmektedir. Öğrencilerin gözünde planetaryum bir
nevi ulusal havacılık ve uzay dairesi kurumu şeklinde hayal edilmiştir. Böylelikle öğrencilerin yanlış
bir algıya sahip olduğu elde edilen verilerden çıkarılmıştır. Bu iki durum gösteriyor ki planetaryuma
giden ve gitmeyen ortaokul öğrencileri arasındaki algısal fark planetaryuma yapılan gezilerin
artırılması ile azaltılabilir. Ve öğrencilerin planetaryum hakkındaki yanlış algıları düzeltilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim
Tanıyalım” ünitesi konularının işlenmesinde klasik ve teknoloji tasarımlı tanılayıcı dallanmış ağaç
diyagramlarının kullanımının öğrencilerin bilişsel yüklenmelerine etkisinin olup olmadığının
araştırılmasıdır. Araştırma Ordu ili Ünye ilçesinde bir ilköğretim okulunda, aynı öğretmenin girdiği üç
ayrı sınıfta toplam 89 öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Kontrol grubunda alışılagelmiş öğretim
yöntemleri kullanılırken, deney gruplarının birinde bu yöntemlerin yanında dersler işlenirken klasik
tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları, diğer deney grubunda ise dersler işlenirken bilgisayar tasarımlı
tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları kullanılmıştır. Ünite sonunda öğrencilere 5’li Likert tipinde
hazırlanmış Bilişsel Yük Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler Kruskall-Wallis H istatistik analiz
yöntemi ile IBM SPSS Statistics 21 programı ile analiz edilmiştir. Gruplar arası farklılığı tespit etmek
amacıyla elde edilen verilere Mann-Whitney U analizi uygulanmıştır.
Sonuç olarak klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı dallanmış ağaçların kullanıldığı deney
gruplarının bilişsel yüklenmelerinin alışılagelmiş yöntemlerle derslerin işlendiği kontrol grubuna göre
daha az olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı dallanmış ağaçların
uygulandığı deney grupları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Alternatif Ölçme ve Değerlendirme, Bilişsel
Yük
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate whether the use of classical and technology-designed
diagnostic branched tree diagrams in the processing of the chapter “Let’s go for the World of living
things and get to know it” of the 5th grade Science Course is effective on the cognitive loadings of the
students. The research was carried out in a primary school in the county of Unye in Ordu, with the
participation of a total of 89 students in three different classes entered by the same teacher. While
conventional teaching methods were used in the control group; on the other hand, classical diagnostic
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branched tree diagrams were used while lectures were being processed in one of the experimental
groups, and computer - designed diagnostic branched - tree diagrams were used in the other
experimental group. At the end of the chapter, a 5-point Likert-type Cognitive Load Scale was applied
to the students. The obtained data were analyzed by Kruskal-Wallis H statistical analysis method using
IBM SPSS Statistics 21 program. Mann-Whitney U statistical analysis method was applied to the data
to determine the differences between the groups.
As a result, it was determined that cognitive loadings of experimental groups using classical
and technology designed diagnostic branched trees were less than those of the control group in which
courses were processed by conventional methods. However, no significant difference was found
between the experimental groups in which classical and technology-supported diagnostic branched
trees were applied.
This paper was supported by Ordu University Scientific Research Projects Coordination Unit
with project number TE-1603.
Keyword: Diagnostic Branched Tree, Alternative Measurement And Evaluation, Cognitive
Load
GİRİŞ
Zaman içerisinde toplumların gelişmesi ile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçları
karşılayabilmek için eğitim hizmetleri de etkilenmekte, yenilenerek gelişmektedir (Güneş ve Karaşah,
2016). Ülkemizde fen bilimleri alanı bu değişim ve gelişimden etkilenmiş, öğretim programı 2004
yılında Fen ve Teknoloji Öğretim Programı, 2013 yılında da Fen Bilimleri Öğretim Programı olarak
değişmiş ve güncellenmiştir.
Yenilenen Fen Bilimleri Dersi öğretim Programı ile ürün kadar sürecin de değerlendirildiği
yani sadece ürünün değil öğrencinin bu süreçte gösterdiği performansın da değerlendirmeye alındığı
bir ölçme değerlendirme yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde de geleneksel ölçme
araçlarının yanı sıra alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.
Değerlendirmede farklı yaklaşımların önerilmesinin temel nedeni olarak her bilgi ve becerinin tek
şekilde ölçülmesinin doğru olmadığı gerçeği yatmaktadır (Gülbahar ve Köse,2006). Geleneksel ölçme
ve

değerlendirme

anlayışında bireylerin bilgi ve beceri düzeylerine göre sınıflandırılmaları

hedeflenirken, alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak öğrencinin sürecin neresinde
olduğunun belirlenmesi sağlanmaktadır (Gömleksiz ve Kan,2010).
Geleneksel ölçme araçları, kısıtlı bir zaman içinde, öğrenciye eksikliklerini görme fırsatı
vermeden ölçmeye çalışmaktadır (Kuran ve Kanatlı, 2009). Alternatif ölçme ve değerlendirme
yaklaşımı ise öğrenciyi merkez alarak derse aktif katılımlarını sağlayan, fikirlerini açık bir şekilde
rahatlıkla ifade edebilmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır (Yıldız ve Uyanık, 2004). Geleneksel
ölçme değerlendirme öğrencileri sahip oldukları belirli özelliklere göre sınıflandırmayı amaçlamışken,
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alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin amacı ise öğrencinin öğrenme sürecinin hangi
basamağında olduğunu belirlemektir. ( Şenel Çoruhlu ve ark, 2009).
Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden biri de Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğidir.
Kocaarslan(2012) tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğini; “Bu teknik bir ağaç diyagramına yerleştirilen
birbiri ile ilişkili önermelere öğrencilerin doğru veya yanlış yanıtlar vererek bir sonuca ulaşmalarını
sağlayan ve bu sayede öğrencilerin zihin yapılarındaki bilgi örüntüleri ile kavram yanılgılarını tespit
etmeyi amaçlayan bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.” şeklinde tanımlamıştır. Bu tekniğin en önemli
özelliği anlamlı ölçmeyi sağlaması, kavram yanılgılarını tespit etmesi, bilgi eksikliklerini ortaya
koymak için bir tanıma aracı olarak kullanılmasıdır (Bahar, 2001).Bu yöntem kullanılarak öğrencinin
kafasındaki yanlış bilgiler ortaya çıkarılmaya çalışılarak öğrenme ve öğretme sürecinde verimlilik
sağlanabilir(Bahar 2001;Okur, 2008) . Bu teknik doğru-yanlış testlerine alternatif bir tekniktir. Öğrenci
kendisine verilen ağaç yapısındaki ifadelere doğru veya yanlış cevabından birini seçerek bir sonraki
ifadeye geçer. Her ifadeye verdiği doğru veya yanlış cevabı ile öğrenci bir çıkışa ulaşır. Sorular
genelden özele doğru giderek aşamalandırılır.
Diyagram ister 7 ifade 8 çıkışlı ya da 15 ifade 16 çıkışlı olarak hazırlanabilir. Şekil1’ de tanılayıcı
dallanmış ağaç örneği gösterilmektedir.

Şekil 1: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Diyagramı
Bu tekniğin kullanılması ile öğrenciler öğrendikleri bilgi ve tecrübelerini kullanabilir ve bu
bilgi ve tecrübeleri arasında bağlantı kurabilirler. Öğrencilerin diyagramda ifadelere verdikleri
cevaplar ile hangi bilgilere sahip oldukları veya nerelerde bilgi eksikleri ve kavram yanılgıları olduğu
tespit edilebilir. Doğru yanlış testlere alternatif olarak gösterilen tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği ile
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öğrencinin şans yolu ile soruya doğru cevap verme olasılığı çok daha düşüktür. Bu tekniğin
avantajlarının yanı sıra üst düzey becerilerin ölçülmesinde yeterli olmayabileceği, hazırlanmasının
zaman alıcı olabileceği, her ne kadar düşük olsa da öğrencinin tahmin ile doğru cevaba ulaşabileceği
gibi dezavantajları da vardır (Kocaarslan,2012;Öztürk,2011).
Teknoloji de yaşanan değişim ve gelişmeler eğitimi de etkilemektedir (Taş ve Çepni, 2011).
Öğrenme-öğretme süreçlerine bilgisayar, akıllı tahta gibi teknolojik araçların dahil edilmesi
öğrencilerin öğrenmelerini olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Teknolojik araçların kullanılması ile
yazı, ses, video, grafik gibi farklı simgelerden oluşan çoklu ortamların öğretim sürecine dahil edilip
daha fazla duyu organına hitap edilmesi gerekmektedir . Çoklu ortam sembollerinin tasarım ilkelerine
uygun şekilde bir araya getirebilmek için insanın bilişsel yapısının özelliklerinin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Bilişsel yapıyı esas alan öğretim tasarımlarından bir tanesi de Bilişsel Yük Kuramı’
dır( Kaya,2015).
Bilişsel Yük Kuramı; kişilerin bilgi işleme

kapasitelerini daha etkili bir şekilde

kullanmalarını sağlamak amacı ile öğretimin verimliliğini artırmak için etkili öğretim yöntemleri
geliştirme ile ilgilenmektedir (Kaya,2015).

İnsanlarda bilgi işleme süreçlerinde; bilgilerin geçici

depolandığı, sınırlı kapasiteye sahip çalışan bellek ve kapasitesi sınırsız olan bilgilerin kalıcı
depolandığı uzun süreli belleklerin olduğu varsayılır (Paas, Renkl, ve Sweller, 2003). Bilişsel Yük
Kuramı öğretimin tasarlanırken insanın bilişsel yapısının dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini aksi
halde etkili olmayacağını savunur. Kurama göre çoğu alışılagelmiş öğretim tekniklerinin insan bilişsel
yapısı sınırlılıkları gerektiği kadar dikkate almadığını iddia eder (Schnotz ve Kürschner,2007). Bilişsel
Yük Kuramının temelini oluşturan Bilişsel Yük kavramı; öğrencinin öğrenme görevini yerine
getirirken ne kadar zorlandığı, bilişsel yapısı üzerindeki yüklenmeyi ifade eder (Sweller, van
Merriënboer ve Paas, 1998). Bilişsel yük asıl bilişsel yük, konu dışı bilişsel yük ve asıl bilişsel yüke
bağlı etkili bilişsel yük olarak incelenebilir (Kaya,2015). Asıl bilişsel yük; bilginin karmaşık
sunulması, öğrenilmesi zor içeriğe bağlı olmasından kaynaklı çalışan bellek üzerinde oluşan yüktür
(Kılıç Çakmak, 2007). Konu dışı bilişsel yük öğrenme sürecindeki hedefler ile bağlantısız, çalışan
belleğin gereksiz bir şekilde kullanılmasını sağlayarak öğrenmeyi engelleyen her türlü içeriğin bilişsel
yapı üzerinde meydana getirdiği yüktür (Kaya,2015). Etkili bilişsel yük öğrenmeye katkısı olan tüm
öğretim etkinliklerinin oluşturduğu yüktür. Etkili bilişsel yük öğretim tasarımcılarının kontrolünde
olan ve öğrenmeyi artırıcı, öğretim materyalleri ve etkinlikler ile bağlantılı bir yüktür. Önemli olan bu
üç bilişsel yük toplamının çalışan belleğin kapasite sınırlarını aşmamasıdır (Kaya,2015).
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bir çalışmada kullanılacak değişkenleri ölçmek ve değişkenler arasındaki neden-sonuç
ilişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla deneysel yöntem kullanılır. Kişilerin deney ve kontrol gruplarını
rasgele dağıtması imkânsız olduğu durumlarda deneysel yöntemlerden yarı deneysel yöntem kullanılır
(Çepni,2012). Bu çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın örneklemi 2015-2016 eğitim öğretim yılında Ordu ilinin Ünye ilçesi’ nde
bulunan bir devlet okulundaki aynı öğretmenin girdiği 89 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 1 kontrol 2
deney grubu olarak seçilen 3 sınıf ile yürütülmüştür. Çalışmanın kontrol grubunu 24 öğrenci, 1. deney
grubunu 34 öğrenci, 2. deney grubunu 31 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Başarı Testi
Çalışmada öğrencilerin bilişsel yapıları arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek
amacıyla, ilköğretim 5. sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan

“Canlılar Dünyasını

Gezelim Tanıyalım” ünitesi kazanımlarına yönelik 32 sorudan oluşan çoktan seçmeli test
geliştirilmiştir. Geliştirilen başarı testinin geçerliliğini kontrol etmek için teste madde analizi
uygulanmış, test maddelerinin madde güçlüğü ve madde ayırıcılık indisleri hesaplanmıştır. Güvenirlik
analizi KR-20 formülü ile hesaplanmış ve 0.752 olarak bulunmuştur.
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Diyagramları
Araştırmada kullanılacak tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları ünite kazanımları ve
kavramları dikkate alınarak, 8 çıkışlı olacak şekilde çalışma yaprağı olarak hazırlanmıştır. Toplam 6
adet diyagram oluşturulmuştur. Hazırlanan diyagramlar bilgisayar ortamına Adobe Flash programı ile
aktarılmıştır. Hazırlanan diyagramlar dersler işlenirken konu sonlarında öğrencilere uygulanmıştır.
Deney1 grubuna çalışma kağıdı şeklinde hazırlanan tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları, Deney2
grubuna bilgisayar destekli hazırlanmış tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları uygulanmıştır.
Bilişsel Yük Ölçeği
Araştırmada Öğrencilerin bir görevi yerine getirirken sarf ettikleri çabayı yani ne kadar
zorlandıklarını tespit etmek amacıyla Paas ve van Merriënboer (1993) tarafından geliştirilen Bilişsel
Yük Ölçeği (Subjective Rating Scale of

Cognitive Load) kullanılmıştır Kaya(2015). Çalışmada

kullanılan ölçek ilköğretim 5. Sınıf düzeyine uygun olacak şekilde araştırmacılar tarafından 5’li Likert
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tipine dönüştürülmüştür. Ölçek “çok az”, “az”, “ne az ne fazla”, fazla”, “çok fazla” şeklinde
derecelendirilmiştir.
Verilerin Toplanması
Çalışma 3 haftalık süreçte toplam 12 ders saati boyunca gerçekleştirilmiştir. Asıl uygulamaya
başlamadan önce veri toplama araçları için pilot uygulama gerçekleştirilmiş, geçerlilik ve güvenirlilik
çalışmaları yapılmıştır. Uygulamanın başında 3 gruba da başarı testi ön-test olarak uygulanmış ve
gruplar arasında farklılık olup olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma süresince kontrol grubunda dersler
alışılagelmiş yöntemlerle işlenirken, Deney1 grubunda derler işlenirken çalışma kâğıdı şeklinde
hazırlanmış tanılayıcı dallanmış ağaç diyagramları, Deney2 grubunda bilgisayar destekli tanılayıcı
dallanmış ağaç diyagramları kullanılmıştır. Ünite sonunda 3 gruba da başarı testi son test olarak
uygulanmıştır. Son olarak öğrencilere ünite işlenirken ne kadar zorlandıklarını belirmelerini istenen
Bilişsel Yük Ölçeği uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Uygulamanın başında kontrol ve deney gruplarında ki öğrencilerin; bilişsel yapılarındaki
farklılığı tespit etmek için ön-test olarak uygulanan başarı testi ortalama sonuçlarının normal dağılım
gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk analizleri
uygulanmıştır. Hangi gruplar arasında farklılık olup olduğunu belirlemek için Kruskall-Wallis H testi
uygulanmıştır. Analizler SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir.
Bilişsel yük ölçeği sonuçları değerlendirilirken öğrencilerin verdikleri cevaplar 1 ile 5 arasında
puanlandırılarak değerlendirilmiştir. Bilişsel yük ölçeği sonuçlarının gruplar arası normal dağılım
gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk analizleri
uygulanmış, gruplar normal dağılım göstermediği için gruplar arasında anlamlı farklılık olup
olmadığını tespit etmek amacıyla da Kruskal-Wallis H analiz yöntemi uygulanmıştır. Çıkan sonuç
neticesinde hangi gruplar arasında farklılık olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi
uygulanmıştır.
BULGULAR
Başarı Testinden Elde Edilen Bulgular
Uygulama başında ön-test olarak uygulanan başarı testi sonuçlarının anlamlılık düzeyini
belirlemeden önce gruplar arası ortalamalarda farklılık olup olmadığını tespit etmek amacı ile
normallik testi uygulanmıştır. Tablo1’de görüldüğü gibi

Deney1 grubunun normal dağılım

göstermediği görülmüştür (Kolmogorov-Smirnov analizin sonucuna göre; p<0.030,p<0.05, ShapiroWilk analiz sonucuna göre p>0.014,p<0.05).
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Tablo 1: Kontrol ve Deney Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Başarı Testi Ön Test
Normallik Testi Sonuçları
Gruplar
Deney1
Deney2
Kontrol

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
.159
34
.102
31
.116
24

N

Shapiro-Wilk
Statistic
.916
.980
.962

p
.030
.200
.200

N
34
31
24

p
.014
.819
.490

Tablo 2’ de kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilerin başarı testi ön test sonuçları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan KruskallWallis H testi sonuçları görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (X2 =4.274, p=0.118, p>0.05).
Tablo 2: Kontrol ve Deney Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Başarı Testi Kruskal-Wallis H
Testi Sonuçları
Gruplar

N

Sıra Ortalaması

Deney1

34

52.18

Deney2

31

40.45

Kontrol

24

40.71

sd

X2

p

2

4.274

.118

Tablo 3’ e bakıldığında deney ve kontrol gruplarının başarı testi ön test ortalama değerlerinin
birbirine yakın olduğu görülmektedir
Ortalama değer sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Ön Testi Ortalama Sonuçları
Ss

Gruplar

N

Deney1

34

20.177

3.919

Deney2

31

18.226

5.708

Kontrol

24

18.667

3.293

sd

89

Tablo 4’ de kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilerin başarı testi son test sonuçlarına
uygulanan Kruskall-Wallis H analiz sonuçları görülmektedir Sonuçlar incelendiğinde gruplar arasında
son test uygulamasında anlamlı farklılığın olduğu sonucu elde edilmiştir (X2 =8.715, p=0.13, p<0.05).
Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek amacı ile Mann-Whitney U testi
uygulanmıştır.
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Tablo 4: Deney ve Kontrol gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Testi Son Test Uygulaması
Kruskall-Wallis H Testi Sonuçları
Gruplar
Deney1
Deney2
Kontrol

Sıra Ortalaması
51.84
47.50
47.50

N
34
31
24

Sd

X2

p

3

8.715

.013

Tablo 5’ de görüldüğü gibi Deney1 ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test bulgularına
bakıldığında eney1 grubunun lehine anlamlı farklılık bulunduğu görülmektedir (U=224.500, p=0.004,
p<0.05). Buradan da klasik tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin uygulandığı sınıftaki öğrencilerin,
alışılagelmiş yöntemle eğitim gören sınıftaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları belirlenmiştir.
Tablo 5: Deney1 ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Testi Son Test Uygulaması
Mann-Whitney U Testi Sonuçları
Gruplar
Deney1
Kontrol

N
34
24

Sıra Ortalaması
34.90
21.85

Sıra Toplamları
1186.50
524.50

U

p

224.500

.004

Tablo 6’ de görüldüğü gibi Deney2 ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test bulgularına
bakıldığında Deney2 grubunun lehine anlamlı farklılık bulunduğu görülmektedir (U=245.500,
p=0.031, p<0.05).
Tablo 6: Deney2 ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Testi Son Test Uygulaması
Mann-Whitney U Testi Sonuçları.
Gruplar
Deney2
Kontrol

N
31
24

Sıra Ortalaması
32.08
22.73

Sıra Toplamları
994.50
545.50

U

p

245.500

0.031

Tablo 7’ da Deney2 ve Deney1 gruplarındaki öğrencilerin başarı testi son test sonuçlarına
bakıldığında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir (U=478.000, p=0.519, p>0.05).
Tablo 7: Deney1 ve Deney2 Gruplarındaki Öğrencilerin Başarı Testi Son Test Uygulaması
Mann-Whitney U Testi Sonuçları.
Gruplar
Deney2
Deney1

N
31
34

Sıra Ortalaması
31.42
34.44

Sıra Toplamları
974.00
1171.00

U

P

478.000

0.519

Bilişsel Yük Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular
Tablo 8 ‘ de görüldüğü gibi bilişsel yük ölçeği sonuçlarının normal dağılım gösterip
göstermediğine bakılmış ve grupların normal dağılım göstermediği sonucu belirlenmiştir.
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Tablo 8: Bilişsel Yük Ölçeği Normallik Testi Sonuçları

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

Gruplar
Deney1
Deney2
Kontrol

Statistic

N

p

Statistic

N

p

.285
.379
.271

34
31
24

.000
.000
.000

.753
.680
.852

34
31
24

.000
.000
.002

Bilişsel Yük ölçeği sonuçlarına göre gruplar normal dağılım göstermediği için Kruskal-Wallis
H analiz yöntemi uygulanmış ve sonuçları Tablo 9’ de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre gruplar
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür (p=0.034,p<0.05).
Tablo 9: Bilişsel Yük Ölçeği Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları
Gruplar

N

Sıra Ortalaması

sd

X2

p

Deney1
Deney2
Kontrol

34
31
24

42,54
39,44
55,67

2

6,753

.034

Kruskal-Wallis H testi sonuçlarında çıkan gruplar arası farklılığın hangi gruplar arasında
olduğu belirlemek için elde edilen verilere Mann-Whitney U istatistiki analiz yöntemi uygulanmıştır.
Tablo 10 ‘ de görüldüğü gibi; Deney1 ve Kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur
(p=0.038, p<0.05).
Tablo 10: Deney1 ve Kontrol Grubu Bilişsel Yük Ölçeği Mann-Whitney U Analiz Sonuçları
Gruplar

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamları

U

P

Deney1
Kontrol

34
24

25.88
34.63

880.00
831.00

258.000

.038

Tablo 11’ da görüldüğü gibi Deney2 ve kontrol grubu arasında Bilişsel Yük Ölçeği
sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0.016, p<0.05).
Tablo 11: Deney2 ve Kontrol Grubu Bilişsel Yük Ölçeği Mann-Whitney-U Analiz Sonuçları
Gruplar

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamları

U

p

Deney2
Kontrol

31
24

23.71
33.54

735.00
805.00

239.000

.016

Tablo 12’ de görüldüğü gibi, deney grupları arasında Bilişsel Yük Ölçeği sonuçlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0.564,p>0.05).
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Tablo 12: Deney1 ve Deney2 Grupları Bilişsel Yük Ölçeği Mann-Whitney U Analiz
Sonuçları
Gruplar

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamları

Deney1

34

34.16

1161.50

Deney2

31

31.73

983.50

U

p

487.500

.564

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrenci gruplarına ön test olarak uygulanan başarı testi sonuçlarının normal
dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnow ve Shapiro-Wilk analizleri
uygulanmıştır (Tablo 1). Analiz sonuçlarına göre gruplar normal dağılım göstermediği görülmüştür ve
ön test sonuçlarına göre gruplar arası bilgi düzeylerinde anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek
için Kruskall-Wallis H testi uygulanmıştır (Tablo2). Sonuçlara bakıldığında çalışmaya katılan
öğrencilerin başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Grupların ön test ortalamalarına
bakıldığında

da

yine

ortalamalarının

birbirine

yakın

olduğu

görülmektedir

).

(

Çalışma sonunda öğrencilere klasik ve teknoloji destekli tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin
öğrencilerin bilişsel yüklenmelerini etkisini tespit etmek amacıyla uygulanan bilişsel yük ölçeği
sonuçlarının normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro-Wilk analizleri uygulanmıştır (Tablo7). Analiz sonuçlarına göre gruplar normal dağılım
göstermediğinden Kruskal-Wallis H testi uygulanmış sonuçlara göre ve gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p=0.034,p<0.05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu
tespit etmek için verilere Mann-Whitney U analiz yöntemi uygulanmıştır. Sonuçlara bakıldığında
Deney1 ve Kontrol grubu arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır (p=0.038,p>0.05). Deney2 ve
Kontrol grubuna bakıldığında yine anlamlı bir farklılık görülmektedir (p=0.016,p<0.05). Deney1 ve
Deney2 gruplarına bakıldığında ise herhangi bir farklılık bulunamamıştır (p=0.564,p>0.05).
Bu bulgulara göre; tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğiyle öğretimin desteklendiği sınıflarda
alışılagelmiş yöntemlere göre bilişsel yüklenmenin daha az yani öğretimin daha etkili olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre klasik ve bilgisayar destekli tanılayıcı dallanmış ağaç
diyagramları ile öğretimin desteklendiği deney gruplarının bilişsel yükleri arasında ise anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür.
Wong, Marcus, Ayres, Smith, Cooper, Paas ve Sweller (2009), Bilişsel Yük Kuramı
perspektifine dayalı hazırladıkları animasyonlar

ile yapılan öğretimin, daha etkili olduğu sonucuna
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varmışlardır. Kablan(2005), “Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminde yazılı metin ve animasyonlara
uygulanan mekânsal konumlandırma yaklaşımlarının (ekranda ayırma, ekranda bütünleştirme) bilişsel
yük açısından karşılaştırılması” isimli çalışmasında; yazılı metin ve animasyonların mekânsal olarak
bütünleştirme yaklaşımı ile hazırladığı öğretim materyallerinin öğrencinin bilişsel yüklenmelerini
azalttığı ve öğrenmeye yarar sağladığı sonucunu elde etmiştir. Günay (2013), “ İlköğretim 7. sınıf
matematik dersinde etkinlik temelli öğretim içeriklerinin farklı düzenlenme biçimlerinin öğrenci
başarısına etkisi»” adlı çalışmasında 7. sınıf matematik dersinde etkinlik temelli öğretim içeriklerinin
düzenlenme biçimlerine göre, öğrencilerin sarf ettiği zihinsel çaba ve öğrenme düzeyi açısından
farklılık olup olmadığını incelemiştir.

Araştırma sonucunda metin ve resimleri bütünleşik halde

hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin bilişsel yüklenmelerini ve uygulama sürelerini azaltırken,
öğrenmeye daha fazla yarar sağladığını belirlemiştir. Yapılan araştırmalarda bu çalışmayı destekler
niteliktedir.
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İLE İLGİLİ BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
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EQUILIBRIUM
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ÖZET
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenenlerin konu ile ilgili temel kavramları ve bu
kavramlar arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Böylece
öğrenenlerin anlamlı kavramsal çerçeveler yani bilişsel yapılar geliştirmesi söz konusu olabilir. Kimya
dersi soyut konular ve kavramlar içeren bir bilim dalı olduğundan dolayı öğrenenler kimya
kavramlarını anlamada problemler yaşamaktadırlar. Bu soyut konulardan biri de kimyasal denge
konusudur. Özellikle öğrenenlerin kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusundaki bilişsel
yapılarının incelenmesi kimyasal olayların makroskobik, mikroskobik ve sembolik boyutu ile ilgili
bilişsel yapılar hakkında önemli bilgiler ortaya çıkaracaktır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın
amacı öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili sahip oldukları bilişsel
yapıları incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması
kullanılmıştır. Çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu bir devlet
üniversitesindeki kimya öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi
etkileyen faktörler konusundaki bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler
yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda kimyasal dengeyi etkileyen faktörlere yönelik açık
uçlu kimya soruları ve bu sorulara yönelik görüşme sorularına yer verilmiştir. Görüşmeler
kaydedildikten sonra transkript edilerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizi için içerik
analizi kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen verilerin analizinde öğretmen adaylarının özellikle
mikroskobik düzeyde olayları açıklayamadıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kimya öğretmen
adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler hakkındaki bilişsel yapılarının eksik ve yeterli
olmadığı çalışma sonunda belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal dengeyi etkileyen faktörler, bilişsel yapı, kimya öğretmen
adayları.
ABSTRACT
Learners need to configure the basic concepts related with a subject and the associations
between those concepts accurately in order for meaningful learning to occur. Only in this way can
learners develop meaningful conceptual frameworks- that is to say, cognitive structures. Because
Chemistry course is a branch of science involving abstract topics and concepts, learners encounter
problems in understanding the concepts of chemistry. One of the abstract subjects of chemistry is
“Chemical Equilibrium”. Examining of learners’ cognitive structures about the factors influencing
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chemical equilibrium in particular will present important information on cognitive structures about the
macroscopic, microscopic and symbolic dimensions of chemical events. Setting out from this point,
this study aims to analyses preservice teachers’ cognitive structures in relation to factors influencing
chemical equilibrium. Case study, one of qualitative research methods, has been employed in this
study. The study uses purposeful sampling method. The study group was composed of preservice
chemistry teachers attending a public university in Turkey. Semi-structured interviews were conducted
in order to determine preservice teachers’ cognitive structures about the factors influencing chemical
equilibrium. The semi-structured interview form included open-ended questions about the factors
influencing chemical equilibrium and interview questions about the open-ended questions. The
interviews were transcribed after they had been audio recorded, and thus they were digitalized for
analysis on the computer. The data were then put to content analysis. Following the analysis of the
data, it was found that preservice teachers could not explain events especially at microscopic levels. It
was found in consequence that the preservice teachers taking part in the research were lacking in and
had insufficient structures about the factors influencing chemical equilibrium.
Key Word: Factors influencing chemical equilibrium, cognitive structure, preservice
chemistry teachers
1. GİRİŞ
Öğrencilerin bilgileri nasıl öğrendikleri her zaman eğitimciler için önemli bir konu olmuştur.
Eğitimciler ve bilişsel bilim adamları, bireylerin öğrendikleri bilgileri “bilişsel yapı” adı altında
göstermeye/sunmaya çalışmışlardır (Tsai, & Huang, 2001). Bilişsel yapı, öğrencinin uzun süreli
belleğindeki

kavramlar

arası

ilişkileri gösteren

kuramsal bir

yapıdır

(Shavelson,

1974).

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öğrenenlerin bilgileri kendileri tarafından aktif bir şekilde
yapılandırdığını ve bu sürecin hafızalarını doldurmak gibi basit bir süreç olmadığını savunmaktadır.
Bu nedenle aynı öğrenme ortamlarında olmasına rağmen öğrenenlerin farklı bilişsel yapılar
geliştirmeleri de doğal bir durumdur (Tsai, & Huang, 2001). Bilişsel yapılar ile ilgili yapılan
çalışmalar

öğretmenlere

öğrencilerin

zihinlerinde

neyi birleştirdiklerini ve

ilişkilendirdiklerini

anlamaya yardımcı olabilir (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 1982). Literatürde bilişsel yapılar için
(cognitive structures) için bilgi yapıları (knowledge structure) (Bischoff & Anderson, 2001) ve yapısal
bilgi (structural knowledge) (Jonassen, Beissner, & Yacci, 1993) gibi farklı terimler de kullanılmıştır.
Öğrencilerin bilişsel yapılarının belirlenmesi hem öğretmenlere hem de öğrencilere olumlu
katkılar yapabilir. Öğretmenlerin öğrenme süreci ve ortamını düzenlemesinde yardımcı olurken
öğrencilerin de daha fazla özyönetimli öğrenmelerini (self-directed learning) sağlayacak yetenekler
geliştirmelerini destelemektedir. Ayrıca öğrencilerin bilişsel yapılarının belirlenmesi öğretmenlerin
öğrencilerin ön bilgilerini incelemelerinde yardımcı olarak öğrencilerin derslerde daha başarılı
olmaları ve öğrenme çıktılarının daha anlamlı olması için daha uygun öğrenme stratejileri
geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan öğrencilerin bilişsel yapılarının incelenmesi
öğretmenlere öğretim süreci sırasında öğrencilerin ne öğrendiklerini değerlendirebilme fırsatı
sağlayabilir.

Metabilişsel öğrenme

açısından düşünüldüğünde
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belirlenmesi kavramsal değişimin ve kavramsal gelişimin sağlanmasını kolaylaştırır (Tsai, & Huang,
2002).
Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili yapılacak olan tanımlamalar ve açıklamalar kimyanın temel
amaçlarından biridir. Kimyasal reaksiyonlar ile ilgili bilgilerin öğrenilmesi, sadece öğrencilerin
maddelerin tanecikli yapıları ve kimyasal bağlar gibi konuların kavramsal anlayışına bağlı olmayıp,
aynı zamanda öğrencilerin bu fikirleri bütünleştirebilme ve onları çeşitli bağlamlarda düzgün şekilde
uygulayabilme yeteneklerine de bağlıdır. Fakat öğrenciler genel olarak kimyasal olayları anlamakta
zorlanmakta (Barke, Hazari, & Yitbarek, 2009) ve yeni öğrendikleri bilgileri yapılandırmada daha
basit yöntemlere ve sezgisel varsayımlara güvenme eğilimi göstermektedirler (Talanquer, 2006). Bu
kimya konularından biri de kimyasal denge konusudur. Kimyasal denge kavramı özellikle
yükseltgenme-indirgenme, faz değişimleri, çözünürlük, zayıf ve kuvvetli asit-bazlar gibi diğer
kavramların anlaşılması için temel konulardan biridir (Voska & Heikinnen, 2000).
Kimyanın temel kavramlarının anlaşılması için kimyasal denge, kimya konuları arasında çok
önemli bir yere sahiptir (Barke vd., 2009). Fakat kimyasal denge konusu kısmen soyut kavramlar
içerdiğinden dolayı hem öğretmenler hem de öğrenciler için anlaşılması zor bir konudur (Quilez-Pardo
& Solaz-Portoles, 1995). Quilez-Pardo ve Solaz-Portoles (1995) tarafından yapılan çalışmada
öğrencilerin kimyasal denge konusundaki sorulara cevap verdiklerini ama soruların cevapları için
doğru nedenler veremedikleri belirlenmiştir. Finley, Stewart ve Yarroch (1982) çeşitli kimya
konularının zorluk dereceleri ile ilgili rastgele seçilen kimya öğretmenleriyle bir çalışma yapmışlardır.
Çalışma sonunda kimya öğretmenlerine göre en zor konunun kimyasal denge konusu olduğu tespit
edilmiştir. Yine Bergquist ve Heikkinen (1990) kimyasal denge konusunun öğretilmesinin en zor
olduğu konulardan olduğu ve öğrencilerin çok fazla yanlış anlamalara sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Bu sebeple öğrencilerin kimyasal denge konusunda ve özellikle de kimyasal dengeyi etkileyen
faktörler konusunda yanlış anlamalarının, kavram yanılgılarının ve eksik ve yeterli bilişsel yapılara
sahip olması beklenilen bir durumdur. Canagaratna (2003) kimyasal denge konusunun öğrenilmesi
sürecinde ders kitaplarındaki problemli konulardan birinin de Le Chatelier ilkesinin kullanılması ve
uygulamalarının olduğunu belirtmiştir. Bergquist ve Heikkinen (1990) öğrencilerin sıcaklığın sabit
olmasına rağmen denge sabitinin değiştiğini ve özellikle de reaksiyona girenlerin ve ürünlerin
miktarlarındaki değişim ile birlikte değişen değerler aldığını belirtmiştir.

Ayrıca araştırmacılar

öğrencilerin, dengede bulunan bir sistemin tekrar dengeye gelmesinde, sadece tepkimeye giren
maddelerin derişiminin değişiminde, sıcaklık, hacmin, veya basıncın değişiminde (inert bir gazın
ortama eklenmesi dahil) denge derişimlerinin nasıl değişeceği konusunda Le Chatelier ilkesinin
kullanılmasında zorlandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin Le Chatelier ilkesinin sınırlılıkları
hakkında yeterli olmamaları hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bu ilkeyi doğru bir şekilde
kullanmamalarına neden olmaktadır (Quilez-Pardo & Solaz-Portoles, 1995). Bu nedenle geleceğin
öğretmen adayları olan kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili

579

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

sahip oldukları bilişsel yapıların belirlenmesi hem öğretmenlere hem de öğrencilere katkı yapacağı
düşünülmektedir. Bu çalışma sonunda ulaşılacak olan sonuçların diğer öğretmen yetiştiren
kurumlardaki eğitimcilere öğretmen adaylarının sahip oldukları bilişsel yapılar konusunda bilgi
verecektir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi
etkileyen faktörlere ilişkin sahip oldukları bilişsel yapılarının öğretmen adaylarıyla yapılacak olan yarı
yapılandırılmış görüşmelerle belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Bu çalışmada kimya öğretmen adaylarının bilişsel yapılarının belirlenmesi amacıyla nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmaları, nasıl ve niçin
sorularını temel alındığı, araştırmacıların kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinlemesine
incelemeyi sağlayan bir araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2011).
2.1. Çalışma Grubu
Çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde 5. Sınıfta okumakta olan beş kimya öğretmen adayı
oluşturmaktadır.

Çalışmada

amaçsal

örnekleme

yöntemi kullanılmıştır.

Öğretmen

adayları

belirlenirken başarı durumları ve KPSS kurslarına gitme durumları dikkate alınmıştır. Öğretmen
adaylarının yaşları 24-25 arasında değişmekte olup, not ortalamaları 2.42-3.02 arasında değişmektedir.
2.2.Veri Toplama Araçları
Öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusundaki bilişsel yapılarını
belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme
formunda kimyasal dengeyi etkileyen faktörlere yönelik açık uçlu kimya soruları ve bu sorulara
yönelik görüşme sorularına yer verilmiştir. Görüşmeler, öğrencilerin hem sahip oldukları kavram
yanılgılarını belirlemek (Osborne & Gilbert, 1980) hem de kavramları anlayıp anlamadıklarını tespit
etmek amacıyla kullanılmaktadır (Carr, 1996).
2.3. Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarıyla görüşmeler kaydedildikten sonra transkript edilerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır.

Veri analizinde MAXQDA

programından yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerine metin içinde yer verilirken, isim
belirtmek yerine çeşitli kodlar kullanılmıştır. “BT_24_K_3.01_5.Sınıf” şeklindeki bir kodlamada BT
isminin veya rumuzunun baş harfleri, 24 yaşını, K cinsiyetini (Kadın ve Erkek), 3.01 dört üzerinden
not ortalamasını ve 5. Sınıf ise hangi sınıfta okumakta olduğunu göstermektedir.
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3. BULGULAR
Çalışma sonunda kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili
görüşleri beş tema altında toplanmıştır. Şekil 1’de öğretmen adaylarının görüşlerinin Le Chatelier
kuralı, derişim, basınç-hacim, sıcaklık ve katalizör başlıkları altında toplandığı görülmektedir.

Şekil 1. Öğretmen Adaylarının Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörlerle ilgili Görüşleri
Kimya öğretmen adaylarının Le Chatelier Kuralı ile ilgili görüşleri incelendiğinde genel
olarak bu kavramın ne olduğu hakkında bilgileri olduğu fakat bu bilgilerin de eksiklerinin olduğu
görülmektedir. Bir öğrenci tarafından bu kural sadece ortama madde eklendiği durumlarda söz konusu
olduğu belirtilmişken başka bir öğrenci de sağa doğru ilerleyen bir tepkimenin kendini sola kaydırması
şeklinde tanımlamıştır. Genel olarak öğretmen adaylarının dış bir etki sonucu sistemin yeni bir denge
oluşturacağı konusunda eksiklerinin olduğu belirlenmiştir.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: “Le Chatelier kuralı dengeye bir madde eklendiğinde onun etkisini
dışardan bir madde eklendiğinde onun etkisini azaltacak yönde tepkimenin hareket etmesi.”
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: “Reaksiyon dengede iken tersinir hareket etmesi mi diyeyim.
…Reaksiyonun gerçekleşirken örneğin sağ tarafa kayıyorsa kendini sola doğru kaydırma isteğidir.”
Öğretmen adaylarının derişim ile ilgili bilişsel yapıları incelendiğinde kural olarak derişimin
denge tepkimesinde etkisini açıklayabilmişlerdir. Fakat görüşme formunda yer alan denge
tepkimelerine yönelik doğru cevaplar verememişlerdir. Ayrıca öğretmen adayları denge halinde
bulunan bir sistemde yer alan maddelerden birinin derişimi artırıldığında dengenin bu maddenin
derişimini azaltacak yöne doğru hareket edeceğini bildikleri fakat bunun nedenini açıklayamadıkları
belirlenmiştir. Öğretmen adayları bunu bir kural olarak ezberlediklerinden dolayı süreci mikroskobik
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düzeyde açıklayamamışlardır. Genel olarak öğretmen adayları derişim ve kimyasal dengeyi etkileyen
faktörleri açıklarken sembolik boyuttan yararlanarak açıklamışlardır. Öğretmen adaylarının derişim
değişimleri ile ilgili verdikleri yanıtlardan bir kısmı aşağıda verilmiştir.
BT_24_K_3.01_5.Sınıf: “Eğer bir tepkimede bir maddenin derişimini arttırırsak eğer girenler
yönündeyse derişimini arttırdığımızda az olan tarafa kayar yani ürünler yönüne kayar. Tam tersi
olursa da girenler yönüne kayar.”
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: “Şimdi derişim tepkimeye mesela dengede olan bir tepkimeye
dışardan mesela X Y girecekse X eklendiğinde sol taraf girenler tarafı dengeleyecek olduğundan bir
tarafı azalacak ki sağ taraf sağ tarafa kayar yani.”
Öğretmen adayları, Fe2 O3(k) + 3 CO(g)

3CO2(g) + 2Fe(k) + ısı şeklinde dengede bulunan

sistemden sabit sıcaklıkta, sistemden CO2 uzaklaştırıldığında veya sisteme CO eklendiğinde dengenin
yönünü bilmelerine rağmen nedenini tam açıklayamamışlardır.
BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Çünkü CO2 uzaklaştırılması tepkimede bir farklılığa yol açar yani
tepkime denge konumuna girebilmek için ürünler yönüne kayarak uzaklaştırılan CO2 yerini
doldurmaya çalışır.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: CO2 uzaklaştırıldığı için ürünler yönünde bir azalma olacak. O
yüzden girenler yönünden de ürünler yönüne doğru bir kayma meydana gelecek.
“Araştırmacı: Sistemden sabit sıcaklıkta CO2 uzaklaştırılırsa denge dengenin yönü nasıl
etkilenir?
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: Dengenin yönü sağa doğru kayar.
Araştırmacı: Tamam neden?
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: CO2 ’ye bakalım. Ürünler kısmında. Azaltırsak
Sabit sıcaklıkta azaltırsak sağa doğru kaydırdık.

miktarı.

Araştırmacı: Peki neden?
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: Bunun nedeni işte sıcaklık. ……Tamam hocam bilmiyorum ben
onu…….Hocam ısı burada ekzotermik burada. Ondan kaynaklı ekzotermik sağa doğru kaymasını
bekleyeceğiz. ”
Öğretmen adayları denge
azaltıldığında)

dengenin yönü ile

karışımının basıncı artırıldığında (ya da sistemin hacmi
tepkimeye giren maddelerin ve ürünlerin mol sayılarını

ilişkilendirebilmelerine rağmen heterojen dengeler için basınç etkisini tam olarak açıklayamamışlardır.
Ayrıca öğretmen adayları sabit hacimde ortama inert bir gazın eklenmesinin dengeye etki etmediğini
söylemelerine rağmen eklenen inert gaz ile sabit basınç veya sabit hacim ilişkisine değinmemişlerdir.
Öğretmen adaylarının basınç-hacim koşulu değiştirildiğinde dengeye yapılan etki ile ilgili görüşleri
aşağıda verilmiştir:
“BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Basıncın hacimle bir ilişkisi vardır PV=nRT formülü ile alakalı
Basınç arttıkça hacim azalır hacim azalınca da Mol sayısında da bir azalma olur Mol sayısında
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azalma olan taraf hangi tarafsa yani girenlerse girenlere ürünlerse ürünlere doğru bir kayma
gerçekleşir.”
“MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Basınç artınca hacim azalacak. Ondan sonra eğer hani yine hacim
artarsa da basınç azalacak ama bunlar denge sabitini eğer mol sayıları eşitse hiçbir şekilde etki
etmiyordu dengeye.
Araştırmacı: Peki mol sayıları eşit değilse?
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Giren ve çıkan ürünlerin mol sayıları mı eşitse? Eğer bir yönde
yüksekse mesela basıncı artırınca mol sayısı fazla olan tarafta az olan tarafa doğru kayacak denge.
Araştırmacı: Katı, sıvı ve gaz fark eder mi?
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Mol sayıları. Onu bilmiyorum katılarda belki etmez diye düşündüm
ama emin olamadım.”
Öğretmen adayları basınç-hacim değişimini de bir reaktantın veya ürünün ilavesi ya da
uzaklaştırılması (derişim etkisi) şeklinde düşünme eğilimi göstermektedirler. Böylece sembollik
boyuttan yararlanmak istemektedirler. Bir yer de bir artma veya azalma varsa o tarafa doğru tepkime
ilerleyecek şeklinde yorumlar yapmak istemektedirler. Bu sebeple basınç hacim ile ilgili yorumlarda
bu tür cevaplar tespit edilmiştir.
“IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Basınçta aynı şekilde hangisinde eklersek dengeyi eşitlemek için
nerden ekliyorsun tepkime o tarafa kayıyor.”
“IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Hacim aynı şekilde. İşte mesela gene dediğim gibi X ve Y
eklediğimizde sağ ya da sola kayacak hangisini ekleyip çıkarırsak.”
Bir

öğretmen adayı Fe2 O3(k)

+ 3 CO(g)

3CO2(g)

+ 2Fe(k)

tepkimesi için

“GD_24_K_3.02_5.Sınıf: Mol sayısına bakalım. Toplam dört tane mol sayısı orada beş tane mol sayısı
çok olan taraf doğru kayacağı için kayar yani. Bakalım beş dört sağa doğru kayar.” şeklinde bir yorum
yaparak her iki taraftaki gaz halindeki maddelerin mol sayıları eşit olmasına rağmen katıların da mol
sayılarını da dikkate almıştır.
Sabit hacim ve basınçta dengede olan bir sisteme reaksiyona hiç girmeyen (inert) bir gaz
eklendiğinde dengeyi etkilemeyeceğini belirtmişlerdir. Fakat öğretmen adayları reaksiyonlara giren ve
çıkan maddelerin farklı kaplarda olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla bir madde ilave edildiğinde
bunun girenler tarafından eklendiğini düşünüyorlar.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Değişmez. Çünkü He gazı solda. Tepkimeye etkisi olmaz.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Şimdi girenlerden eklediğimiz de girenlerin derişimi artacağı için
reaksiyon sağa doğru kayacak. Bu şekilde kendini dengeye getirmeye çalışacak. He artışı olduğu
zamanda diğer tarafta diğer derişimler azalmaya başlayacak. İçinde bulunduğu dengede.
BT_24_K_3.01_5.Sınıf: He soy gazı ilave edilmesinde girenlerin mol sayısında bir artış mı
olacak? Öyle diye düşünüyorum. Böylelikle yani girenler…..sahip olmuş olursa ürünlere kayar diye
düşünüyorum.. ama haaa…sabit hacimde …. Hacmi değişmediğine göre .. o zaman değişmez deyim
ben.
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Öğretmen adaylarının sıcaklık ile ilgili görüşleri incelendiğinde genel olarak sıcaklık ile denge
sabitinin değişmediğini belirtmelerine rağmen bazı öğretmen adaylarının bu konuda emin olamadıkları
belirlenmiştir. Ayrıca özellikle ekzotermik ve endotermik tepkimelerde, yine ileri ve geri yönlü
tepkimede sıcaklığın kinetik enerji ve etkin çarpışma sayısına nasıl etki ettiğini bilmedikleri
belirlenmiştir.
BT_24_K_3.01_5.Sınıf: “Şimdi bu sıcaklık arttığında denge sabiti arttığına göre endotermik
bir tepkimedir. Sıcaklığın düşürülmesi ile tepkimemiz ürünlere kayar. Endotermik olduğu için. Çünkü
ısıalan bir tepkime.”
“BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Denge sabiti değişmez.
Araştırmacı: Neden?
BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Çünkü denge de bir tepkimedir."
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Sıcaklık da aynı. Sıcaklık da artırılırsa bu sefer basınç mı
etkilenecek. Ters orantılı. Sıcaklık… Bilmiyorum.
Öğretmen adayları sıcaklığın endotermik ve ekzotermik tepkimelerde dengenin yönünü nasıl
değiştirdiği konusunda genellikle sembolik düzeyde açıklamalar yapmış ama sıcaklığın nasıl bir etkisi
olduğunu açıklayamamışlardır. Yine bir denge tepkimesinin ileri ve geri yönlü tepkimelerinde
sıcaklığın nasıl bir etkisi olduğu tam olarak ifade edememişlerdir.
“IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Endotermik yani ısı alacak sıcaklık etkisi sıcaklık arttıkça tepkime
sağa kayacak.
Araştırmacı: Ekzotermik tepkimede nasıl olur?
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: O da sıcaklık solda olacak. Dışarı ısı verecek. O zaman sıcaklık
ekzotermik sağda sıcakta. Sıcaklık arttığında tepkime sola kayacak o zaman."
GD_24_K_3.02_5.Sınıf : Evet, sıcaklık eğer ekzotermik bir tepkime ise ekzotermikte ısı sağ
tarafta yani ürünler tarafında bulunur. Tepkime sol tarafa reaksiyon sol tarafa doğru kayar
endotermikte da tam tersi işte. Endotermikte girenler kısmında sağ tarafa kayma isteğinde bulunur?”
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Taneciklerin kinetik enerjilerini. Hem ileri hem de geri yöndekini.
Denge durumundakini. ….. Bilemiyorum. Yani o da sabit kalmıyor. Sıcaklığı hangi yönde etkilerse o
da bir tarafa. Yani ekzotermik olursa kinetik enerji artacak. Endotermik olursa azalacak.
BO_24_K_2.62_5.Sınıf : Kinetik enerji hareket enerjisidir. Sıcaklık artışı endotermik ısıalan
bir tepkime olduğu için bana kalırsa endotermikte kinetik enerji etkin çarpışma sayısı artar ama
ekzotermik ısıveren olduğu için azalır.
IMN_25_K_2.42_5.Sınıf: Kinetik enerjilerini? Ekzotermik kinetik enerji de artar diye
düşünüyorum. Endotermikte de azalır o zaman. Ekzotermik de artar. Çünkü dışarı sıcaklık verip
kinetik enerji hareket enerjisi.
Öğretmen adaylarının katalizör ile ilgili düşünceleri incelendiğinde genel olarak katalizörlerin
dengeyi etkilemediklerini belirtmelerine rağmen katalizörlerin aktivasyon enerjilerini düşürerek
reaksiyon hızlarını arttırdıklarını, hem ileri hem de geri yönlü reaksiyonu aynı derecede etkileyip her
ikisinin de hızını aynı oranda etkilediğini söylememişlerdir.
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BT_24_K_3.01_5.Sınıf: Katalizör dengeyi değiştirmez sadece tepkimeyi hızlandırır.
BO_24_K_2.62_5.Sınıf: Katalizör tepkimede hızlandırmaya yarar dengeyi değiştirmez.
MG_24_K_2.93_5.Sınıf: Denge katalizör ilavesinde de etkilemiyordu katalizör ilavesi. Galiba
aynı şey olduğunda dengeye geldiğinde biraz hızlandırıyordu. Dengeye gelme şeyini. Öyle
hatırlıyorum.
GD_24_K_3.02_5.Sınıf: Sadece tepkimenin hızını değiştirir katalizör ilavesi.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusundaki bilişsel
yapılarını belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarının
görüşleri Le Chatelier kuralı, derişim, basınç-hacim, sıcaklık ve katalizör kategorileri altında
toplanmıştır. Yapılan bu görüşmeler sonucu elde edilen verilerin incelenmesi sonucu öğretmen
adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler hakkındaki bilişsel yapılarının eksik ve yeterli
olmadığı çalışma sonunda belirlenmiştir. Çalışmada genel olarak öğretmen adaylarının Le Chatelier
kuralını doğru bir şekilde kullanarak dengeye etki eden bir etki sonucunda dengenin yönünü doğru bir
şekilde bildikleri fakat bunun nedenini tam olarak açıklayamadıkları tespit edilmiştir. Öğretmen
adayları daha çok sembolik düzeyde açıklamalar yaparken mikroskobik düzeyde açıklamalar
yapamamışlardır. Karpudewan, Treagust, Mocerino, Won ve Chandrasegaran (2015) “Le Chatelier
kuralına göre dengede olan bir sisteme dışarıdan herhangi bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi
azaltacak yöne kendiliğinden kayar.” (Erdik & Sarıkaya,2005) şeklindeki bu ilkenin belirsiz
olmasından dolayı yanlış yönlendirmelere neden olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışma sonunda öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusunda çeşitli
kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. Literatür incelendiğinde de hem öğretmenlerin, hem
öğretmen adaylarının hem de öğrencilerin kimyasal dengeyi etkileyen faktörler konusunda çeşitli
kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir (Banerjee, 1991; 1995; Cheung, 2009; Demirci,
Yıldıran ve Geban , 2012; Huddle & Pillay, 1996; Quilez-Pardo & Solaz-Portoles, 1995). Banerjee
(1991) tarafından yapılan çalışmada da bu çalışmanın sonuçlarına paralel olacak şekilde öğretmenlerin
birçoğunun çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Örneğin, CO(g) + Cl2(g)
⇌COCl2(g) reaksiyonu için öğretmenlere sabit hacim ve sıcaklıkta klor gazının ortamdan
uzaklaştırılmasından sonra dengede bulunan sistemdeki CO miktarının nasıl değişeceği sorulmuştur.
Öğretmenlerden sadece %49’u sisteme yapılan bu etkiden sonra dengenin tekrar kurulacağını ve

CO’in ise başlangıçtaki miktarına göre artacağını ifade etmişlerdir. Voska ve Heikkinen (2000)
tarafından yapılan başka bir çalışma da ise öğrencilerin %57’sinde Le Chatelier prensibinin
uygulanması, % 40’ında denge sabitinin sabitliği ve %19’unda da katalizörün dengeye etkisi ile ilgili
kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Demirci vd. (2012) tarafından yürütülen diğer bir
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çalışmada ise kimya öğretmen adaylarının Le Chatelier ilkesini teorikte bilmelerine rağmen tanecik
boyutunda açıklamakta yetersiz oldukları araştırmacılar tarafından saptanmıştır.
Sonuç olarak öğretmen adaylarının Le Chatelier ilkesinin ne olduğunu ve sembolik olarak bir
reaksiyona yapılan bir etkinin dengenin yönünü nasıl değiştirdiğini kolaylıkla bildikleri belirlenmiştir.
Fakat öğretmen adaylarının bu değişimlerin nedenlerini mikroskobik düzeyde açıklayamadıkları ortaya
çıkmıştır. Özellikle de öğretmen adaylarının sıcaklığın endotermik ve ekzotermik tepkimeler
üzerindeki etkisini tam olarak anlayamadıkları, yine sıcaklığın endotermik, ekzotermik ve ileri ile geri
yönlü tepkimelerdeki kinetik enerjiye, etkin çarpışma sayısına etkisini tam olarak açıklayamadıkları
belirlenmiştir. Bu sonucun literatür ile paralellik göstermesi de genel olarak öğrenenlerin mikroskobik
düzeyde

sorunlar

yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bundan dolayı öğrenenlerin kavramsal

anlamalarını geliştirmek ve öğrenmeleri için mikroskobik düzeyde öğrenmeyi sağlayacak, animasyon,
deney, video gibi materyallerin öğretim süreçlerinde kullanılması daha fazla katkı sağlayacaktır.
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Ek 1
GÖRÜŞME FORMU

Araştırmanın Problemi: Kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile
ilgili bilişsel yapıları nasıldır?
Tarih:__/__/2017

Saat (Başlangıç/Bitiş): ______/______

Kimya öğretmen adaylarının kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili bilişsel yapılarının belirlenmesi
amacıyla görüşlerini almak istiyorum.
Çalışmaya yapacağın katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.
• Yapılan tüm görüşmeler sonunda elde edilen tüm bilgiler, sadece bu çalışmada kullanılacak ve kişisel
bilgilerin kesinlikle başkalarıyla paylaşılmayacaktır. Araştırmanın sonuçları rapor edilirken isim kesinlikle
açıklanmayacaktır. Bunun yerine bir takma ad ya da kodlama kullanılacaktır.
• Görüşme sonunda verdiğin bilgiler seni zor durumda bırakacak şekilde okul, aile ve öğretmeninle
paylaşılmayacaktır, sadece bilgiler kodlama ile istenilirse ismin verilmeden paylaşılacaktır.
• Eğer görüşme sırasında paylaştığın bilgiler konusunda kendini rahatsız hissedersen tüm görüşme kaydı
silinecek ve çalışmada kullanılmayacaktır.
• Görüşmeyi iznin olursa kaydetmek istiyorum. Görüşmeyi kaydetmem tamamen senin vereceğin izne bağlı
olarak gerçekleştirilecektir. Buradaki amaç görüşmeyi kayıt ettikten sonra görüşmenin analizini yapmak adına
birebir transkripte edebilmektir. Bunun sence bir sakıncası var mı?
• Başlamadan önce herhangi bir sorun veya belirtmek istediğin herhangi bir düşüncen yoksa sorularıma
başlamak istiyorum.
1.
2.
3.

4.

Le Chatelier kuralı nedir? Açıklar mısın?
Minimum enerji maksimum düzensizlik eğilimini denge tepkimeleri ile ilişkilendirir misin?
a. Bir denge tepkimesinde bu iki eğilim nasıl olmalıdır?
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Faktörler nelerdir?
a. Derişim
i. Nasıl Etkiler?
b. Basınç
i. Nasıl Etkiler?
c. Sıcaklık
i. Nasıl Etkiler?
d. Hacim
i. Nasıl Etkiler?
CO (g) + H2 O (g) tepkimesinin 7000 C sıcaklıktaki denge sabiti 0.63 iken 1000 o C
CO2 (g) + H2 (g)
sıcaklıktaki denge sabiti 1.66’dır. Buna göre aşağıdaki işlemlerinden sonra denge durumu nasıl değişir?
a. Sıcaklığın düşürülmesi ile denge nasıl değişir?
i. Neden? Açıklar mısın?
b. Basıncın düşürülmesi
i. Neden? Açıklar mısın?
c. Sabit sıcaklık ve hacimde ortama He(g) soy gazının ilave edilmesi
i. Neden? Açıklar mısın?
d. Endotermik bir tepkimede sıcaklık etkisi nasıl olurdu? (Tepkimenin ekzotermik olduğunu
açıklayan öğrencilere sorulacak)
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Sıcaklık artışı ekzotermik ve endotermik tepkimelerde taneciklerin ortalama kinetik enerjilerini
ve etkin çarpışma sayılarını nasıl etkiler?
i. Peki, bu durumda ekzotermik tepkimelerde tepkime neden sola kayar? (Sıcaklığın
tepkimelerdeki taneciklerin kinetik enerjilerini artırdığını ifade eden öğrencilere
sorulur)
f. Sıcaklık artışı hem ileri hem de geri yönlü tepkimelerdeki taneciklerin kinetik enerjilerini ve
etkin çarpışma sayılarını nasıl etkiler?
g. Minimum enerji maksimum düzensizlik eğilimi ile açıklayabilir misin?
PCl3 (g) + Cl2 (g) tepkimesinin 250 0 C’deki denge sabiti 0,0416’dır. Bu tepkime için sabit
PCl5 (g)
sıcaklıkta, basınç artırıldığında (hacim azaltıldığında)
a. PCl5 (g) derişimi ne olur?
i. Neden?
b. PCl3 (g) derişimi ne olur?
i. Neden?
c. Denge sabiti için ne söylenebilir?
i. Neden?
e.

5.

3CO2(g) + 2Fe(k) + Isı dengede bulunan sistemden sabit sıcaklıkta

6.

Fe2 O3(k) + 3 CO(g)

7.

CO2 uzaklaştırılırsa denge dengenin yönü nasıl etkilenir?
i. Neden?
b. Kabın hacminin artırılması dengeyi nasıl etkiler?
i. Neden?
c. Sisteme CO eklenirse denge nasıl etkilenir?
i. Neden?
d. Katalizör ilavesi dengeyi nasıl değiştirir?
i. Neden?
Kimyasal dengeyi etkileyen faktörler ile ilgili yapmak istediğin başka yorum, katkı ve görüşün var mı?
a.

Teşekkür ederim.
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KUVVET VE HAREKET KONUSUNDA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU
KAVRAM YANILGILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİTİ

DETECTION OF MISCONCEPTIONS AND KNOWLEDGE LEVELS OF HIGH SCHOOL
STUDENTS ON FORCE AND MOVEMENT

Özge Kola Hanife Saraçoğlua
a

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Samsun, Türkiye

ÖZET
Bu araştırmada, onbirinci sınıf öğrencilerinin Newton’un Hareket Kanunları ile ilgili bilgi
düzeyleri ve kavram yanılgıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini Tülay
Başaran Anadolu Lisesi 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde onbirinci sınıf sayısal
programında farklı iki sınıfta okuyan toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin kavram
yanılgılarını belirlemek için 7 açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Birçok araştırmada
belirlenen en önemli kavram yanılgılarından bazıları; “Bir cisme sabit bir kuvvet uygulanırsa sabit
hızla hareket eder”, “Havaya fırlatılan topa hareketi süresince fırlatma kuvveti etki etmeye devam
eder”, “Etkileşim halindeki cisimlerde daha ağır olan daha fazla kuvvet uygular” ve “İki cisim
çarpıştığı zaman hareketli olan duran nesneden daha fazla kuvvet uygular” şeklindedir. Bu kavram
yanılgıları dikkate alınarak açık uçlu sorular oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmada geçerlik ve
güvenirliği arttırmak için elde edilen bulgular her iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak
kodlandıktan sonra karşılaştırılmıştır. Bu bulgular önce kodlar sonra temalar altında toplanmıştır.
Onbirinci sınıf öğrencilerinin açık uçlu sorulara verdiği cevapların değerlendirilmesinde kullanılan
ölçütler tam anlama, kısmen anlama, yanlış anlama ve anlamama olarak kategorize edilmiştir.
Öğrencilerin verdiği cevaplar bilimsel doğrulara göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerin hareket
yasaları ile ilgili kavramsal kargaşa yaşadıkları görülmüştür. Çalışmada, fizik öğretimine ve gelecek
araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fizik Eğitimi; Kuvvet ve Hareket; Newton'un Hareket Yasaları; Nitel
Analiz
ABSTRACT
Tülay Başaran Anatolian High School in the first semester of the 2016-2017 academic year
constitutes a total of 57 students who study in two different classes in the eleventh grade numerical
program. In this study, it is aimed to investigate the level of knowledge and concept misconceptions of
the eleventh grade students about Newton's Laws of Motion. A questionnaire consisting of 7 openended questions was used to determine the conceptual misconceptions of these students. Some of the
most important concept misconceptions that have been identified in many studies; "When a mass is
exposed by a constant force,it moves with a constant speed." "The throwing force continues to act
during the action of the ball being launched into the air." "If two matters interact one another, the
heavier one applies the bigger force the another one." The flighting two bodies, moving one applies the
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force heavily stopped one.". Open-ended questions have been tried to be formed by considering these
misconceptions. Findings obtained to increase validity and reliability in the study were compared after
being independently encoded by both investigators. These findings were first collected under the
themes after the codes. Criteria used in the evaluation of the responses of the eleventh-grade students
to open-ended questions were categorized as full understanding, partial understanding,
misunderstanding and meaning. The answers given by the students were evaluated according to the
scientific facts. It has been seen that the students have experienced conceptual trouble related to the
laws of motion. In the study, suggestions for physics teaching and future research were presented.
Key Words: Physics Education; Force and Motion; Newton's Law of Motion; Qualitative
Analysis
1. GİRİŞ (INTRODUCTION)
Fen eğitimi ve öğretiminin en önemli amaçlarından birisi; öğrencilerin soyut ve karmaşık fen
kavramlarının anlamlarını ezber yapmadan, derinlemesine ve tam anlamıyla öğrenmesi için gerekli
öğrenme ortamlarını hazırlamaktır. (Yalvaç ve Sungur, 2000: 56). Kavramlar insanların duygu,
düşünce, hareket bütünlüğü içinde edindikleri deneyimleri ile var olurlar. İnsanların deneyimlediği bu
kavramlar dünyayı anlamasına ve onunla bir bütün hale gelmesine yarayan, insanlarla iletişimi
sağlayan ve ilkeler geliştirmeye yardımcı olan bir tür bilgi formudur. (Ülgen, G. 2001). Öğrencilerin
kavramlar hakkında sahip oldukları fikirler, zaman zaman ilgili oldukları kavramların bilimsel olarak
doğru yanıtını karşılamamaktadır. Öğrencilerin bu şekilde kendiliğinden geliştirdiği ve bilimsel
olmayan kavramlar literatürde genellikle kavram yanılgısı terimi ile ifade edilir. (Eryılmaz ve Tatlı,
1999). Etkili bir fen ve fizik eğitimi bilgiyi olduğu gibi kabul etmek yerine kavramlar düzeyinde
anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesiyle mümkün olabilir. Kavramların konuların temelini oluşturduğu
göz önüne alınacak olursa, oluşacak kavram yanılgılarının öğrenci başarısını büyük ölçüde
etkileyeceği de açıktır. (Kara vd., 2009). Kavram yanılgılarının varlığı, fen eğitimcilerini son 20 yılda
bu alanda çalışmaya yönlendirmiştir. Fizikte bu çalışmaların büyük bir kısmında mekanik konusu ile
ilgili temel kavramlar ele alınmıştır. Fen bilimleri eğitiminin temel taşlarından biri olan fizik eğitimi
konusundaki bu çalışmalar birçok problemin çözümü olduğu gibi birçok yeni araştırmanın da çıkış
noktası olmuştur. Bu çıkış fizik eğitiminin her alanında olduğu gibi fizik öğreniminin temelini
oluşturan mekanik konusunda da yeni gelişmelere yol açmıştır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin
fizikte ve beraberinde özellikle mekaniğe giriş konularında başarılarını etkileyen bazı faktörlerin
varlığını ortaya koymuştur. Bu faktörler şöyle özetlenebilir: Matematik yetenekleri, cinsiyetleri,
bilinçsel gelişme seviyeleri, problem çözme becerileri, ve kavram yanılgıları ve ön kavramları
(Clement, 1982).
Mekanikte; kuvvet ve hareket (Jimoyiannis ve Komis, 2003; Hestenes ve Halloun, 1994;
Thornton ve Sokoloff 1998; Hestenes ve Wells, 1992; Osborne ve Gilbert, 1980; Bozdemir, S.,
Ufuktepe, Y., Eker, S. ve Bilsel, A., 1994; : Graham ve Rowland, 2000; Kurt ve Akdeniz, 2004;
Trumper, R., Gorsky, P., 1996; Atasoy ve Akdeniz, 2005; Kuru, 2003; Akbulut, 2013; Yıldız ve
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Büyükkasap, 2006; Yılmaz, S., Eryılmaz, A. ve Geban, Ö. 2006) konusunda yapılan araştırmalar
öğrencilerin çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Hestenes ve Wells
tarafından 1992’de 26 çoktan seçmeli sorudan oluşan test ile temel mekanik kavramlarının anlayışını
araştırırken, Hestenes ve Halloun 1994’te Newton mekaniğinde, öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini
araştırmak için 30 soruluk çoktan seçmeli test hazırlayarak kuvvet konusuna odaklanmıştır.
2. ÇALIŞMANIN ÖNEMİ (RESEARCH SIGNIFICANCE)
Bu çalışmayla lise onbirinci sınıf öğrencilerinin Newton’un hareket yasalarına yönelik sorulan
açık uçlu sorularla var olan bilgi düzeylerinin ve kavram yanılgılarının tespiti amaçlanmaktadır.
YÖNTEM( METHODOLOGY)
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya
konmasına yönelik nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanılmasının
nedeni araştırmada derinlemesine bilgi elde edebilmeye, araştırılan konuyu katılımcıların bakış
açısından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan yapıyı ve süreçleri ortaya koymaya imkân
vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın çalışma evrenini, 2016–2017 öğretim yılında Samsun ili İlkadım ilçesinde
bulunan Anadolu liselerinin onbirinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise İlkadım
ilçesindeki bir Anadolu lisesinin farklı iki şubesindeki 57 öğrenci meydana getirmektedir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada veri toplama amacıyla 7 açık uçlu sorudan oluşan bir form kullanılmıştır, sorular
ekte verilmektedir.

Formda yer alan birinci ve ikinci soru üniversiteye giriş sınavında sorulmuş

sorularken üçüncü soru Jimoyiannis ve Komis (2003) tarafından geliştirilmiş ve Yunanistan’ da bir
uygulanmış çalışmadan alınarak açık uçlu hale getirilmiştir. Dördüncü, beşinci ve altıncı sorular
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş özgün sorulardır. Yedinci soru ise Arizona Üniversitesinde
Hestenes ve Halloun’un geliştirdiği bir testten alınmıştır.

Form hazırlandıktan sonra fizik eğitimi

alanında bir uzmanın görüşüne başvurularak içerik ve amaca uygunluğu açısından taşıdığı geçerlilik
değerlendirilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmanın bulguları açık uçlu soru formu ile elde edilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri
cevaplar ve açıklamaları araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanıp ardından fikir birliğine varılarak
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tam anlama (TA), kısmen anlama (KA), yanlış anlama (YA) ve anlamama (A) şeklinde ayrılarak
analiz edilmiştir (Abraham, Williamsom ve Wetsbrook, 1994).
Öğrencilerin verdiği cevaplar içeriğine göre nitel olarak analiz edilmiş, öğrencilerin
ifadelerinden direkt alıntılarla analiz sonuçları desteklenmiştir. Öğrenci söylemlerinden doğrudan
alıntılar yapılırken öğrenciler sırasıyla kendi içlerinde birden başlanarak numaralandırılmış ve
sayıların önüne öğrenciyi ifade eden (Ö) harfi kullanılmıştır.
3. BULGULAR (FINDINGS)
Bu bölümde kuvvet ve hareket konusunda lise onbirinci sınıf öğrencilerine yöneltilen soru
formundan elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
Tablo 1. Birinci sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
3
39
9
6

%
5,26
68,42
15,78
10,52

Newton’un birinci yasası duran veya hareket halindeki cisimlerin durumlarını koruma
eğilimlerini ifade etmektedir. Bir cisme dış kuvvet (bileşke kuvvet) etki etmedikçe cisim durgun ise
durgun kalacak, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam edecektir. Daha basit bir ifade ile
bir cisme etki eden net kuvvet (bileşke kuvvet) yok ise cismin ivmesi sıfırdır.

=0 ise => =0 dır.

Öğrencilerin sadece kuvvetlerin büyüklüklerini doğru karşılaştırıp karşılaştıramadığının irdelendiği bu
soruya Tablo 1’ e göre tüm öğrencilerin %5,26 sı tam anlamıyla doğru cevap vermiştir. %68,42 si
kısmen anlama düzeyinde cevap verirken %15,78 i kuvvetlerin büyüklüğü ile ilgili kavram yanılgısı
içinde olduklarını göstermişlerdir. Bir öğrenci (ö18) ‘’hareket yoksa sürtünmeler eşit olur, aynı kuvvet
etki eder’’ şeklinde bir açıklamada bulunarak Newton’un 1.yasasıyla ilgili kavram yanılgısına sahip
olduğunu göstermektedir. %10,52 si ise anlamama düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği veya ilgisiz
cevap vermiştir.
Tablo 2. İkinci sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
2
10
39
6

%
3,50
17,54
68,54
10,52
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Sürtünmeli düşey düzlemde sabit hızla hareket eden cismin kütlesinin azalmasına bağlı olarak
cisme etki eden sürtünme kuvveti ve hızının nasıl değişeceği sorularak Newton’un 2. yasası
hakkındaki bilgilerinin doğruluğu irdelendiği bu soruya Tablo 2’ye göre öğrencilerin %3,50 si tam
anlamıyla doğru cevap vermiştir. Öğrencilerin %17,54 ü kısmen anlama düzeyinde soruya cevap
verebilirken %68,54 ü yanlışa anlama düzeyinde cevap vermiştir. Bir öğrenci (ö15) ‘’sürtünme azalır.
Cismin bir sonraki hızı ise artar. Çünkü kütle azalırsa F=m.a’dan ivme artar. Sürtünme azalır.’’
şeklinde açıklama yaparak soruda yüzeyin tepki kuvvetinin

=k.N ve N=F.sinα olduğunu dikkate

almayarak yanlış cevaplandırmıştır. %10,52 si ise anlamama düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği
veya ilgisiz cevap vermiştir.
Tablo 3. Üçüncü sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
26
3
25
3

%
45,61
5,26
43,85
5,26

Öğrencilere bir golf topuna havada kaldığı sürece etkiyen kuvvet veya kuvvetlerin neler
olduğunun sorulduğu soruya Tablo 3’ e göre göre öğrencilerin %45,61 i tam anlamıyla doğru cevap
vermiştir. Üç öğrenci kısmen anlama düzeyinde cevap verebilmiştir. Bu soruya öğrencilerden biri (ö9)
‘’havanın sürtünme kuvveti, vuruş kuvveti, yerçekimi ve topun ağırlığı’’ şeklinde açıklamada
bulunarak kavram yanılgısına sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin %43,85 i bu soruya yanlış
anlama düzeyinde cevap verirken, üç öğrenci bu soruyu cevapsız bırakmıştır.
Tablo 4. Dördüncü sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
8
7
31
11

%
14,03
12,28
54,38
19,29

Öğrencilere farklı yüzeyler üzerinde bulunan cisimler verilerek, cisimlere etkiyen normal
kuvvetlerin büyüklük olarak sıralamalarının sorulduğu soruya Tablo 4’ e göre öğrencilerin %14,03 ü
tam anlamıyla doğru cevap vermiştir. Öğrencilerin %12,28 i ise doğru cevabın tüm bileşenlerini
içermese de kısmen doğru cevap vermiştir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun yüzeyin normal
kuvvetini bulmada zorluk yaşadığı ve cismin üzerinde bulunduğu düzlem değiştikçe (eğik,yatay,düşey
düzlem gibi..) yanılgılarının arttığı görülmektedir. Öğrencilerin %54,38 i yanlış anlama düzeyinde
cevap verirken %19,29 u ise anlamama düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği veya ilgisiz cevap
vermiştir.
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Tablo 5. Beşinci sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
29
21
3
4

%
50,87
36,84
5,26
7,01

Newton’un 3. yasası, birbirleri ile etkileşmekte olan cisimler arasında oluşacak etki ve tepki
kuvvetleri ile ilgilidir. İki cisim etkileşiyor ise, 1. cismin 2. cisim üzerine uyguladığı
cismin 1. cisim üzerine uyguladığı

kuvveti, 2.

kuvvetine eşit ve zıt yönlüdür.

=|

|=|

|
Etki kuvveti büyüklükçe tepki kuvveti de onunla eşit ve zıt yönlü olarak büyür. Etki ve tepki

kuvvetleri daima farklı cisimler üzerine uygulanır. Bu soruda öğrencilerin Newton’un 3.yasasına
yönelik bilgileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tablo 5’e göre öğrencilerin %50,87 si tam anlamıyla
doğru cevap vermiştir. Öğrencilerin % 36,84 ü doğru cevabın tüm bileşenlerini içermese de kısmen
doğru cevap vermiştir. Üç öğrenci yanlış anlama düzeyinde cevap verirken dört öğrenci ise anlamama
düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği veya ilgisiz cevap vermiştir.
Tablo 6. Altıncı sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
6
24

%
10,52
42,10
47,36

27

Bu soruya tablo 6’ya göre maalesef tam anlamıyla doğru cevap veren öğrenci bulunmazken
öğrencilerin %10,52 si kısmen doğru cevap vermiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı belli bir açıyla
uygulanan kuvvetin yönünü dikkate almadığı ve sürtünme kuvveti hesabında

= kmg şeklinde

ezberledikleri ve bu kavram yanılgısından dolayı yüzeyin tepki kuvveti hesabını yapamadıkları
görülmüştür. Öğrencilerin %42,10 u yanlış anlama düzeyinde cevap verirken %47,36 sı ise anlamama
düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği veya ilgisiz cevap vermiştir.
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Tablo 7. Yedinci sorunun analizi
Anlama Düzeyi
TA
KA
YA
A

f
7
39
7
4

%
12,28
68,42
12,28
7,01

Yedinci soruda verilen ‘’şekilde A noktasından daha yüksek bir noktadan sallanmaya başlayan
bir çocuğu göstermektedir. Çocuk A noktasına geldiğinde hangi kuvvet ya da kuvvetler çoçuğa etki
eder?’’ şeklindeki soruya tablo 7’ye göre öğrencilerin %12,28 i tam anlamıyla doğru cevap vermiştir.
Öğrencilerin %68,42 si kısmen anlama düzeyinde cevap verebilmiştir. Öğrencilerin %12,28 i yanlış
anlama düzeyinde cevap verirken %7,01 i ise anlamama düzeyinde boş, sorunun tekrar edildiği veya
ilgisiz cevap vermiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ ( DISCUSSION AND CONCLUSION)
Bu çalışmayla 2016–2017 öğretim yılında Samsun ili İlkadım ilçesinde bulunan Tülay Başaran
Anadolu lisesinin farklı iki şubesindeki toplam 57 onbirinci sınıf öğrencisinin Newton’un hareket
yasalarına ait bilgi düzeyleri ve sahip olduğu kavram yanılgıları ortaya çıkarılmıştır. Buna göre,
öğrencilerin sadece %5,26 sı hareket etmeyen cisimlerdeki sürtünme kuvvetinin büyüklüklerini tam
anlamıyla ifade edebiliyorken, geriye kalan öğrencilerin %68,42 si hareket etmeyen cisimlere eşit
sürtünme kuvveti uygulandığı şeklinde kavram yanılgısı taşıdığı görülmüştür. Düşey düzlemde bir
kuvvet etkisi altında sabit hızla hareket eden cismin kütlesi azaltıldığında sürtünme kuvveti ve hız
nasıl değişir şeklindeki soruya öğrencilerin %3,50 si tam anlamıyla doğru ifade edebiliyorken bu soru
için en yaygın kavram yanılgısının öğrencilerin sürtünme kuvveti hesabı yaparken

=kmg şeklinde

yanlış anlamalarından kaynaklandığı görülmüştür. Üçüncü soruda, ‘’Bir oyuncunun golf topuna
vurduktan sonra havada kaldığı sürece, topa etkiyen kuvvet veya kuvvetler nelerdir?’’ şeklindeki
soruya öğrencilerin %45,61 i etki eden kuvvetleri tam anlamıyla ifade edebiliyorken, bu soru için en
yaygın kavram yanılgısının ‘’topa vuruş kuvvetinin yol boyunca devam edeceği’’ olarak belirlenmiştir.
Hareketi başlatan kuvvet hareket süresince etki etmeye devam eder şeklindeki bu yanılgı Atasoy ve
Demirçalı’nın yaptığı çalışmalardaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Atasoy, 2008; Demirçalı,
2006).

Farklı yüzey üzerindeki cisimlere uygulanan normal kuvvetlerin büyüklük sıralamasının

istendiği soruya öğrencilerin %14,03 ü tam anlama düzeyinde cevap verirken, öğrencilerin %54,38 i
normal kuvvetin hareket doğrultusundaki kuvvet olduğu ya da N=mg şeklinde yanlış anlama
düzeyinde cevap vermiştir.

Etki-tepki yasasıyla ilgili soruya öğrencilerin %50,87 si tam anlama

düzeyinde cevap verirken %36,84 ünün etki-tepki çiftlerini şematize etmede kavram yanılgısı taşıdığı
görülmüştür. Altıncı soru ‘’ Bir çocuk ağırlığı 28 N olan bir bloğu uzunluğu 9 m olan yatay yol
boyunca sabit hızla çekiyor. Eğer kinetik sürtünme katsayısı k=0,3 ise, çocuğun bloğa uyguladığı
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kuvveti yatayla 45⁰ lik açı yapıyorsa
tarafından

doğru

olarak

kuvvetinin değerini bulunuz.’’ şeklinde olup hiç bir öğrenci

belirlenememiş

olması çalışmanın

üzücü

de

olsa

tespit edilen

sonuçlarındandır. Öğrenci cevapları incelendiğinde, öğrencilerin çekme kuvvetinin yönünü dikkate
almadıkları ve en önemlisi de sürtünme kuvvetinin formülünde yer alan yüzeyin tepki kuvvetini nasıl
bulunacağını belirleyemedikleri tespit edilmiştir. Son soruda ise bir şekil verilip ‘’ şekilde A
noktasından daha yüksek bir noktadan sallanmaya başlayan bir çocuğu göstermektedir. Çocuk A
noktasına geldiğinde hangi kuvvet ya da kuvvetler çoçuğa etki eder? ‘’ şeklinde yöneltilen soruya
öğrencilerin %12,28 i etki eden kuvvetleri tam anlamıyla doğru ifade edebilmiştir. Sürtünmeli
yüzeylerde belirli bir kuvvet etkisindeki cisimlerde, öğrencilerin hemen hemen hiç birinin yüzeyin
tepki kuvveti hesabı hakkında fazlaca fikir yürütememesi kavramsal anlamayı arttıracak öğretim
tekniklerinin ve materyallerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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EK (APPENDIX)
Değerli öğrenciler, bu test sizin “kuvvet ve hareket” konusundaki bilgilerinizi ölçmeyi amaçlamaktadır. Vereceğiniz
cevapların ders notunuza herhangi bir etkisi olmayacaktır. Cevap kâğıtlarınız yürütülen araştırmada kullanılacak ve
isminiz etik kurallara uygun olarak gizli tutulacaktır. Araştırmanın geçerliliği için tüm soruları cevaplamanız oldukça
önemlidir. Bu nedenle hiçbir soruyu boş bırakmayınız. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür eder, başarılar dileriz.

K

L
2

m

M
3
m

Şekil I

Şekil II

m

Şekil III

1.Yatay tahta zeminler üzerinde duran m
kütleli özdeş K, L ve M kutuları Şekil I, II ve
III’ teki gibi , 2 ve 3 büyüklüğündeki
yatay kuvvetlerle itilmektedir. Bu kutulardan
hiçbiri hareket etmediğine göre, tahta zemin
ile
kutular arasındaki statik
sürtünme
kuvvetlerinin FK, FL, FM büyüklükleri
arasındaki ilişki nedir?

2.Sürtünmeli düşey düzlemde bulunan m kütleli cisim, şekildeki gibi
kuvvetinin etkisinde, sabit
hızı ile yukarı yönde hareket ettiriliyor.
Buna göre; m kütlesi azaltıldığında, cisme etki eden sürtünme kuvveti
Fs ve cismin bir süre sonraki hızı
için ne söylenebilir. Yanıtınızı
açıklayınız.

3. Şekilde, bir oyuncunun golf topuna vurduktan sonra, topun izlediği yol
gözükmektedir. Topun havada kaldığı sürece, topa etkiyen kuvvet veya
kuvvetler nelerdir?

4.Şekildeki her blok 20N ve P=10N’dur. Her bir durumdaki normal kuvvetleri sıralayınız.
(cos 37⁰ = sin53⁰= 0,8 ; sin37⁰= cos 53⁰ = 0,6)

37⁰
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5. m1 =2 kg ve m2 =1 kg kütleli iki blok şekilde görüldüğü gibi yatay, düzgün ve sürtünmesiz bir yüzey
üzerinde birbirine değecek biçimde yerleştirilmiştir. Yatay sabit bir ( =6 N)kuvvet şekilde görüldüğü
gibi m1 kütlesine uygulanıyor.
m1

m2

a) İki bloklu sistemin ivmesini bulunuz.
b) Her iki blok arasındaki temas kuvvetini bulunuz.

6. Bir çocuk ağırlığı 28 N olan bir bloğu uzunluğu 9 m olan yatay yol boyunca sabit hızla çekiyor.
Eğer kinetik sürtünme katsayısı k=0,3 ise, çocuğun bloğa uyguladığı
yapıyorsa

kuvveti yatayla 45⁰ lik açı

kuvvetinin değerini bulunuz.

7.Aşağıdaki şekilde A noktasından daha yüksek bir noktadan sallanmaya başlayan bir çocuğu
göstermektedir. Çocuk A noktasına geldiğinde hangi kuvvet ya da kuvvetler çoçuğa etki eder?
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TÜRKİYE’DE MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNDE MİLLİ İRADE BİLİNCİ KAZANIMINDA
KÖY ENSTİTÜLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Varol Çiçek
Ordu Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü, Ordu
varolcicek@odu.edu.tr

ÖZET
Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Türk Milleti’ni çağdaş
muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, büyük reform çalışmaları başlatmıştır. Bu çalışmanın
amacı; Cumhuriyet kurulduktan sonraki yıllarda başlatılan eğitim reformları içerisinde önemli bir yere
sahip olan “Köy Enstitüleri” nde yapılan müzik eğitim çalışmalarının araştırılmasıdır.
Araştırma, Cumhuriyet Dönemi ve Köy Enstitüleri ile ilgili tarama modelinde betimsel bir
çalışmadır.
Anadolu’nun köylerinde ve daha kırsal bölgelerinde yaşayan halkın çoğunluğu okuma yazma
bilmediği için Atatürk, toplumsal kalkınmanın köylerden başlanması gerektiğini düşünmüştür. Başarı
için ilk önce milli iradenin tabanı olan köylünün dilinden anlayan yeni bir aydın tipine gereksinim
duyulmuştur. Bu da köylünün kendi içinden çıkabilecektir. İşin bu püf noktasını iyi yakalayan ve
kendisi de bir köylü çocuğu olan büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç Bey, Köy Enstitüsü sisteminin
hem kuramcısı hem de kurucusu olacaktır.
Cumhuriyet kurulana kadar müzik eğitimi üzerinde pek durulmamışken, Cumhuriyetten sonra
Atatürk’ün önderliğinde Türk Halk Müziği üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu kurumlarda hem
evrensel, hem de yöresel müzik eğitimi verilmiştir. Ülkemizdeki bu zengin müzik kültürünün
oluşmasına bu kurumların çok büyük katkılarının olduğunu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Milli irade, Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Dönemi müzik, müzik eğitimi
ABSTRACT
As it is known after declaring the Republic, Mustafa Kemal Atatürk initiated great reform
studies to bring the Turkish Nation to the level of modern contemporary civilizations. The purpose of
this study is to investigate the music education studies in “Village Institutes” which were one of the
important reforms that were initiated after the foundation of the Republic. Because the majority of the
people living in the villages of Anatolia and the rural areas were illiterate, Atatürk thought that social
development should start from the villagers. For success, first a new type of intellectual was needed
who understood from the language of the peasantry and constituted the basement of the national will.
This kind of person would arise from the villagers. Mr. Ismail Tonguç who was aware of the key point
of this issue and who was a peasant child and great educator would be both the theorist and the founder
of the Village Institute system. Until the foundation of the Republic, music education was not
emphasized. After the Republic, with the guidance of the Ataürk’s leadership, studies on Turkish Folk
Music were conducted and also universal and local music education was given in these institutions. It
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is possible to say that these institutions have made a great contribution to the formation of this rich
musical culture in our country.
Keywords: National will, Village institutes, Republican Period music, music education

GİRİŞ
Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra büyük reform
çalışmaları başlatmıştır. Bu reformlarla yeni, çağdaş, sosyal ve ekonomik açıdan büyük güçlü bir
Türkiye inşa edilmesi hedefleniyordu. Bunlar arasında en önemli reform ise eğitimde yapılan köklü
değişikliklerle geldi. Yeni Türk Harflerinin kabulüyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, modern
bir devlet olma yolunda köyden kente geniş ve kapsamlı bir eğitim sürecine girdi. Yapılan bu
reformların en başında Tevhidi Tedrisat Kanunu (1924)’n kabulü ile “Medreselerin kaldırılması ve
yeni Türk harflerinin kabulü” (1928) gelir. Daha sonra ilköğretim okulları, mektep okulları, ortaokul,
lise ve öğretmen okulları yaygınlaştırılarak sayıları arttırılmıştır.
İşte bu süreçte hayata geçirilen iki büyük proje vardır. Bunlar “Halkevleri ve Köy Enstitüleri”
dir. Döneminin önemli eğitim kurumlarından olan Halkevleri ve Köy Enstitüleri’nde çeşitli dallarda
verilen eğitimin yanında “müzik eğitimi ”de önemli bir yere sahiptir.
İlk uygulama 1936 yılında 84 köylü gencin, Eskişehir’e bağlı Çifteler ’de açılan bir kurstan
sonra köy eğitmeni olarak görevlendirilmesiyle başlamış ve uygulamanın başarılı olması üzerine dört
köy öğretmen okulu daha açılarak kursların sayısı arttırılmıştır (Altunya, 2012).
1940’lı yılların başında Anadolu topraklarında ilköğretim çağı nüfusunun % 78'i okumayazma bilmediği ve hatta, bu oranın köylerde % 90’a vardığı tespit edilmiştir. Köylerde yaşayan
insanların sağlık, tarım ve el sanatlarıyla ilgili konularda aydınlanıp beceri kazanmasına, sosyal ve
kültürel bakımdan yetişmesine de büyük bir ihtiyaç duyulmuştur. Köy çocuklarına verilecek eğitimin
yanında yetişkinlerin de eğitimi üzerinde durulması, onlara daha iyi bir yaşama ve çalışma ortamı
sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bunun için kırsal
bölgelerde yaşayan çocukların ilkokul düzeyinde eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak ve insanların sosyal
ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak bir öğretmen tipinin yetişmesi gerektiği düşünülmüştür.
Ancak, yetiştirilmesi düşünülen bu yeni tip öğretmenin köy şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabilecek
ve atanacağı köyde uzun bir süre çalışmayı göze alabilecek nitelikte olması, devlet bütçesine de fazla
bir yük getirmemesi istenmiştir. Böyle bir öğretmenin doğal olarak amacı, öğretim programı, çalışma
düzeni ve fiziki özellikleri değişik bir eğitim kurumunda yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
Böylece, köy öğretmeni yetiştirme konusunda daha önceki denemelerden de yararlanılarak "Köy
Enstitüsü" adıyla yeni bir kurum açılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Enstitülerde köylerde
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çalışmayı seve seve kabul edecek, yapıcı, yaratıcı, üretici, el işlerinde becerikli, tarım işlerine yatkın ve
ayrıca azimli, özverili ve idealist öğretmenlerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir (Oğuzkan, 2007).
Başarı için köylünün dilinden anlayan yeni bir aydın tipine gereksinim duyulmuştur. Bu da
köylünün kendi içinden çıkabilecektir. İşin bu püf noktasını iyi yakalayan ve kendisi de bir köylü
çocuğu olan büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç Bey, Köy Enstitüsü sisteminin hem kuramcısı hem
de kurucusu olacaktır (Temmuz 1936) (Tonguç, 2005).
Bu çalışmada, Cumhuriyet kurulduktan sonraki yıllarda başlatılan eğitim reformları içerisinde
önemli bir yere sahip olan “Köy Enstitüleri”nde yapılan müzik eğitim çalışmaları incelenmiş, edinilen
bilgiler derlenip yorumlanmıştır. Köy enstitülerinin kurulması ile birlikte, bu kurumlarda verilen
müzik eğitimi ve müzik kültürü faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca bu kurumların, Cumhuriyetten
günümüze müzik modernleşmesindeki önemi üzerinde durulmuştur.
Köy Enstitüleri; köyden gelen yetenekli çocukların tam donanımlı olarak yetiştikten sonra,
tekrar köylerine dönerek geride kalan ve okuma fırsatı veya olanağı bulmamışları eğiterek ülkenin
okur-yazar düzeyini yukarı taşıması olduğu düşünülmektedir. Enstitülerde 25 teorik ve pratik eğitim
birlikte alınmıştır. Yalnız temel dersler değil, yaşama dair bütün konular bir bütünlük içinde
işlenmiştir. Bir taraftan güçlü bir tarih eğitimi yanında tarım, el işi ve güzel sanatlar ile yurttaşlık
bilinci ve ulusal bilinç kazandırılmış; diğer taraftan dünya klasiklerini okuyarak, müzik dinleyerek,
tiyatro yaparak dünya değerleri ile tanıştırılmıştır.
Enstitülerde doğacı zeka ile ilgili becerilerin programda çoğunlukla yer kapladığı ve bir dersin
öğretimi ve eğitsel kol faaliyetlerinde bedensel, müzikal, sözel, görsel, özedönük, mantık-matematik
ve sosyal zekalar birbirleriyle bütünleşerek kullanıldığı görülmektedir.(Çetin-Gülseren, 2003).
Türkiye’nin aydınlanma ve modernleşme çabaları içinde hem devletin hem de halkın istekli ve
özverili olması geçiş sürecinin hızla ilerlemesine büyük katkı sağladığı düşünülmektedir.
“Bir yurdun gerçek sahibi ve toplumumuzun büyük çoğunluğu köylüdür. İşte bu köylüdür ki,
bugüne değin bilgi ışığından yoksun bırakılmıştır. Bundan ötürü bizim izleyeceğimiz ulusal eğitim
politikasının temeli önce bu bilgisizliği gidermektir” (1 mart 1922). Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bu
sözünden yola çıkarak, köylerde yaşayan insanların bilgisizlik içerisinde olduğu ve devletleri
tarafından dışlandığı çok açık görülmektedir. Bu sebeple Atatürk onlarda aydınlanma ışığını gördüğü
için, eğitime önce köylerden başlamak istediğini belirtmektedir.
Köy Enstitüleri okuma, yazma ve bazı becerilerin öğretilmesinin yanı sıra bölgeler ve ülkeler
arası kültürün, folklorun ve sanatın yaygınlaşmasına da öncülük etmiştir. (Şahhüseyinoğlu, 1993: 24).
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Enstitüde müzik, halk oyunları, tiyatro gibi etkinlikler yoluyla yerel özellik gösteren unsurların
tespit edilip sergilenmesi buna en güzel örnektir.
Köy Enstitülerinde verilen derslere bakıldığında; birçok meslek dalı eğitiminin yanında kültür
ve sanata da çok önem verildiği görülmektedir.
“Köy enstitülerinde de hazırlanan programda (1943) dersin amaçları, müzik öğretiminde göz
önünde tutulacak esaslar ve ders konuları olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Öte yandan, köy
eğitmeni yetiştirme kursları programının müzik öğretimine ilişkin bölümünde müzik için ayrı bir ders
saati ayrılmamış; belli durum ve zamanlarda müzik dinletilmesi, şarkı öğretilmesi ve söyletilmesini
içeren bir maddeye yer verilmistir” (Uçan, 1994: 74).
DERS VE ETKİNLİKLERİN 5 YILA DAĞILIMI
DERSLER

HAFTA

I. Kült ür Dersleri

114

II. Ziraat Dersleri ve Çalışmaları

58

III. T eknik Dersler ve Çalışmalar

58

IV . Beş Y ıllık Sürekli T at iller

30

Toplam

260

Kaynak : Dr. Niyazi Alt unya, Köy Enst it üsü Sist eminin Düşünsel Temelleri, S.
43, 2000.
GENEL KÜLTÜR ve ÖĞRETMENLİK BİLGİSİ DERSLERİ
Sınıf
I

Sınıf
II

Sınıf
III

Sınıf
IV

Sınıf
V

5 Yılda Okut ulacak
Ders Saat i Sayısı

T ürkçe

4

3

3

3

3

736

T arih

2

2

1

1

1

322

Coğrafya

2

2

1

1

-

276

Y urt t aşlık Bilgisi

-

1

1

-

-

92

Mat emat ik

4

2

2

3

2

598

Fizik

-

2

2

1

1

276

Kimya

-

-

2

2

-

184

2

2

2

1

1

368

Y abancı Dil

2

2

2

2

1

414

El Y azısı

2

-

-

-

-

92

Resim - İş

1

1

1

1

1

230

1

1

1

1

-

184

Müzik

2

2

2

2

2

460

Askerlik

-

2

2

2

2

368

-

-

-

-

1

46

-

-

-

2

6

368

DERSLER

T abiat
ve
Sağlık Bilgisi

Beden
Eğit imi
Ulusal Oyunlar

Ev
İdaresi
Çocuk Bakımı
Öğret menlik Bilgisi

Okul

ve

ve
[* ]

Zirai İşlet me Ekonomisi
Kooperat if
TOPLAM

-

-

-

-

1

46

22

22

22

22

22

5060

Yukarıdaki tabloda (Uçan, 2013) köy enstitülerindeki ders ve etkinliklerin beş yıla dağılımı
gösterilmiştir. Beş yılda okutulacak derslerin saatlerine bakıldığında; müzik dersinin, Türkçe ve
matematik dersinden hemen sonra geldiği göze çarpmaktadır.
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Köy enstitüleri denince akla ilk gelen yer Hasanoğlan Köy Enstitüsü’dür. Ankara’ya 35 km
mesafede Hasanoğlan’da kurulan Enstitü bu kurumların on beşincisidir. Ankara’ya yakın olması
bakımından hem en zengin müzik enstrüman envanterine hem de Ankara Konservatuarından gelen
öğretmenlere sahipti. Köy çocuklarından oluşturulan orkestralar; İstiklal Marşı’ndan Mozart’ın
eserlerine kadar birçok eser seslendirmişlerdir. Sanat özellikle de müzik her dalıyla Hasanoğlan Köy
enstitüsünde geniş yer almıştır. Bu nedenle Hasanoğlan Köy Enstitüsü örnek alınarak bu kurumlarda
verilen müzik eğitiminden bahsedilecektir.
HASANOĞLAN KÖY ESTİTÜSÜNDE MÜZİK EĞİTİMİ
Hasanoğlan Köy Enstitüsü (1941) denince ilk akla gelen sanat eğitimidir. Sanatın pek çok dalı
arasında müzik ayrı bir yere sahip olmuştur. Müziğe verilen önem; müzik dersinde yeterli sayılmak
için öğrencilerin, bir müzik aleti ile İstiklal Marşı’nı çalması zorunlu tutulmasından anlaşılmaktadır.
Müzik derslerini Aydın Gül, Veysel Arseven ve Ruhi Su vermiştir (Apaydın, 2009).
Milli eğitim eski bakanı Saffet ARIKAN Almanya’da elçilik yaptığı dönemde kendisine Hitler
tarafından armağan edilen piyanoyu Hasanoğlan Köy Enstitüsüne armağan etmiştir. Sonradan tanınmış
besteci ve müzik öğretmeni olan, o zamanın öğrencileri, Faik CANSELEN ve Selçuk URAZ’dan bu
piyano ile ders almışlardır. Bazı zamanlarda, öğrenciler Ankara’ya İdil BİRET, Suna KAN gibi harika
çocuk ünvanı almış sanatçıların klasik müzik konserlerini izlemek ve opera dinlemek üzere
götürülmüşlerdir. Hasanoğlan, şan dersi alan öğrencilerin koro çalışmaları ile çınlamış ve ayrıca çayır
üzerinde mandolin çalan öğrenciler alışılmadık bir köy manzarası ortaya çıkarmışlardır.
Apaydın; “Köy Enstitüsü Yılları” adlı kitabında, o yıllarda enstitüdeki müzik derslerinde
yaşananlardan da bahsetmektedir. Enstitüye birkaç mandolin ve bağlama alındıktan sonra müzik
öğretmenleriyle verimli bir şekilde ders yaptıklarını fakat kısa süre sonra, müzik öğretmenlerinin
askere gittiğini bu nedenle çok üzüldüklerini ifade etmiştir. Daha sonraları, MEB İlköğretim müdürü
İsmail hakkı TONGUÇ’un önerisi ile Kütahya köylüsünden bir bağlama ustası getirildiğini ve böylece
repertuarlarını geliştirdiklerini belirtmiştir.
APAYDIN, Köy Enstitülerindeki müzik eğitimi hakkında yazdığı bir başka çalışmada da şöyle
demiştir; “Köy enstitülerinde müzik eğitimine özel bir yer veriliyordu. Amaç köylü insanın kapalı
kalmış yetenekleri dirilsin ve kalkınma gücü harekete geçsin. Müzik eğitimi, halk türküleri
beğenisinden hareket ederek, onu yaygınlaştırarak, evrensel ve çağdaş müziğe taban olarak kabul
edilirdi. Her köy enstitüsü öğrencisi, halk türkülerini, oyun havalarını çalıp söyleyecek ve öğretmen
olunca öğrencilerine de öğretecekti”.
“Köy enstitülerinde çok yönlü yoğun çalışmalar yaz kış sürerdi. Boş zamanlarında hemen her
köşede çalgı sesleri, türküler, şarkılar duyulurdu. Sabah kahvaltıdan önce davul zurna eşliğinde ya da
akordiyonla topluca halk oyunları oynanır, marşlar şarkılar söylenirdi. Kim biliyorsa çıkar ortaya
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öğretirdi. Kulak eğitimi, ses birliği gittikçe bir yetkinlik kazanırdı. Cumartesi eğlencelerinde konserler
verilmeye başlandı. Çok güzel mandolin, akordiyon, bağlama ve hatta piyano çalan öğrenciler
yetişti”(Apaydın,2009)
Ayrıca Köy Enstitüleri ve bölge okullarına öğretmen ve müfettiş yetiştirmek üzere Hasanoğlan
Köy Enstitüsü bünyesinde, Yüksek Köy Enstitüsü adıyla 3 yıl süreli bir okul açılmıştır (Akyüz 1993).
1942-1943 yılında açılan bu kurumun amacı tarım, teknik, güzel sanatlar gibi alanlarda köy
enstitülerine öğretmen yetiştirmekti.
Problem
Türkiye’de müzik eğitimi sürecinde milli irade bilinci kazanımında köy enstitülerinin yeri ve
önemi nasıl olmuştur.
Alt Problemler
1. Köy Enstitüleri’nde verilen müzik eğitiminin içeriği ve bu süreçteki etkinlikler nelerdir?
2. Köy enstitülerinde verilen müzik ve çalgı derslerinin, ülkemiz sanat eğitimine ne gibi katkıları
olmuştur?
3. Köy Enstitüleri’nde verilen müzik eğitiminin Türk Müziği’ne katkıları olmuş mudur?
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet kurulduktan sonra, köy enstitülerinde milli irade bilinci ile
verilen müzik eğitimini değerlendirmektir. Araştırmada müzik eğitimi sürecinde izlenen yöntemler,
kullanılan çalgılar ve Türk Müziği’ne katkıların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Evren ve örneklem
1939-1950 eğitim-öğretim yılları arasında, Köy Enstitüleri’ndeki ders içerikleri ve etkinlikler.
Bu tarihler arasındaki müzik ders içerikleri ve müzikle ilgili yapılan etkinlikler dikkate alınmıştır.
Verilerin toplanması
Araştırmada konuyla ilgili yazılı kaynaklar incelenerek veriler elde edilmiştir. Köy Enstitüleri
ile ilgili eğitim-öğretim sürecindeki uygulamalar incelenmiştir. Köy Enstitülerine müzik eğitimiyle
ilgili yayınlar, bildiriler ve tezler kaynak olarak kullanılmıştır.
Yöntem
Köy Enstitüleri alan yazınlardan toplanan bilimsel bilgi ve belgelere dayanan betimleme
türünde bir nitel araştırmadır.
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Bulgular
Araştırmanın problemi ve alt problemine ilişkin bulgular, başlıklar halinde ele alınmış ve
yorumlanmıştır.
Köy Enstitüleri’nde verilen müzik eğitiminin içeriği ve bu süreçteki etkinlikler
Köy Enstitülerindeki müzik eğitimi incelendiğinde, Milli İrade Bilinci oluşturmak için, Türk
Halk Müziği’nin nesilden nesile aktarılması ve geliştirilmesi için çok büyük çalışmaların yapıldığı
görülmektedir.
Yurdumuzun dört bir yanında, Türk Halk Müziği eserlerinin çok dinlenmesi ve icra
edilebiliyor olmasında Köy Enstitülerinin etkileri büyük olmuştur.
O dönemde köy ilkokullarında henüz ayrı bir müzik dersi olmadığı için ders dağıtım
çizelgelerinde böyle bir ders yer almamaktaydı. Bu sebeple, köy enstitülerindeki genel müzik eğitimi
ilkokuldan kaynaklanan çok büyük müzik kültürü ve eğitimi açığını da giderir-kapatır biçimde
düşünülüp tasarlanmış, düzenlenmiş ve uygulanmıştır (Uçan,2016).
Köy enstitülerinde herkesin, mandolin, bağlama, davul, zurna, piyano, keman vb. çalgılardan
en az birini çalmayı ve eğitimde kullanmayı öğrenme zorunluluğu bulunmaktaydı. Ayrıca uygulamada
ses eğitimi de çok önemli bir yer tutmuştur. “Köy Enstitüleri müzik eğitim ve öğretiminde baş amaç;
her öğrencinin canlı, ritimli, temiz sesle, ifadeli toplu olarak marşları, türküleri söyleyebilmesi,
güzellik ve armoni zevkini alabilmesi, söylediklerini ve diğer basit parçaları enstrümanıyla
çalabilmesidir. Ayrıca her öğrencinin müzik eğitiminde başarılı sayılabilmesi için her sınıfta belli
sayıda marşı, uygulama şarkısını, türküyü ve oyun havasını tek başına doğru söyleyebilmesi
zorunluluğu getirilmiştir (Akalın 1945: Akt. Uçan,2016).
Bazı zamanlarda, öğrenciler Ankara’ya İdil BİRET, Suna KAN gibi harika çocuk ünvanı almış
sanatçıların klasik müzik konserlerini izlemek ve opera dinlemek üzere götürülmüşlerdir.
Görüldüğü üzere Köy Enstitülerinde öğrencilere, gerek Türk müziği çalgı eğitimiyle gerekse
ses eğitimiyle milli irade bilincine ışık tutacak Türk halk Müziği eserleri ve marşlarımız müzik dersi
içerisinde öğretilmiştir.
Köy enstitülerinde verilen müzik ve çalgı derslerinin, ülkemiz sanat eğitimine katkıları
Köy Enstitülerinde çok iyi bir müzik eğitimi almış ve müzik eğitimciliği yönüyle de çok güçlü
yetişmiş olan yaklaşık 19000 köy öğretmeni görevlerinin kapsamı gereği köyün müzik öğretmeni
konumunda olmuşlardır. Bunlar milyonlarca köy çocuğuna ve on binlerce köy gencine ve yetişkinine
etkili ve işlevsel müzik eğitimi vermişlerdir (Uçan,2016).
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Atatürk’ün Türk müzik devrimine ve o kapsamda Türk müzik eğitimi devrimine ilişkin görüş,
düşünce ve yönerileri ile yakın erimli beklentileri bir bütün olarak en geniş ölçüde köy enstitülerinde
gerçekleştirildi. Bu yapılırken “güzel sanatlarda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan müziktir,
Türk müziğidir” ilkesi ve yönerisine tam uyuldu (Uçan,2016).
Milli irade bilinci ile Türk müzik yaşamında, kültüründe ve eğitiminde marşlar, şarkılar,
türküler ve oyun havaları bie arada bilinçli ve planlı bir bütün olarak ilk kez köy enstitülerinde
öğrenildi-öğretildi,

söylendi-söyletildi,

çalındı-çaldırıldı,

dinlendi-dinletildi,

oynandı-oynatıldı

ve

sergilendi sergiletildi. Bu bütünsel anlayış, yaklaşım ve uygulama okullara hızla, etkin ve yaygın
olarak ilk kez köy enstitüleriyle ve köy enstitülerle girdi (Uçan,2016).
Atatürk’ün önderlik ettiği Türk müzik devrimini köylere taşıdılar, köy çocuklarına aşıladılar,
köylü gençlere ve yetişkinlere yansıttılar ve anlamlı ölçüde aktardılar (Uçan, 2016).
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyet’i kurulduktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sosyal ve
kültürel alanlarda köklü ve hızlı bir şekilde birçok reform yapılmaya başlanmıştır. Savaşlardan yeni
çıkmış bu ülkenin bir an önce toparlanıp çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması gerektiği
düşünülmüştür. Sanayi, tarım ve eğitim gibi reformların gerçekleşmesi için halkın desteğine ihtiyaç
duyulmuştur. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk bu yeniden yapılanma sürecinin köylerden
başlanması gerektiğini düşünerek çalışmalara başlamıştır. Bu düşünceden yola çıkılarak “Köy
enstitüleri ve Halkevleri” kurulmuştur. Birçok alanda eğitim verilen Köy Enstitülerinde, öğrenimini
başarıyla tamamlayanlar öğretmen olup kendi köylerinde ya da başka köylerde eğitim vererek halkın
gelişmesine katkı sağlamışlardır.
Hem Köy Enstitülerinde hem de Halkevlerinde okuma-yazma ve çeşitli alanlarda verilen
derslerin yanında müzik eğitimi de son derece önemli bir yer teşkil etmiştir. Cumhuriyet kurulana
kadar müzik eğitimi üzerinde pek durulmamışken, Cumhuriyetten sonra Atatürk’ün önderliğinde Halk
Müziği üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu kurumlarda hem evrensel, hem de yöresel müzik eğitimi
verilmiştir. Ülkemizdeki bu zengin müzik kültürünün oluşmasına bu kurumların çok büyük
katkılarının olduğunu söylemek mümkündür.
KAYNAKÇA
Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 1988’e. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi
Yayınları No: 160.
Akyüz, Y., (1993) Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1933’e), İstanbul: Kültür Koleji Yayınları .
ARICI, E. (2001). Ahmet Adnan Sagun, Dogu - Batı Arası Müzik Köprüsü, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
ARIKAN, Z. (1999). Halkevlerinin Kurulusu ve Tarihsel işlevi. Ankara Üniversitesi

608

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

ŞANLIER, A. C. (2011). “Müzik Politikaları ve Modernleşme Bağlamında Cumhuriyet döneminde Türk
Sanat Müziği Alanındaki Başlıca Gelişmeler”. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Afyon
Koca Tepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
BARIŞ, D.A., Ece, A.S.(2007) “Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Kültürel Değişme Sürecinde Müzik
ve Müzik Eğitimi”dergi adı sayı ve sayfa numarası
CANSIZ, C. (1999). Halksız ve İnsansız Bir Tarihin Halkevleri, İstanbul: Halkevleri
ÇEÇEN, A. (2000). Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Ankara: Cumhuriyet Yayınları.
GÖKÇEDAG, N. L. (2007). “Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi ve Günümüze Yansımaları.”,
(Yayımlanmıs Yüksel Lisans Tezi) Haliç Üniversitesi, İstanbul.
GÜNGÖR, N. (1990). Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik, Ankara: Bilgi Yayınevi.
Güvercin, C.H., Aksu, M., Arda, B. (2004). Köy Enstitüleri ve sağlık eğitimi. Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası, 57 (2), 97-103.
KAPLAN, A.(2005) Kültürel Müzikoloji, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
KARTAL, Sadık(2008). Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Kurum: Köy Enstitüleri. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, Haziran 2008, ss. 23-36.
Kili, S. (1998). Atatürk Bir Çagdaslasma Modeli, Ankara: Cumhuriyet Kitapları. Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.23, s. 261-281.
Ortaş, İ. (2005). Ülkemizin kaçırdığı en büyük eğitim projesi: Köy enstitüleri. Pivolka, 4(17), 3-5.
Şahhüseyinoğlu, H.N. (1992). Köy Enstitülü Bir Öğretmen. Abece, 70, 25-26.
Uçan, A. (2016). Atatürk ve Köy Enstitülerinde Müzik Eğitimi, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
UÇAN, A. (1994). Müzik Egitimi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.Yayınları, akt. N. L. Gökçedag.
(2003). Atatürk Dönemi Müzik İdeolojisi veGünümüze Yansımaları, (Yayımlanmıs YL Tezi)
Haliç Üniversitesi, İstanbul.
YESiLKAYA, N.G. (1999). III. Örgüt Olarak Halk Evleri, İdeoloji ve Mimarlık. İstanbul: iletisim
Yayınları.

İnternet Erişim Kaynakları
Altunya, N. (2012). Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış. http://www.serenti.org/koy-enstitususistemine-toplu-bir-bakis/
Aysal, N. (2005) Anadolu'da Aydınlanma Hareketinin Doğuşu: Köy Enstitüleri Ankara Üniversitesi Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi Mayıs-Kasım 2005.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/788/10118.pdf
Çetin,
Uçan,

K.
A.

Gülseren,
H.
(2003)
Cumhuriyet
Dönemi
Eğitim
Stratejileri
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/cetin-gulseren.htm
(2013). Türk Müzik Eğitimi Devriminin Unutulmaz
EnstitülerindeMüzikEğitimi.
http://www.mavinota.com/index.php?%20link=yazi&no=5197

Evresi

Atatürk

ve

Köy

Dranas, A. M. (1944) C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları. http://w3.balikesir.edu.tr/~mozsari/Halkevleri.htm
Tonguç,

Emek (2004). Özerkleşme ve bir özerkleşme
http://koyenstituleri.de/uye/bin_pl/berichte.pl.

609

projesi

olarak

Köy

Enstitüleri.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

HALİDE EDİP ADIVAR’IN YEDİGÜN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADIN VE KADIN
EĞİTİMİ (1936-1939)
WOMEN AND WOMEN EDUCATION (1936-1939) IN THE YEARS OF THE SEVEN DAY
(YEDİGÜN) MAGAZİNE
Doç. Dr.Mesut Tekşan*, Habibe Aslan**
*Ordu üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
**Ordu üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğrencisi

ÖZET
Halide Edip Türkiye’ye döndükten sonra yazdığı ilk dergi olan Yedigün’de 1936-1939 yılları
arasında dergide yayınlanan makalelerinde sanat, edebiyat, siyaset, güncel ve felsefi yazılarına
değinmiştir.
Bazı makalelerinde ise yazar eğitimin önemi, kadının toplumdaki yeri, yurtdışı gözlemlerini
okuyucu ile paylaşmaktadır. Halide Edip yurtdışında bulunduğu zaman zarfında orada gördükleri
yazara Anadolu’yu hatırlatmaktadır ve yazılarda vatan özlemi ağırlıkla hissedilmektedir. Yazılarda
kadının toplumdaki yeri, modernleşme sürecinde kadın kimliği, taklitçi kadın tipleri, eğitimin kadın
üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Avrupa ve Amerika’yı iyi tanıyan yazar, kadın karakterlerini
yakından tanıma fırsatı bularak eğitimli, bilgili kadınları ‘yeni, çağdaş kadın’ olarak karşımıza olumlu
birer tip olarak çıkarır. Eğitimsiz, bir amacı olmadan yaşamını devam ettiren, erkeğine boyun eğen
kadın tiplerini ise ‘geleneksel kadın’ tipi olarak değerlendirir ve bu tipi eleştirir. Yazar, bir ömür boyu
toplumda eğitimci olan kadının hayatımızdaki önemine vurgu yaparak ilk önce kadının eğitilmesinden
bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halide Edip, Yedigün, Kadın Hakları, Kadının Eğitimi
ABSTRACT
Halide Edip touched on art, literature, politics, current and philosophical writings in his
articles published in the magazine between 1936 and 1939 in Yedigün, the first magazine he wrote
after returning to Turkey.
In some articles, the author shares the importance of education, the place of women in society,
and their foreign observations with the reader. When they are abroad, the writer they see there reminds
me of Anatolia and I feel the longing for my country. The writings describe the place of women in
society, the identity of women in the process of modernization, the types of imitative women, the
effect of education on women. The author, who knows Europe and America well, finds the opportunity
to get to know women's characters closely and turns educated, knowledgeable women into 'new,
contemporary women' as positive and positive type. She considers women types that are not trained,
who continue their life without an aim, and submits to her man as 'traditional women' type and criticize
this type. The author mentions the training of a woman by emphasizing the importance of a woman
who is an educator in a lifetime in our life.
Keywords: Halide Edip, Sevendays, Women's Rights, Women's Education
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GİRİŞ
1882’de İstanbul’da doğan Halide Edip Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinin
tanınmış edebiyatçılarındandır. Babası Ceyb-i Hümayun kâtiplerinden Mehmet Edip Bey’dir. Annesi
Bedrifam Hanım’ı küçük yaşta kaybeden Halide Edip, çocukluk yıllarının çoğunu ananesinin tipik bir
Türk evi olan evinde geçirmiştir. Bu evde Halide Edip sanatçı kimliğinin ilk tesirlerini almıştır.
Hatıralarında ananesinin ve büyükbabasının üzerindeki tesirlerini anlatırken bu yıllara vurgu
yapmaktadır.
1893 ve 1894 yılları arasında Halide Edip Amerikan Kız Kolejine girer. Bir ara koleji
bırakmak zorunda kalır. Edip Bey kızına İngiliz mürebbiyelerden özel ders aldırır, Arapça, Farsça
derslerinin yanında piyano ve Fransızca dersleri de alır.1899’da koleje tekrar başlar aynı zamanda
evde özel dersler alır. Kolej, Halide Edip’in milli meseleler üzerinde düşünmesinde etkili olmuştur.
Halide Edip Amerikan kız kolejini bitiren ilk Türk kızıdır. Kur’an, Arapça derslerinden başka
matematiği devrin en meşhur matematikçisi olan Salih Zeki’den, felsefe ve edebiyatı da Filozof Rıza
Tevfik’ten okumuştur. Rıza Tevfik onun halk edebiyatına ilgisini çoğalttığı gibi mistik temayüllerini
de geliştirmiştir. Pozitivist olan Salih Zeki de ona pozitif ilimleri anlatmıştır. Bu iki zıt tesir Halide
Edip’i ölçülü bir zihniyete ve kafa yapısına sahip kılmıştır.1901 yılında koleji bitirir bitirmez Salih
Zeki ile evlenmiş, bu evlilikten Ayet ve Zeki adında iki oğlu olmuştur.
1908’de Meşrutiyet’in ilanı ile gazete ve dergilerde imzası görülmeye başlayan Halide Edip, o
tarihlerde Salih imzasını kullanmıştır.1908’de ilk romanı Heyula’ yı neşreder ve onu Raik’in Annesi
takip eder.
Tanin gazetesinin çıkması ile Halide Edip’in imzası da bu gazetede görülür. İlk yazısı,
Tanin’in 1 Ağustos 1908’de birinci sayısında çıkar. II. Meşrutiyeti heyecanla karşılar. Yazıları sadece
Tanin gazetesiyle sınırlı kalmaz. İngiltere’de yayımlanan Nation dergisine ‘Türk Kadının İstikbali’
adlı bir mektup göndermesi üzerine bu ülke kamuoyunda büyük ilgi uyandırır. İttihatçıların iktidarı ele
geçirmesinden sonra muhalif kesimler hücuma geçer. Halide Edip yazılarından dolayı tehdit alır. Bu
olaylardan dolayı bir süreliğine Mısır’a gider. Salih Zeki Bey’in ikinci evliliği yapmak istemesi
üzerine boşanırlar. 1910-1911’de Türkçülerle temasa geçer. 1911’de Türk Ocağı Cemiyeti kurulur ve
Halide Edip bu azaların arasına katılır.
1916 yılında Cemal Paşa tarafından kapatılan Fransızların okulları yerine okul açmak ve
incelemelerde bulunmak üzere Suriye’ye gider. 1917’de ikinci eşi olan Dr. Adnan Adıvar ile evlenmiş
ve mütareke yıllarında İstanbul’daki vatanseverlerle birlikte çalışmıştır.1919’da İzmir’in işgalini
protesto eden mitinglere katılır. Fatih, Kadıköy mitinglerini Sultan Ahmet mitingi takip eder. Bu
miting İstanbul’da büyük bir tesir yaratır. İstanbul’un işgali üzerine (16 Mart 1920) eşiyle birlikte
Anadolu’ya geçerek Atatürk’ün yanında yer alır. Halide Edip Batı gazetelerinden politik yazıların
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tercümeleri ile meşgul olur, yeni kurulan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine yardım eder. Hilal-i
Ahmer’de (Kızılay) hastabakıcı olarak hizmet gördüğü Yunanlıların çekilirken yaktıkları Anadolu köy
ve

kasabalarında

meydana getirdikleri zararları incelemek için kurulan Tetkik-i Mezalim

Komisyonu’nda Yakup Kadri ve Yusuf Akçura ile çalışır. Düşman birlikleri İzmir’den Bursa’ya kadar
yürür, Ateşten Gömlek’te Anadolu’nun işgali anlatılmaktadır.
1924’te eşiyle birlikte yurt dışına gider. Yazar Amerikan seyahatinde Williamstown’da
tertiplenen bir yuvarlak masa konferansına davet edilmiştir. Konferansın açılış konuşmasını yapan
Halide Edip Political Institue’ye davet edilen ilk kadın olmuştur. Halide Edip 1926 Yedigün dergisine
haftalık yazılar yazar. II. Dünya savaşı yıllarında Halide Edip Nazi düşmanıdır.1942 yılında Sinekli
Bakkal romanı ile CHP roman ödülünü kazanması üzerine eser hakkında yeniden değerlendirmeler
yapılır.1946 Halide Edip’in romancılığında yeni bir dönem olur. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi İngiliz filolojisi kürsüsünün başkanı olmuştur. 5 Ocak 1954’te ‘Veda name’ adlı
yazısı ile siyasetten ayrılır.

9 Ocak 1964’te İstanbul’da vefat etmiştir.

YEDİGÜN DERGİSİ
Büyük boy, dört renkli kapak ve renkli iç sayfalarla 1933-1949 yılları arasında yayın hayatını
sürdüren ve zaman zaman 50 bini geçen tirajıyla, okuyucuya kendini sevdiren derginin kurucusu Sedat
Semavi’dir. Yedigün, o yılların okurları için, hem Türkiye’ye hem de dünyaya açılan bir penceredir.
Ayrıca sonraki yıllarda hepsi birer usta sanatçı olacak onlarca usta yazar, hikâyeci ve romancıyı da
kamuoyuna Yedigün tanıtır.
Gazetecilik hayatına mizah dergileri çıkararak, karikatür yapıp yazı yazarak, kalemiyle ve
fırçasıyla I. Dünya Savaşı yıllarında başlayan Sedat Simavî, Hürriyet'e kadar sayısız yayın çıkarttı.
1933 doğumlu haftalık dergi Yedigün bunların en başarılısı, hem de Hürriyet'in anası olur. Çünkü
Hürriyet için gerekli sermaye birikimini bu çok satan dergi oluşturur.
Ahmet Naim’den Sait Faik’e, Aziz Nesin’den Sabahattin Ali’ye kadar birçok edebiyatçının ilk
ürünlerini Yedigün’de okur karşısına çıkar. Bu arada, Reşat Nuri ve Halide Edip gibi dönemin
tanınmış yazarlarının çok sevilen kimi romanları da ilk kez Yedigün’de tefrika edilir. Baskı kalitesiyle
de o güne dek yayımlanan dergilerin arasından hemen sıyrılan Yedigün, hep gündemde kalır. İlk
yıllarında Çarşamba günleri çıkan ve nüshası 10 kuruşa satılan fiyatı, daha sonra 50 kuruşa kadar
yükselir. Çıkış günleri de Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe olarak değişir.
Şimdi yeniden derginin birinci sayısına dönelim. Üçüncü sayfadaki ‘Yedigün’ başlığının iki
yanında, derginin idarehanesinin Ankara Caddesi’ndeki Meserret Oteli karşısında bulunduğu ve posta
kutusunun 103 olduğu belirtildikten sonra şu ifadeye yer verilir: ’Yedigün sizin mecmuanızdır. Onu
yükseltmek için etrafınıza okutun ve tanıtın. ’Haftalık çıkan dergi Çarşamba günleri çıkmakla birlikte
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her şeyden bahsetmektedir. Yedigün dergisinin çıkış nedenlerini anlatan yazıda da özetle şu görüşler
sıralanır:
Yedigün, iki elinizin parmakları arasında gerilmiş bir sinema perdesidir. Öyle bir sinema
perdesi ki; üstünde görünecek manzaralar dünya vukuatını, müthiş maceraları, dramları, tatlı
komedileri seyretmek için size hiç zahmet vermeyecek, pis kokulu, dumanlı, kalabalık, sıkışık, dar,
karanlık bir yerde oturmaya mecbur olmayacaksınız. Kalem, fırça, fotoğraf Yedigün’ün sahifelerine en
iyi ve en taze mahsullerini dökecektir. Gündelik gazetelerin acele çekilmiş silik ve yarım yamalak
resimlerini, kısa bir zamanda çırpıştırılmış itinasız şiir ve yazılarını mecmuamızın sahifelerinde
bulamayacaksınız.
Yedigün safiyane ama net bir üslupla, sinemaya da gazetelere de rakip olacağını öne sürer. İlk
sayısında ‘sahibi ve umumi neşriyat müdürü’ olarak Sadri Ertem’in adının yer aldığı dergide Sedat
Simavi’nin adı ‘sahip’ olarak, altı yıl sonra künyeye girer. Ahmet Sait Matbaasında basılan dergi daha
sonraları kendi matbaasında basılır.
Yedigün, ilk sayısından itibaren bir yarışma başlatır: ’Cinsi Cazibe Müsabakası’. Yarışmaya
katılmak için kupon veren derginin yarışmayı duyuran anonsunda şöyle verilmektedir: ‘Karilerimiz,
dört hafta arka arkaya neşredeceğimiz güzel genç kız fotoğraflarının içinden en ziyade cinsi cazibeye
malik olanının numarasını bize bildirecektir.
Yarışmayı kazanacak olanlara verilecek hediyelerden bazıları şunlar: “Bir yazlık elbise kumaş,
iki fotoğraf makinesi, yedi mürekkepli kalem, ipekli çorap.”
Hikmet Feridun’un (Es) röportajıyla ‘Dünyanın dört bir yanından’ haber veren Yedigün,
Türkiye’nin aktüalitesini de izler; hem magazin hem de edebi eserlere yer verir.
Zaman zaman ikinci baskı yapan dergi, ikinci baskılarından birini de şair Abdülhak Hamit’in
ölüm haberine ayırır. Dergi, Hamit’in ölümünü, 21 Nisan 1937 tarihli 215’inci sayısını ikinci kez
basarak duyurur. Sayfa sayısı bazen 36’ya kadar çıkan derginin şiir köşesinde Aziz Nesin’in (Vedia
Nesin takma adıyla), Orhan Kemal’in (Raşit Kemal adıyla), Sedat Umran’ın, Çetin Altan ve Salah
Birsel’in şiirleri yer alır.
Cumhuriyet’in onuncu ve on beşinci yılları için özel sayılar hazırlayan dergi, Atatürk’ün
ölümüne de geniş yer verir; Atatürk ile ilgili yayınlarını üç sayı boyunca sürdürür.1938 Yedigün
dergisi için, farklı bir yıl olur yıl, derginin kurucusu Sedat Simavi’nin adı künyeye ‘sahip’ olarak girer.
Simavi’nin adı 264. Sayıdan itibaren ’sahip ve genel yayın müdürü’ olarak künyede yer alır. O yıllarda
derginin yönetim yeri ‘Ankara caddesi, İkdam yurdu,2.kat’ olarak değişir.
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Kurumsallaşma Dönemi:
Yedigün dergisinin başarısı, 'Yedigün Müessesesi’ni güçlendirir. Sedat Simavî daha sonra
‘Karikatür’, ‘Karagöz’ ve ‘Model’ dergilerini çıkarmaya başlar. Bu dergilerde sık sık Yedigün’ün
ilanları yer alır. İşte Karikatür dergisinin 20 Nisan 1944 tarihli 434’üncü sayısının ilanı: ’Türkiye’nin
en büyük mecmuası Yedigün’ü her hafta takip ediyoruz. Dört renkli nefis bir kapak içinde ve 20 sayfa
olarak Pazar günleri çıkan Yedigün bütün münevverlerin sabırsızlıkla bekledikleri mecmua olmuştur.
Dünya ve memleket vukuatına ait aktüalite fotoğrafları ile sinema sayfaları ile canlı röportajları ve
salahiyetli kalemlerin yazdığı iç mevzuları ile Yedigün haftanın en zengin mecmuasıdır. 1940’lı
yılların ilk yarısında Yedigün’ün yeri bir kez daha değişir ve dergi ‘Ankara caddesi, Acı Musluk
Sokağı, No 7’ye taşınır.
Yedigün Dergisinin Kapatılması:
1948 yılına gelindiğinde, dergi bazı değişiklikler yapılır. Yedigün 14 Mart 784’ncü sayıda, son
kez büyük boy yayımlanır. Dergi, artık 1 Mayıs 1948 tarihinde yayın dünyasına girecek Hürriyet
gazetesinin matbaasında basılmaktadır. 20 Mart 1948’den itibaren Yedigün, ‘küçük boy’ olarak basılır
ve künye ‘Yıl 16, Sayı 1’ kaydı düşülür. Bu arada 50 kuruşa satılan derginin fiyatı 25 kuruşa indirilir.
Tam 52 sayı boyunca da bu son biçimle yayınını sürdüren Yedigün, 17 Mart 1949’dan sonra yeniden
eski boyutuna döner. Dergin satışı bir kez daha düşürülür ve 10 kuruşa satılmaya başlanır.
Hürriyet gazetesinin yayın hayatına girmesinden sonra Yedigün arka planda kalmaya başlar ve
magazinleşir. Hürriyet kendini okuyucuya kabul ettirince iki yayında sahibi olan Sedat Simav satışı iyi
olmasına rağmen dergi kapatılır.
HALİDE EDİP’İN YEDİGÜN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADIN VE KADIN
EĞİTİMİ
Halide Edip’in 1936-1939 yılları arasında Yedigün ’de kadın teması ile ilgili 15 yazısı
bulunmaktadır. Kadının toplumdaki yeri, modernleşme sürecinde kadın kimliği, taklitçi kadın tipleri,
eğitimin kadın üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Halide Edip, kadının çalışmasında ve eğitim
konusuna değinmiş, bu konuların savunucusu olmuştur. Kadını sosyal figür, kendi hayatının sahibi ve
sorumlusu, bağımsız irade sahibi olarak görmek istemektedir. Yazar bu yazılarında değişik kadın
tiplerine değinmekle birlikte bunların arasında ‘geleneksel kadın’, ’çağdaş kadın’, ’kimliksiz kadın’,
’ideal kadın’ tiplerinin özelliklerini sıraladığı yazılarında olumlu tipleri yüceltirken olumsuz tipleri ise
eleştirmektedir. Bu yazılarından hareketle yazarın kadına bakışının izleri görülecektir.
Kadının Eğitimi:
Halide Edip, ‘Harabeler Arasında’ yazısında ağırlıklı olarak kadın ve erkek eşitliğinin yanı sıra
yazarın memleket özlemine ve o dönemin güncel sorunlarına da yer vermektedir. Bu yazısında kadının
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önceden tek başına seyahat edemezken kadının kıtalar arası yolculuk yaparak kadın erkek eşitsizliğini
ortadan kaldırmak ve geleneksel kadın tipini yıkarak kendine güvenen, kendi ayakları üzerinde
durabilen yeni bir kadın karakteri canlandırmak istemektedir. Erkeğe muhtaç olmadan kendi başına
hareket edebilen Batılı kadın karakterini anlatırken onları tanıdığını söylemiş ve kendi düşünceleri ile
bağdaştırmıştır.
‘Bir Amerikalı kız tanırım. Annesi onu Avrupa’ya götürürken her zaman aynı şartı koşar:
Gidiyorsun ama bu sefer müze, harabeler gezmek yok ha! Eski şeyler sırf eskidir diye alakadar olmayı
ben anlamam. Fakat bazen onların arasında bugünün, hatta yarının insaniyetini ifade eden öyle
şaheserler bulunuyor ki bu yerleri arada ziyaret etmeye değiyor” (Yedigün,1936: 8)3
Yazar eski şeylerin sırf eski olduğu için değil ya da daha önce bilinen müzeleri harabeleri
gezmek yerine gerçek anlamda kıymeti olan eserleri incelenmesi gerektiğini savunur. Yazarın
Hindistan’ın Utar Prodeş eyaletinde gördüğü iki buda heykeli yazarı çok etkiler. Eski Yunan eserleri
bunlara göre cansız birer taş bebek olarak kalır. Yüzyıllar önce taşa düşünce veren sanatçı insanın ezeli
zavallılığını anlamış ve gerçek sanatkâr her devirde kendini topluma aksettirecektir. Yazar Fransa’daki
Baux Kalesini gezerken oradaki kızlı erkekli gruplardan şu sözlerle bahsetmektedir:
“On yaşında yirmi beş yaşına kadar bir çocuk ve genç kafilesi kaleyi gezmeye geliyorlardı. En
yaşlısı oranın eski din kavgalarını anlatıyordu. Kız erkek bu taze yüzler hep kaleye çevrilmiş, berrak
gözlerde derin bir alâka var. Fakat endişe ve korku da var” (Yedigün,1936: 8).
Fransız gençlerinin kendi tarihine olan ilgisi anlatılmakla birlikte yazarın asıl vurgulamak
istediği kız ve erkeğin bir arada gezmesidir. Yazar bu grup için seçtiği kelimeler ve yaptığı
betimlemelerle eski ve geleneksel düşünceyi yıkmak ve yeni düşünceyi gençler üzerinden geleceğe
aktarmak ister. Kadın ve erkeğin bir arada bulunması kadın ve erkeğin eşit hale geldiği ve bu konu ile
ilgili yapılan inkılapların savunucusu olduğunu göstermektedir. Bu düşüncenin yerleşebilmesi için ilk
olarak toplumda kadının eğitilmesi ve ön plana çıkması ile mümkündür. Yazar burada Fransız
toplumdan örnek vererek Anadolu halkına ve kadının toplumdaki işlevine de göndermek yapmaktadır.
Kadın ve erkeğin toplumda birlikte yer alması özellikle milli bilinç kazandırmak için öncelikle kadının
eğitilmesi ve topluma kazandırılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Kadında Batılılaşma Arzusu:
Halide Edip ‘Zaman Adamı Zamane Adamı’ adlı yazısında Zaman Adamı nedir? Sorusuna
yanıt aramaktadır. Zaman adamı hayatı iyi kavramış, insan ihtiyaçlarının değiştiğini idrak eden, hayat
savaşında geri kalmamak, ayakaltında ezilmemek için milletine yahut dünyaya yol gösteren büyük
simadır. Bir millet için yalnız siyasetle değil; ilim, teknik, hülasa her sahada zaman adamlarına ihtiyaç
3 Halide Edip Adıvar, Harabeler Arasında, s.8
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vardır. Zaman adamlarının sayısı ne kadar çok olursa mensup oldukları tarihte o kadar ilerleyecektir.
Yazar zamane adamını üç grupta ele alır:
1.Saçını eflatuna boyamak, gözüne yapma kirpik takmak gibi müfrit moda müptelası kadınlar
2.Sırf menfaat veyahut zaruretle muhitine uymamaya çalışan adam
3.Nazarı dikkati celp etmek, ismini gazetelerde görmek için her hokkabazlığı, her mübalağalı
hareketi yapmaya kalkışan adam (Yedigün, 1937: 213).
İlk ikisini önceden beri mevcuttur. Fakat üçüncüsü ise nadir görülmektedir. Toplumda
kendinden söz ettirmek için gereksiz çabalar sarf edene ise gösteriş meraklısı ya da deli denmektedir.
Buna örnek olması bakımında İtalyan gazeteci Sinyor D’Anunçiyo kendinden söz ettirmek için
‘Föyüme Seferi’ gibi bir sergüzeşt icat eder. D’Anunçiyo her yapılan yeni bir şeyin mucidi olarak
kendini görmektedir. D’Anunçiyo yaşlanınca ne eser ne de sergüzeşt yapacak hali kalmayınca kendisi
için sükseli bir intihar olayı ile kendini gündemde tutmak için yaptığı çabaları taklitçi zamane adamı
olarak nitelendirilmektedir. Siyor kendi için bambaşka bir intihar şekli icat etmiştir. Sırrını kimseye
söylemediği bir sıvı keşfetmiş, bunu banyosuna koyup içine girecek ve vücudunu eriterek yok
edecektir. Yazar kendini ön planda tutmak için yaptığı maskaralıklara değinerek kendini gülünç
duruma düşüren karakteri eleştirmektedir.
Yazar, anlattıklarından bir ders çıkarmamızı ister. Çocuklarını zaman adamı olmak için
yetiştirmek fakat her ne pahasına olursa olsun üçüncü zamane adamı olmaktan alıkoymamızı belirtir.
Artık taklitçi ile şöhret olanların sayısının arttığı ve asıl şimdi şöhret sahibi olmak için doğal ve
sıradanlığa sahip olmak gerektiğini vurgulamaktadır.
Yazar, bireylerin yetiştirilmesinde kadının işlevine vurgu yapılmaktadır. Kadın bağlamında
düşünüldüğünde kadının abartıdan, şöhret havasından, taklitten uzak durup kendi gibi olmayı ve birey
yetiştirmede kadının örnek bir model olması gerektiğini savunmaktadır. Kadın bütün alanlarda etkin
rol oynadığı için ilk önce kadının bu bilince sahip olması ve geleceğe bu düşünceyi aktarma
sorumluluğu yüklenmektedir.
Zaman adamından zamane adama geçişte Batı’dan gelebilecek her akıma ve modaya
kapılmadan, kendi kültürü ile batı kültürünü karşılaştırarak kendi süzgecinden geçirdikten sonra o
kültürü almalıdır.
Yazar ‘Zenginin Malı’ makalesinde hangi zengin sınıfının züğürdün çenesini yorar sorusu ile
başlar. Yazar zengin sınıfı ele alarak birkaç sınıfa ayırır ve bu davranışları eleştirerek bu tiplerin
dünyadaki örneklerine değinir. Bir kısım insanlar zekâsı ile elde ettikleri servetlerini bütün milletin,
insanlığın hayrı için kütüphaneler, okullar, hastaneler, mektepler yaptırmayı kendine vazife bilirler.
İnsan adına kendilerini adamış zenginlerdir.
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İkinci kısım insanlar olarak tanımlayan yazarlar sonradan servet sahibi olmuş kişiler üzerinde
durur. İkinci kısım diye tanımlanan bu zümre servetinin meşru olmayan yollarla, kurnazlık, emek elde
etmeden kazanırlar. Bunlar bir gün ayağına giyecek pabucu yokken ertesi gün zengin olan tiplerdir.
Yazar bu tipler için kolay elde edilen paranın kişide bir tatminsizlik yaratacağından ‘leb demeden
leblebi istiyor diye ağzına avuç avuç leblebi tıkıştırılan çocuğa benzetir”. Bu örnek insanlar kendilerini
avutmak için kimsenin yapmadığı şeyi yapmaya kalkışınca züğürdün çenesini yorar. Uzar buna örnek
olarak Roma’yı yıkan iş sıkıntısı hastalığına müptela Neronu göstermektedir. Çağdaş dünya da bu
kişilerin adından söz ettirmek pahasına girdikleri çabalar, gülünç duruma düşmeleri, moda
tutkunlarının hüsrana uğraması, tuhaf durumlara düşen sonradan görme zengin tipler eleştirilmektedir.
Yazar Babey Party, Domuz partisi, Venedik partisi gibi moda tutkunu, aşırı israf katılımcıların katılımı
ile gittikçe bir hastalığa dönüşmüştür. Kadın bağlamında düşünüldüğünde kadının şöhrete, abartı bir
toplumun yozlaşmasına ve hayranlık duyduğu kültürün taklidine sebep olacaktır.
Kadının Dış Güzelliği:
Yazarın bu yazısında sömürgecilik, kapitalizm ve kadının dış görünüşüne dair eleştiriler
bulunmaktadır. Halide Edip , ‘Kertenkelelerle Muharebe’ adlı yazısında Karel Çapek adında bir Çek
muharibi ile Bernard Shaw üzerinde durarak karşılaştırma yapar. Yazar Karel Çapek’ in eserini
‘İnsanların bazı zaaflarını aydınlatan bir elektrik feneri ve bu ışıkta görülen temaşanın uyandırdığı
uzun ve sarî bir kahkaha”ya benzetir (Yedigün,1937: 9). Yazar zamanın güldürücü başı olarak Bernard
Şov görülse de buna karşı çıkar. Çapek, Bernard Şov’dan daha özlü ve yüksek eserler yazdığını iddia
etmektedir. Bernard Şov eserlerini benlik ve hodbinlik felsefesi etrafında toplamak isterken, Bernard
Şov faşist İtalya’yı, bilhassa Habeşistan’ı istilasını kapitalist ve emperyalizmi övülmeye layık gördüğü
için Bernard Shaw’un eserlerini tutarlı bulmamaktadır. Halide Edip B. Şov’ un eseri üzerinden
emperyalizm ve kapitalizmi eleştirmektedir.
Karel Çapek’in Kertenkelelerle Muharebe eseri ise insanlara ders vermek için sanatı alet
etmek istemez. O zaaflarını ve maskaralıklarını hangi yafta altında olursa olsun olduğu gibi gösteren
kendi kitabına uydurmak için aka karşı karaya ak demez. O sırf yaptıkları işi görmekte ve bunu
topluma olduğu gibi aktarmaktadır. Yazar Karel Çapek’in eseri için ‘Sanatın alfabesi olan samimiyet
ve doğrulukla onun eserlerini zaman karşı meydan okutturacaktır’ der (Yedigün, 1937: 17). K. Çapek,
için ise gerçek sanatkârın doğruluktan ayrılmadan, kendi çıkarlarını için sanatı alet etmeyen sanatçı
özgünlüğünü koruyup geleceğe kalacaktır.
Kertenkelerle Muharebe eserin konusu Sumatra adalarında geçmektedir. Kaptan Van Taş hem
karada hem de denizde yaşayan yeni bir kertenkele cinsi keşfeder. Bu kertenkelelerle her yeni şarta
ayak uydurabilmekte hatta insanların dilini bile öğrenebilmektedir. Kertenkelelerin en büyük düşmanı
olan köpek balıklarından korunmak için bıçaklara ve siperlere, yani yeni su aletleri yapabilmek için
malzemeye muhtaçtırlar. Kaptan Von Taş malzemeleri kertenkelelere satmayı düşünür ancak
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kertenkelelerde para sistemi olmadığı için inci değil değiş tokuş yaparak ilk münasebetleri ticari ve
dostanedir.
Zamanla fen ve ilim adamları kertenkelelerle fenni raporlar neşrediyorlar. Kertenkelelerle
neşriyat kapitalistlerin gözlerini açtırıp bu servet getiren kertenkeleleri çoğaltıp denizlere sığamaz
oluyorlar ve karalar istila ediliyor. Kertenkelelerle muharebe eseri, kertenkelelerin ticari bir
malzemeye dönüştürülüp dini, siyasi, ilmi sahalarda istismar ediliyor. Karel Çapek’in bu eseriyle
kapitalizm ve sömürgecilik eleştirilmektedir.
‘Yüzü güzel, aklı sıfır derecede bir sinema yıldızı bile şöhret almak için kertenkelelerle
münasebete girişiyor’(4 sözüyle yazar iki kadın tipine odaklanmamızı istemektedir. Biri âlim, aydın
kadın diğeri ise dış güzelliği ile ön plana çıkmak isteyen kadındır. Halide Edip kadının aklı ile ön
plana çıkması gerektiğini, güzelliğinden başka sermayesi olmayan kadına ise ağır nitelendirmelerde
bulunmaktadır. Çünkü güzelliği ön planda olan kadının başka bir kadından ayırıcı nitelikler yoktur.
Yazar bir kadında kendi cinsini yüceltecek değerleri aramaktadır. Yazar kadında akıldan ziyade
güzelliği ile ön plana çıkmak isteyen kadınları ve bir erkeğin kadında arayacağı önceliğin dış güzelliği
kadını bu sıfatlarla yücelten, geleneksel erkek tipi modelini eleştirmektedir.
Kadında Milli Duyarlılık:
Halide Edip ‘Bir Yaşıma Daha Girdim’ adlı yazısında çocuğun doğum gününü nasıl
belirlendiği ve doğum gününde yaşanan hadiselere yer vererek o dönemdeki zihniyeti eleştirir. “Evvela
bizde yaş vak’alara nispeten hesap edilir. Zelzele senesinde, şu veya bu büyük vak’a esnasında doğdu
denir. Her ailenin hayatına karışmış milli veyahut dünya vak’aları vardır. Bizim şimdi en yaşlımız
olmak itibari ile ablamın doğum tarihi mühimdir. Mithat Paşa’nın öldürüldüğü akşam yedi günlük
imiş. Bu tespit için büyük ninem çalgı ve çengi getirtmiş. Fakat büyük babam küplere binmiş. Kadın
dünya kan ağlıyor sen çengi çalgı getiriyorsun’ demiş. Büyük ninem der ki: ’O gece bana zehir oldu.
Misafirler eğlenirken ben mütemadiyen selâmlık kapısına gidiyor laf anlatmaya çalışıyordum”
(Yedigün,1937: 6).
Halide Edip’in üzerinde durduğu nokta milli duyarlılıktır. Kadının yarım asır içinde nasıl
değiştiğini kıymetli olan milli duyarlılığın yavaş yavaş sıradanlaştığını gözler önüne sermektedir.
Halide Edip’in babaannesi okumaya merakı olan, okuma yazma bilen memleketin milli matemine ve
milletin zamanla zihniyetinin nasıl değiştiği üzerinde durmaktadır.
Yazar doğum günü ve yaş kavramının Avrupalılara özenti olduğu söylemektedir. Bu yaş ve
doğum günleri yerine kendi milli günlerimizi aklımızda tutmamız gerektiğini vurgulayarak, Türk
toplumunun giderek bireyselliğe kaydığını vurgulamaktadır. Yazar halkın yaşa verdiği değerleri
4 Agm, s.17
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toplumun değerlerinden üstün tutmasını eleştirmektedir. Vatanın hukuku kadınlık hukukundan bin kat
mühim ve muhteremdir. Onun için kadınlar bugün hukukumuz diye haykırırken bunu kendileri için
değil, vatana yetiştirecek evlada lazım olan terbiyeyi verebilmek için olduğunu der-hâtır etmelidir (
Enginün, 2007).
Yazar ‘Bir Yaşıma Daha Girdim’ deyimini yaşa ve seneye göre değil olgunluk, anlayış ve bilgi
manasında kullanmaktadır. Yazıda dikkat çeken bir diğer nokta kadın ve erkek ilişkileridir. Osmanlı
toplumunda kadın arka planda, erkek ise her zaman son sözü söyleyendir. Yazar kadınları
savunmasına rağmen burada düşünce olarak erkeği savunmaktadır. Milli kültürümüzü, değerlerimizi
kadın ve erkeğin her şeyden üstün tutmasını, kadında anne tutumundan daha çok bu değerlere sahip
olması gerektiğini söylemektedir.
Kadının Sosyal Statüsü:
Yazar Topkapı Numune Bağları adı altında üç yazı yayınlar. Mekân olarak İstanbul geçmekle
birlikte tema olarak birbirinden ayrılmaktadır. Halide Edip 1935 senesinde ‘Topkapı Numune Bağları’
nda Çingeneler’ adlı makalesinde yaptığı gezide gözlemlerini anlatır. Yazar izlenimleri ile ilgili şunları
söylemektedir: ‘Ne zengin bir duygu ve düşünce sergisi!’ der (Yedigün,1937: 6). İzlenimlerini, duygu
ve düşüncelerini nasıl bir üslupla anlatacağını, kâğıt üstüne dökülen hisler ile manzaraların birdenbire
adileşmesi; hakikatin zavallılaşmasına değinir. Sanal bir okuyucu yaratarak bu konuyu okuyucu ile
tartışır.
Bir Pazar günü Topkapı Numune Bağlarına giderken arabanın tekeri patlar. Bu sırada karşıdan
beş daha doğrusu beş buçuk Çingene kızı arabaya yaklaşır. Yazar ilk izlenimlerini şu cümle ile anlatır:
’Şimdi zihnimin gözü anlar, soluk ufkun çerçevesi içinde olduğu gibi görüyor.’ (Yedigün, s.6 no: 224)
Manzara karşısında yazar gözüne hitap edecek sanatsal bir şeyin olmadığı sadece akla hitap
ettiğini vurgulamaktadır. Yazarda bu manzara bir acıma hissi uyandırmaktadır.
Beş Çingene kızın porteleri anlatılmaktadır.
Birincisi-en uzun boylusu ve yaşlısı- yirmi beş yaşlarında var. Arkasında siyahı yeşil olmuş bir
yeldirme, başında kenarı siyah sulu, beyazı krem almış bir tülbent başörtüsü. Grubun içerisinde
sanatçıdır. Kucağında ‘Buçuk’ dediğim el kadar bir çingene yavrusu. Kafası çatkılı, burun
deliklerinden iki sümük yolu ağzına iniyor, gözleri bir maymun yavrusu gibi birbirine bitişik.
İkincisi, on beş yaşlarında tefçi silik bir sima
Üçüncüsü, onunda sadece kirli tırnakları ve kara kuru parmakları olan dümbelekçi
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Dördüncüsü; Kambur,12 yaşlarında diğer taraftan körük gibi öksüren, öksürdükçe diğerleri
varlıklarının kıymetini düşürüyorsun der gibi bakıyorlar.
Beşincisi, çingeneye benzemeyen dansöz.
Yazar çingene kafilesinden çalgı çalmayan kız hayatını nasıl kazanır, sorusuna göbek atmakla
cevabını verir. Çingene kızların davranışlarını betimleyerek toplumda bu karakterlerin davranışlarını
basite indirgeyerek çingene kızların yerine okumuş, bilgili ve bu bilgisini davranışlarından gösterecek
karakterlerin ön plana çıkıp diğer kadın karakterlerine örnek olmasını istemektedir. Yazarın Çingene
kızında güzel bulduğu tek şey saçlarıdır. Halide Edip’in çocuk için buçuk kelimesini kullanmış ve
çocuğu maymuna benzetmiştir. Yazar inşa etmeye çalıştığı eğitimci, sosyal statüye sahip ideal kadın
tipine terstir. Çingeneler çalgı çalıp, göbek atıp paralarını kazanmaktadır. Çocuk için maymun
benzetmesinin yapılması kadının eğitim konusunda geri kalmasını, kadının eğitimsizliği bütün alanları
etkileyeceği, yetiştirdiği çocuğunda kendisi gibi kültürsüz olacağına değinmektedir. İdeal kadın
tipinden uzak olan bu kadınları eleştirir ve kadınları yüzü soluk ve silik sima gibi sıfatlar kullanarak
acizliğine değinmektedir.
Yazar, satıcılığın ruhu nedir? Sorusuna cevabı satıcının işini icra eden kişinin alıcıya büyük
fayda ve ya neşeyi kovalayan mahlûk, bulundukları konumu ise istikameti belli olmayan bir gidiş
olarak görür ve eleştirir.
Yazar, neşe satıcılarını başarılı bulmaz ve giderken kambur kemancının bakışları yazarda
acıma hissi uyandırır. “Her sanatkâr gibi o da hisle, hissin sanatta ifadesi arasındaki uçurumu
sezmiştir” (Yedigün, s.6, no: 225) diyerek kızın gözlerindeki korkuyu hisseder. Kız neşe satıcıları
arasında her an kovulmak, bir lokma ekmek parasından mahkûm kalma korkusunu yazar tarafından
hissedilmektedir. Yazar çingene kızın basındaki başörtüsü kelimesini dini bir terim olarak
kullanmamakla birlikte herkesin kullanabileceği bir eşya olarak görmektedir. Çingene kızlarının bir
hayat felsefesi olmadan sadece günlük kazançları peşinde olan ve toplumda bir statüsü olmadan
hayatlarını sürdüren çingene kızları yazarın ideal kadın tipinden uzaktır. Yazarın ideal tipinden uzak
olduğu için onlar için betimlemeleri ve benzetmeleri de olumsuzdur. Çingene kızlar gerçek bir sanat
icra etmek için değil sadece para kazanmak için yaptıkları bir uğraş olarak görmektedir.
Kadın Tipleri Ve Feminizm:
Halide Edip Topkapı ‘Numune Bağlarında Radyo, çardaklar, insanlar’ adlı yazısında yazar bir
gününü anlatır. Yazarı rahatsız eden Türk musikisinin şaheser nağmelerini alafranga müziğine
özenilerek yapılan şarkıların radyolarda yüksek sesle çalmasıdır. Numune bağlarında radyosunda
çalınan neşe yerine ağlamış, hüzünlü bir mana var. Yazar ile kahvede çalışan çocuk arasında şu
diyalog geçer:
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“-Bu ne çocuklar? Diye sordum.
-Falan beyin ‘Güvercin’ havası. Alafranga Türk musikisi…’ (Yedigün,1937: 6-25)
Yazar eleştirel bir tavırla falan bey herhalde Türk musikisini alafrangalaştıracak kabiliyette
değil. Buna karşılık doğu mızıkasının sıradan parçalarını İstanbul halkına kendi eseri diye yutturmasını
eleştirir. Radyodaki müziğin durmasıyla etrafı gözlemlemeye başlar. Yazara numune bağları yeşil
çardaklar silsilesi, yeşil yaprağı, kubbeli dehlizleri serinlik hissi uyandırır. Her çardak kendi başına
zümrüt bir ova gibidir. Hepsinde aile, yemeğini, çoluk çocuğunu getirmiş burada Pazar gününü
geçirecektir. Yazar kendine bir çardak seçip Topkapı halkının muhtelif nesilleri arasında gözle
görünen farkları bize aktarır. Çeşitli nesiller arasında farkları kendi zihniyet dünyasında beğenilerini ya
da eleştirilerini görmekteyiz.
Birinci nesil, altmış ile yetmiş arasında: şişman, kelli, felli…
İkinci nesil; kırk, belki elli yaşında koyu renk bir manto giymiş. Başını sımsıkı siyah bir tülle
sarmış. Yanında erkek olmadığına göre dul olmalı. Fakat kendisi aile geçindiren erkeklere özel
mesuliyet denilen mana var her tavrında. Yazar kendine bir çardak seçip Topkapı halkı arasında gözle
görünen farkları bize aktarır. Çeşitli nesiller arasında farkları kendi zihniyet dünyasında beğenilerini ya
da eleştirilerini görmekteyiz.
Üçüncü nesil; Birinci kız dallı güllü bir entariden etleri fışkıran ayaklarında birer karış çarpık
ölçeli bir çift iskarpin. Besiye konulmuş kaz gibi yalpa vura vura geldi. Yazar bu tipe hiç hürmet
etmediğini söyler. Mektebe gitmeyen, sadece cinsiyetine güvenerek koca avına girişen, koca bulunca
bilezik alması için başının etini yiyen bir tiptir.
İkinci kız; on beş yaşlarında bir talebe. Arkasında temiz ütülü bir keten tayyör, ayaklarında
sandal, kumral saçları, berrak gözleri süzülmeden büzülmeden insanın yüzüne adam gibi bakıyor.
Yazarın bu tip en çok hürmet ettiği tiptir. Yenidünyanın yeni sade genci…
Yazar burada kendine üç dönemin kadın tiplerinden söz etmiş ve kadınlarla ilgili
değerlendirmede bulunmuştur. İkinci nesildeki kadını anlatırken ‘O benim en çok hürmet ettiğim
tiptir.’5 Der. Aslında burada yazarın kendisini görmekteyiz. Osmanlı döneminde doğup cumhuriyet
dönemini yaşayan erkeğe ihtiyaç duymadan, erkeğin yapabileceği sorumlulukları bir kadının da
yapabileceği mesajını vermektedir. Kadın ve erkek arasındaki eşitliği savunan yazar liberal feminizmi
savunmaktadır.
Yazar üçüncü nesil için ise iki tip çizmektedir. Bunlar Cumhuriyet döneminde yaşamaktadır.
Birinci tip kültürünü, aklın yerine dişiliğine güvenip koca arayan, kocasının eline bakan olumsuz bir
5 Agm, s.25
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tip karşımıza çıkmaktadır. Diğer tip ise yine cumhuriyet döneminde yaşayan tertipli, düzenli,
mektebini ciddiye alan, mesleğini tasarlamış, evlenirse kocasının parası, elması için değil; gönlünün
eşini bulduğu için evlenir. Eğitimli kadının çocukları ise kadının doğruluğundan, eğitiminden yarının
çocukları yetişecektir.
Son olarak ise yazar büyük ninenin giydiği elbiseyi eleştirmektedir. Alafranga biçimine
sokulmuş sırtına giydirilmiş. Görüntüde modern ancak zihniyet olarak eskiyi temsil eden bu tiplerin
dünyadan kalkmış bir besleme olarak nitelendirir.
Halide Edip kadın hakkındaki görüşlerini dönemlerden değil tipler üzerinden aktarmaktadır.
Kadınların davranışları, hal ve hareketlerinden yola çıkarak olumsuz tipleri eleştirmekle birlikte
kimliksiz kadın olarak değerlendirirken, ideal kadını över ve bize örnek gösterir. İdeal tip eşi ile aynı
konumda, akıllı, maddiyata önem vermeyen, ekonomik bağımsızlığını kazanmış, çok iyi bir eğitimci
olabilecek

kadın

tipidir.

Yazar

kimliksiz

kadın

tipini

Osmanlı’daki

devşirme

kadınla

bağdaştırmaktadır. Aklı ile değil güzelliği ve dişiliği ile bir yerlere gelmeye çalışan kadın tipi
örneklendirmektedir.
Kadında Merhamet Duygusu:
Yazar bu yazısında Topkapı Numune Bağlarından dönerken üzüm almak için adını unuttukları
başka bir bağın önünde dururlar. Burası Rumeli muhacirlerinin gelişi ile canlanan eczane ve mektebi
olan bir köydür. Yazarın etrafına bir sürü toplanır ve biri ile dost olur. Onun diğer çocuklardan ayıran
içlilik ve zekâsıdır. 13 yaşındaki Talat ile konuşan yazar kendi mesleğini söylemeyip aralarındaki
konuşmaların sadece sonuna değinmektedir. Yazar Talat’a ‘büyüyünce ne olacaksın?’ sorusuna doktor
cevabını aldığında niçin doktor olacaksın der. Yazar aralarında geçen bu diyaloglardan duygulanır.
Talat’ın hastadır ve doktora götürmek için paraları yoktur. Doktorların sadece zenginleri iyileştirdiği
düşünür. Eğer doktor olursa ona bakıp ölmeyeceğini düşünür. İçi sızlayan yazar bu sızıyı unutmak için
her gün gözüne çarpan bir hakikati düşünür: ’Kızan karı yahut ana, baba, yavuklu, koca, oğul isimleri
altında mutlak kendisi ile meşgul olan bir erkek buluyor. Erkek ister 60 isterse 13 yaşında olsun.’
Halide Edip’in makaleyi yazdığı dönemlerde ülkenin durumu, bir savaşın bittiği, yeni bir
savaşın sinyallerini verdiği göçmenlerin çektiği sıkıntılarla yaşam mücadelesini ön plana çıkartır.
Kadın ve Kıyafet:
Yazar ‘Haspaya Yaraşır’ adlı yazısını yazmaya İngiliz gazetesindeki yazıyı görmesiyle karar
verir. Yazı Japonya’nın Çin’deki emperyalist siyasetinin aleyhine vaz ediyordu. Japonya’nın
teşkilatçılığından, Şimali Çin’i alırsa iki yüz milyon insanın istismar edileceğinden bunun hak ve
adalete ters olduğundan anlatmaktadır. Yazar ise üç yüz elli milyon Hintlilerin İngiliz emperyalizmine
katlanmalarının hak ve adalete sığmadığını eleştirmektedir. Bu olaylardan hareketle yazar iki hikâyeye
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değinmektedir. Yazarın başından geçen hikâye harp senelerine dayanmaktadır. Halide edip çarşaf
giydiği için çocuklar tarafından taşlanır. Elebaşlarından bir kız çocuk kıyafetinin uygunsuzluğundan
bahseder ve ona muhalif olan kız ise onu ablasının da ‘kırmızı çarşaf’ giydiğini söyler. Elebaşı kız ise
öyle ama benim ablama yakışıyor‘ cevabını verir. İkinci hikâye ise bir imam kadınların kıyafetleri ile
vaaz verirken cemaatten bir kadın ‘senin karında süsleniyor’ (Adıvar, 1937: 4). Hoca efendi ise
‘Haspaya yaraşır.’ cevabını verir. Yazar İngiliz gazetesinde gördüğü yazıdan hareketle insanların
yaptıkları ile söyledikleri arasındaki tutarsızlığa değinmektedir. Doğruluktan bahseden kişiler kendi
yaptıklarını görmezden gelmeleri ya da yaptıklarına gelişi güzel bir kılıf uydurmalarına değinilir.
Japonya Çin’deki emperyalizmi eleştirse de kendisi de aynı siyasette olması göz ardı etmektedir.
Yazarın anlattığı hikâyelerde ise insanlar arasında düşünce ve kıyafet özgürlüğü varken bazı kişiler
kendine yaptıklarından kendine hasmış gibi düşünerek kendisini o toplumun dışında tutarlar.
Yazar bu iki örnekten hareketle insanların kalıplaşmış fikirlerine değinmektedir. Cumhuriyetle
birlikte erkeklerle ilgili şapka kanunun da yer aldığı birçok düzenlemelere giderken kadın kıyafeti
konusunda belli bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bu konuda kadının bilinçlenmesine bırakılmıştır.
Ancak geleneksel yapı bu konuda kimi sınırlar çizmiştir.6
Kadının giyimi konusunda sınırlandırmak yerine onu kendi tercihine bırakmayı ve erkeğin bu
konuda kadına müdahale etmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yazar hoca efendi kelimesi ise din ile
kıyafet arasında bir ilgi kurmamaktadır. Çarşaf ya da peçe kıyafetlerini dinle bağdaştırmamak ya da
süslenmeyi dinsizlikle nitelendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır.
Kadın ve Evlilik:
Halide Edip ‘Paraya Dair’ yazısında ‘Volpone’ isminde Atelier tiyatrosunda yedi yüz kez
oynanan bir oyunla ilgili gözlemlerini anlatır. Piyes on altıncı yüzyılda Venedik’te geçmektedir.
Shakespeare döneminde oyun yazarı olan ’Ben Johnson’ bu piyesi kendisinden sonra gelen
sanatçıların esin kaynağı olmuştur.
Yazar, oyunculukta adını duyuran Dullan Shakespeare’ in zengin meselesine temas eden
Venedik tacirinde oynamadığına şaşırır. Fakat ‘Volpane’yi izledikten sonra anlar. Venedik tacirinde
Savlan hasisliği ve hainliği ile meşhurdur. Yahudi kimliğinden dolayı hakarete uğrar. Ben Johnson’un
Volpane için böyle bir mazeret yoktur. Volpane’de bizzat başkahramanın kendi çevresi için fırsat
kimliği ve çevresini parası için lanetleyen kişidir. Yazar piyesi seyrederken Dullen’in fikri para
kudretine vurmak zenginleri küçük düşürmek olduğu hisseder.
Eserin konusu; Volpone çok zengindir. Fakat bir varisi yoktur. Yatağının yanında büyük
sandıkta elmas, inci ve altınlarla doludur. Volpane bunlara verdiği kıymeti etrafındaki insanların
6 Bilge Yunus, Halide Edip’in Yedigün Dergisindeki Yazılarında Kadına Bakışı
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insaniyetlerini en iğrenç taraflarını gösterir. Dostlarına yalandan hasta olduğunu ve artık
iyileşemeyeceğini hepsine ayrı ayrı varis olacağını söyler. Etrafındakiler birbirinden habersiz, varis
olacağına inanırlar. Fukaraya ekmek vermeyen komşuları ona sandık sandık nadide şaraplar
gönderirler.
Yazar oyun için, kepazelik sahnesinden bir kepazelik sahnesine geçiyor değerlendirmesini
yapmaktadır. Volpane insanları para denilen tuzak vasıtası ile mütemadiyen daha alçak, daha zelil,
daha çirkin bir vaziyete düşürecek şeyler buluyor. Hatta garip olarak bu güzel kadınla basıldığı, dayak
yediği ve nihayet mahkemeye düştüğü zaman yine onun elinde maskara olan bütün yalancı dostlara,
istismara uğrayan kadın ve kocası da dâhil olduğu halde, onu mahkemede müdafaa ediyor, onu beraat
kazandırıyor.
‘Volpane’un parasına kapılmayan ona parası için dalkavukluk etmeyen bir kişi vardır :’Onunla
evlenmek isteyen bir fahişe. O fikrini açık söylüyor. Anası, büyük anası ve kendisi hep babaları malum
olmayan ve servetlerini fuhuş âleminden kazanan Venedik’in meşhur fahişeleridir. Bu kadın şimdi
gebedir. Çocuğuna ismine verecek bir baba istiyor. Bunun için Volpane ile evlenmek arzusundadır.
Yazar

oyunda anlatılan sahneleri kepazelik olarak değerlendirmektedir. Kadınlara fahişelik

yaptırılması, kadının sırf çocuğunun babası olsun diye kötü biri ile evlenmek istemesi kadının bu
durumda olması kadını alçalttığını, kadının asil bir duruşunun olması gerektiğini vurgular. Kadının
para karşılığında satılmasını, kadınlık duygularının hiçe sayılması, kadının bulunduğu durum
eleştirilmektedir. Kadın kendine eş olabilecek kişilerle evlendirilmelidir.
‘Volpane’ in gölünü kazanmak için insanlar etrafında pervane olur. Yazarın eleştirdiği nokta
ise insanların para uğruna alçalmalarını, gözünü hırs bürünmüş insanların kendilerini unutması,
masumluğun yitirilişi, kokmuş ruhlu bir zengini göstermek istiyor. Yazar zenginlik ile insan
haysiyetinin yer değiştirdiğini anlatmaktadır. İnsanların zaafları karşısında acizliğine değinmektedir.
Kadına Karşı Hoşgörü:
Yazar Yuvarlanan kırklar sözü ile eski bir hatırasına değinmektedir. Sultan tepesinde oturduğu
vakit İngiltere’de tahsil yapmış Amiral Mehmet Paşa’nın babası ile konuşmasında ‘Yuvarlanan
Kırklar’ sözünü duyar ve bu söz, ondan yıllar sonra yaşayacağı gurbet özlemine dönüşecektir.
-Yuvarlanan Kırklar İngiltere’de denizin dalgalarına derler. Bizde sandık burnu meyhanesi için
söylendiğini belirtir. Halide edip gurbette olanlar için şunları söylemektedir; ‘Gurbette olan, çok
zaman herhangi bir ses, yüz, manzara ve hadiseyi memleketi özlemek ve düşünmek için bir vesile
addeder. ’der (Adıvar 1937: 9)
Sekiz sene evvel Londra civarındaki Hampstead denilen büyük cayırlar ona sadık burnu
meyhanesine sürekli giden kişileri görme arzusu uyandırmıştır. Bu arzusunun nasıl olduğunu yazar şu
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sözlerle anlatmaktadır: ’Bu çayırda senede iki kez panayır kurulurdu. Londra arka sokak halkı, yeni,
küçük esnaf, amale hülasa bütün ‘Proleter’ buraya dökülürdü.
Kendi toplumunu Vurun Kahpeye ile tahlil eden yazarın İngiltere'deki sarhoş kadınlara
gösterilen “hoşgörü”yü bu satırlarla dile getirmesi “oryantalist” bakış açısını hatıra getirmektedir.
Âdeta: “Ey Türk Toplumu! İşte gerçek medeniyet, işte gerçek demokrasi, işte gerçek insan hakları ve
işte kadına saygının hududu!” demek istemektedir. Bu savı, yazının devamında Halide Edip bir
anısından hareketle bizzat kendisi dile getirmektedir:
‘Meyhanenin önünde birçok kadın görürdüm. İhtiyarların şapkası elli sene evvelki moda,
esvapları pazarlık, gençleri çocukları ile başları açık. Bunlar sokağı geçmek isterlerse, o günlerde
sayısı çoğalan polisler onlara yardım eder çünkü hepsi yalpa vurarak yürür. Bilhassa ihtiyar kadınlara
polislerin çok şefik davrandığına dikkat ederdim. Bu izbandut gibi iri, dimdik adamlar, zayıf, küçük
ihtiyarların koluna girer, bir taraftan öte tarafa geçirir. Kadınlar onlara uzun uzun dert yanar.’
Kadının Toplumsal Yaşamdaki Rolü:
Halide Edip ‘Balalayka Çalan Adam Sergüzeşti’ adlı yazısında 1924 yılında Madam
Rainberg’in evinde Balalaykan çalan Rus müzisyenden Denizof’tan bahseder. Denizof annesine
bakmak için balalayka çalar. Yazar Denizof için divan yolundan arka sokağa düşen bir örnek olarak
görür. Yazar arka sokağı sanatı ile şenlendiren fikri ile zenginleştiren emeği ile kazanan arka sokak
insanının hayatını anlatmaktadır. Denizof Moskova üniversitesinde hukuk doktorasının yapmış fikren
kuvvetli bir inkılaba sahiptir. Rusya’da iç savaştan dolayı annesine de bakmak zorunda olduğu için
1921 yılında İstanbul’a mülteci kafilesi ile gelir. Denizof İstanbul’da tiyatroculuk yapmaya başlar.
Seyircileri çoğunluğu işgal ordusu ya da bahriye neferleri idi. Ve kumpanyada basın yoktu. Yazar,
kadının ön plana çıkmadığı, kadın hakları, özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler yapılmadığı ve İstanbul’da
muharebelerin devam ettiğini vurgular.
Yazar Denizof üzerinden Türk milletini, insanlığı, ırk, dil, din ayrımı yapmadan bir bütün
olarak aynı topraklarda yaşanabileceğini vurgulamaktadır. Denizof kurtuluşta dilencilik yaparken
kaybolduğunu zannettiği insanlığını İstanbul’un arka sokaklarında bulur. Türk milleti ile ilgili şunları
söyler: “Bana izzeti nefsimi, kendime hürmet etme kabiliyetimi onlar iade etti. İnsanlığın müsenatını,
birliğini Türkler kadar anlamış bir millet olmadığına inandırır. Verdikleri paradan ziyade bana insanlık
vakarını hissettirdikleri için ölünceye kadar onarla minnetle bağlıyım.’ (Adıvar, 1937: 26).
Denizof Rus ahbabı vasıtasıyla Halide Edip tanışır. Yazar bu genci sanattan anlayan çevreler
yöneltir. Denizof Fransa’ya giden yazarla yıllar sonra tekrar karşılaşır. Bu karşılaşmada Halide Edip
ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Bir zamanlar Rus ahbabı vasıtası ile bir Türk hanımı
tanıdık, o beni sefaretlere, sanattan anlayan muhitlere tavsiye etti. Hayrı çok seven güzide bir
hanım…’(Adıvar,1937: 26)
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Yazar kahramanı olduğu bu satırlara aydın kadın karakterinin, alçak gönüllülüğü de ekler.
Kadının toplumdaki rolüne değinmektedir. Irk, dil, din ayrımı yapmadan insanlığı canlandırmaktadır.
Bu ayrım yapılmadan da aynı toprak parçası üzerinde, kardeşçe yaşanabileceğini belirtmektedir.
Halide Edip’in üzerinde durduğu diğer konu ise paranın insan hürriyetinin önüne geçip insanlığını,
düşüncelerini yok sayarak paranın düşünceden üstün gelmemesi gerektiğini vurgular.
Kadın ve Sanat:
Halide Edip ‘Devika Rani’ adlı yazısında Hindistan gezisi sırasında uluslararası şöhretli olan
sinema yıldızı Devika Rani’nin yazar için düzenlediği gösteriyi anlatmaktadır. Olay Bombay’da
gerçekleşmiştir. Halide Edip’in sinema yıldızları ile ilgili ‘Metöransen’lerin oynattığı kuklalara
benzettiği, onların para ve şöhreti sanattan çok mühim olan suni insanlar gibi gördüğü için ilk
tanışmaları resmi olur. Devika Rani’nin dans gösterileri başlayınca düşünceleri değişmeye başlamıştır.
Dansta gösterdiği hünerleri hareketin yüksek şiiri olarak gören Halide Edip Rani, para, şöhret düşkünü
olan görüşleri değişir. Devika Rani’nin sergilediği dans ve güzellikler Hindistan’da Canup’ a aittir.
Rani’nin oynadığı sahneler Canup ve Şimal danslarıdır. Şimal dansları hep yumuşak birer münheridir.
Hâlbuki Canup danslarındaki hareketler kırık ve düz hatlardır. Bu danslar Budi mabetlerine dayanması
ve bu kırık ve düz hareketleri estetik hale getirmesi yazarın gözünde onu yükseltti. Devika ile yazarın
arasında geçen konuşmalardan sonra onun güzel ve suni bir kukla değil hakiki bir sanatkâr olduğunu
sanat birikiminden, para ve şöhretinin onun için tamamen ikinci derecede olduğunu anlamıştır.
Yazar Rani’nin sanatındaki estetikliği şu sözlerle ifade etmektedir: “En büyük idol sanatında
temsil etmek istediği insaniyet parçasına can vermek, seyircilerine kendi heyecanını, güzellik
telakkisinin hakikatle telkin etmek, hülasa bazılarımızın kelime ile kurmak istediği hayat binasını o
vücudun hareketleri ile ifade ediyordu’ der (Adıvar,1937: 9).
Yazarın kadın bu değerlendirmesinde önceki yazılarında olduğu gibi şıklık ve güzelliğin
olumlu kadın tipine layık görmektedir.7Yazarın sadece dış güzelliğin olmayıp kadının kendini
gelişmesiyle bir bütünlük bulacağının savunmaktadır. Paranın ve şöhretin ikinci planda kalışı ve
kendisini sanatıyla, düşünceleri ile ön planda tutmalıdır. Yazar edebiyatçı ile sinema sanatçısının
birbirinin benzer yönüne dikkat çekmiştir. Edebiyatçı duygularını sözlü ifade ederken film yıldızı ise
duygularını ve düşüncelerini davranışları ile sanatını icra etmektedir.
Yazar Çingeneler adlı yazısıyla süslenmeyi, sıklığı yakıştırmazken Devika Rani yazısında ise
kültürlü kadın karakterine şıklığı yakıştırmaktadır. Halide Edip’in Rani’nin dansına hayran kalırken
Avrupa’da Serj Lifar’ı suni ve ruhsuz bulması ülkeler ya da kültürlere değil sanatını icra etmelerine
bağlamaktadır. Aynı başlık altında yazarın ‘Yeni Dünya Eski Kadın’ adlı yazının başlığı yerine eski
dünya yeni kadın demek daha doğru olacağını vurgular. Aslında kadının zaman içinde kimliğinin nasıl
7 Şahin Şadan, Halide Edip’in Yedigün Dergisi ve Tan Gazetesinde Çıkan Yazıları
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değiştiğini göstermeye çalışmaktadır. Eski o kadar eski, o kadar geçmiş ki olayların dünyanın
yaratılışından Âdem ve Havva’ya uzanır. Kadına ait hatalar, yaşanmışlıklar veya güzellikler o
zamanda yaşanmaya başlanmıştır. Olaylar bir evde başlar. Gençler bir arada ve içlerinde evliler,
bekârlar vardır. Bekâr olan evliliği bir esaret olarak görmektedir. Kadın eşine bu konuyla ilgili
düşüncelerini sorduğunda onunda aynı düşündüğünü görür. Günümüzde kadınların erkekler üzerindeki
baskısı ve rahatlıklarını gözler önüne sermektedir Yenidünyada evde eşine çorba dahi yapmayan,
eşlerinin başının etini yiyen kadınlar vardır. Fakat geçmişe döndüğümüzde kadınların aile üzerindeki
çabasına evine olan düşkünlüğü dikkat çekmektedir. Bir gerçekte vardır ki o zamanın kadınları bir köle
gibi kullanılması, işine geldiği zaman eski kadın işine gelmediği zaman yenidünya kadını
olabilmektedir. Yazar eski dünya kadını ile yenidünya kadını arasındaki farklılıkları ve erkeklerin
kadın kimliğine karşı bakışı, kadının zamanla değişmesi ile erkeğin bu değişimle ilgili düşüncelerini
yazar şu cümleler ile bize aktarmaktadır: ‘Eskiden sizler kadını esir gibi çalıştırır, vahşi hayvan gibi
kafes arkasına hapsederdiniz. Şimdi kadın hür oldu. Çekemiyorsunuz. İnkılap lafı oldu mu kimseye
söz bırakmazsınız. Dünyayı yeni baştan keyfinize göre yapmak istiyorsunuz. Fakat yeni kadın
istemiyorsunuz. Eskisi gibi kadın ağzını açınca boşayıp sokağa atamıyorsunuz. Ha ha ha… Yaşasın
yenidünya! Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa, bizde sizi öyle kullanacağız.’8
Yazarımız bu yazısında kadın ve erkeğin düşüncelerinin değişimi ve bu düşünce yapısının
davranışa yansımasını görmekteyiz. Kadın ve erkeğin rollerinin değiştiğini, kadının önceki gibi
hakları, özgürlükleri kısıtlanmadığı ama erkeklerin hep önceki dönem gibi geleneksel düşünme
tarzında olduğu, kadının özgür olması erkeğin geleneksel kadın karakterine dönmesini istemektedir.
Halide Edip yazısında kadının her zaman bilgili, hakkını savunan, düşünceleri ile değer gören bir birey
olmasını istemektedir.
Kadının Öncülük Rolü:
Halide Edip ’Çung Ling’ in Lambası’adlı yazısında bugün Amerika’da ve İngiliz matbuatı
Çung Ling’in lambasına ‘Alaeddin’in Lambası’ ismini verir. Ancak Çung Ling’in icat ettiği lambada
ne sihir var ne de keramet sadece bir lamba fakat bu lamba Çin’de manevi bir kalkınma hareketinin
alametidir.
Yazar Çin’de bugün ‘Yeni Hayat’ adını taşıyan bir akımın var olduğunu söyler. Çin’de
harpler, istilaların doğurduğu sefalet, kirli işler ve bu durumdan yararlanmak isteyen kişilere tepki
olarak doğmuştur. Bu harekete mensup olan gericilikle mücadele eden idealist kişilerden oluşmaktadır.
Bu kişilerden ilki Madam Çiyon –Kay-Şek’tir. Bu kadın bugün Çin’i idare eden büyük askerin
karısıdır. Madam Çiyon –Kay-Şek Çin ideolojisini kavramış ve ‘Çin Harpten Neler Öğreniyor?’
unvanı ile yazdığın makalesi ile ‘Yeni Hayta’ hareketinin esaslarını anlatıyor.
8 Halide Edip, Yeni Dünya Eski Kadın, s.9
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Başlıca

maksadı halktan hayatlara maddi ve manevi intizama vermek kabiliyetini

uyandırmaktır. Bunlar dört esasa dayanmaktadır.
1.İnsanların birbirlerine karşı muamele ve münasebetlerini tanzim etmek
2.Çin’in kendi içtimai çerçevesi içinde her sınıf müsavi hak ve adalet temin etmek
3.Umumi hayatta ve resmi idarede doğruluk temin etmek
4.Ferdin haysiyet ve hakkını yeni ‘Şahsiyet’ denilen kıymeti muhafaza etmek
Yazar

Çin’deki sosyal hayatın gerilediğini, belli bir düzen ve insanlar arasındaki

münasebetlerin, halkın eşitlikten yoksun hak ve adaletin sağlanamadığını söylemektedir. Aslında bu
esaslar sadece Çin’e mahsus değildir. Müstakil ve hür olmak isteyen her toplum bunu hakikat haline
getirmelidir. Çin’de bunu madde halinde yeni bir çerçeve içinde vermeye çalışılması medeni dünyanın
dikkatini çekmiştir.
Halide Edip, Madam Çiyon’un liberal ve demokrat karakterini ön plana çıkarmaktadır. Kadına
yeni bir çığır açtığını ve Çin’deki yeni düzenin öncüsü olduğunu kabul etmektedir. Madam Çiyon’un
üst düzey yönetici olması, özgürlüğü, halkın sağlığını, adaletini ve halkın gelişmesi için görev alan
ideal kadın karakterinin yanında diğer kadınlara ‘öncü’ olan ve kendi ideolojisini dünyaya yansıtan
örnek kadın karakterini bize yansıtmaktadır. Yani hayat akımının öncüsünün diğeri Çung Ling’dir.
Arka sokaklarda doğmuş ve yirmi dokuz yaşına kadar arka sokaklarda yaşamış, kendini yetiştirmiş,
fakir bir gençtir. Ne siyasi hayata ne de mevkie ehemmiyet vardır. Eğitimi yurt dışında tamamlamıştır.
Çung Ling Çin’de iki temel sorun üzerinde durur:
1.Hem petrol hem de petrol lambaları için Çin’den Amerika’ya giden yüzlerce milyon dolarlık
servet
2.Çin köylüsünün mahsulünü satacak Pazar olmaması
Halkla konuştuktan sonra Çung Ling keşif ve tespitlerde bulunmuştur. Çung Ling Amerikan
matbaasını Çin’e kaldırarak yerine Alaeddin’in lambası adı ile anılan bir lambayı icat etti Lambanın
icadı ile Çin’de yeni ve yerli sanayi yaratıldı. Çin’in milyonları Amerika’ya gitmiyor. Amerika’da ise
Çin’in Edison’u olarak ismi kalmıştır. Yazar ise yeni hayat akımı arka sokaklardan çıkmıştır. Çin’de
yerli lamba sayesinde yerli sanayi canlandığı için Çing Ling’e ‘Lingi Lambası masal lambasını
söndüren bir fikir ve yeni bir hayat meşalesi olmuştur.’
SONUÇ
Halide Edip Yedigün dergisindeki yazılarında gözlemlediği kadınlardan hareketle kendi
düşüncelerini aktarmaktadır. Halide Edip bir toplumun kalkınabilmesi ve yeni, güçlü, sağlam bir
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toplum olabilmesi için ilk önce kadının eğitimini şart koşmaktadır. Bir toplumda kadının eğitiminde
titiz davranılırsa, kaba kuvvete karşı aklı, milli değerleri her şeyin üstünde tutan, Batılılaşmanın özünü
anlayan ve Batıdan gelen düşünceyi hemen almadan sorgulayan, evlilikte kocasının parası için değil
sevdiği için bir evlilik yapan bu kadının da yetiştireceği çocuğun ideal bir genç olacağını vurgular.
Yazar geleneksel kadın tipini eleştirmekle birlikte ideal/ aydın kadını yüceltmektedir. Kadının
toplumsal yaşamın her alanına görünür olması kadının devletin bütün kurumlarda var olmayı
hedeflediği ve erkeğe bile sözünü dinletir hale gelmesini istemektedir. Yazarın ideal kadında kendini
görmekteyiz. Liberal feminizme yakın durmuş kadın ve erkeğin bir arada eğitim alabilmesi,
düşüncelerini çekinmeden özgürce ifade edebilmesinden yanadır. Yazar köyde çalışan kadınlarında
okutulması ve toplumun içerisinde onlarında söz hakkına sahip olması gerektiğinde söz etmektedir.
Yazar kadında eleştirdiği bir diğer nokta ‘kadınlık’ duygusunun ne pahasına olursa olsun
kaybetmemesini gerektiğini ve toplumda böyle olan kadınları da eleştirmektedir. Halide Edip,
anneliğin yüce bir değer olduğunu belirtmekle birlikte kadınların çocukların eğitimde büyük bir
sorumluluk üstlendiğini söylemektedir. Batılılaşmanın bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldığı, taklit
ve bazı maskaralıklarla toplumda ön plana çıkabileceğini zanneden zihniyeti eleştirmekle birlikte asıl
bu zamanda kendine ve topluma yararlı olabilen özünü doğallıktan alan insanlar ön plana çıkacaktır.
Yazar yazılarında savunduğu görüş ne olursa olsun dile getirmekten çekinmez. Savunduğu fikri yoğun
bir şekilde ortaya atar, inanır ve bu inancına da okuyucuyu ortak eder.
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DİDEM MADAK’ IN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ

DIDEM MADAK’ S IN TURKISH POETRY
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ÖZET
Edebiyatımızın en önemli kadın yazarlarından biri olan ve genç yaşta hayatını kaybeden
Didem Madak’ın tanıtılması ve Türk şiirindeki yeri belirlemek için yaptığımız bu çalışma birinci el
kaynaklardan yola çıkarak bilgi vermeye çalıştık. Yazmış olduğu şiir kitapları, Ege Üniversitesi Kadın
Çalışmaları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyumdan ve bu sempozyumları bir araya
getirip kitaplaştıran Solmaz Zelyüt tarafından yapılan çalışmadan ve çeşitli makalelerden yararlandık.
Genel anlamıyla Didem Madak’ ın şiir dili ve kadın kimliği bağlamında yazın dünyasında yarattığı
farkı ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmada Didem Madak’ın hayatı, sanatı ve şiir kitaplarına
değinerek Türk şiirindekini yeri ve önemi konusunda değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunduk.
1970, İzmir doğumlu şair Didem Madak 1990’lı yıllarda öne çıkan şiirleri ile çeşitli edebiyat
dergilerinde adını duyurmuştur. Grapon Kâğıtları (2000), Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi
(2007) isimli şiir kitapları bulunan Madak’ ın özellikle son yıllarda giderek genişleyen bir okur
kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Üçüncü kitabında şiir tekniğini daha iddialı bir boyuta taşıyan
Didem Madak, 2011 yazında çok erken aramızdan ayrılmıştır. Genç yaşta aramızdan ayrılmasına
rağmen şiirlerindeki anlamın derinliğiyle, temalarını özgünce ele almasıyla ve rengârenk kimliğiyle
ölümsüz olmayı başarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Didem Madak, Çağdaş şiir, Şiir
ABSTRACT
One of the most important female writers in our literature who lost his life at a young age, and
to determine the place Madak Didem Turkish poetry and introducing our study to first-hand sources
we have tried to provide information based on. Poetry books written, EGE University, Symposium on
the symposium, organized by Department of women's studies and from studies compiled by Zelyut
who knew and benefited from a fade to bring the various articles. Didem Madak in the general sense’s
and women's identity in the context of the language of poetry makes a difference in the world to
demonstrate that type we've tried. In this study, Didem Madak of life, art and poetry books on the
place and importance of Turkish poetry referring to what's in the evaluations and assessments we have
made.
Born in Izmir in 1970, didem madak poetry featured poet in various literary magazines and
had established itself in the 1990s. Grapon Papers (2000), Ah the tree (2002) and Quarter red pepper
flakes (2007) poetry books named in Madak, particularly in recent years, it can be said that has a
growing audience. Size Didem Madak poetry in the third book the technique of carrying a more
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ambitious, so early in the summer of 2011 is gone. Passed away at a young age, although with the
depth of meaning in his poems, the themes and colorful self with taking a negative ID to be managed.
Keywords: Didem Madak, Contemporary poetry, Poetry
GİRİŞ
Kadın; erkek gibi insani bir varlık olduğu halde, tarih boyunca çok farklı olarak algılanmış
ve farklı tartışmaların konusu olmuştur. Tarih boyunca birçok kültür ve gelenekte erkek her zaman
özne, kadın ise ona bağımlı bir varlık olarak görülmüştür. Edebiyatımızda oluşturulan eserler ise bu
farkı ortadan kaldırıp kadının değerini ortaya koymuştur.
Türk edebiyatında kadın kavramı edebi eserin hem oluşturulmasında hem de tüketilmesinde
kullanılan önemli bir unsurdur. Gerek İslamiyet öncesi gerekse Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde
kadın kavramı çeşitli temalar etrafında okura yansıtılarak eserler aracılığıyla değeri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Kadının edebiyat dünyasında yer alması, kendisini ifade etmesi, kadınların sorunlarının
işlenmesi geçmişten günümüze kadar artarak devam etmektedir.
Çağdaş Türk şiirinde kadın aynı şekilde önemini korumaktadır. Kadın idealist ve realist bir
yapıda anlatılmıştır. Kadınların ruh hali ve psikolojik durumları eserlerde incelenmiştir. Kadın
kavramı, her zaman Türk eserlerinde var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Bu çalışmada da kadın
şairimiz Didem Madak’ ın, kadın kimliğiyle kadınların ortak noktalarını ele alıp, özgün bir biçimde
bizlere yansıttığını gördük.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Solmaz Zelyüt, Didem Madak üzerine bir sempozyum düzenleme fikrinin gerekçesini Madak’ın
şiirini değerlendirerek açıklıyor: “Sorunuza şahsi bir yanıt verebilirim. Didem Madak, şiir ile kadının
pek nadir beraberliğinin gerçekten de en güzel emsallerinden biri. Onu okumak, kadının, şairin, hatta
insanın hallerine, deneyimlerine farklı bir perspektiften bakmayı öğretiyor ve dahası Didem Madak
bunu zarif bir humor eşliğinde yapıyor. ‘Şahit yazarlar diye korkmadan izledim kavgayı, Ben doğuştan
şahidim.’ derken ya da ‘ey beni dil kesik bir korku filmine esas kız yapan hayat! bak küfrün
sokaklarında lambalar yandı. ben sesleri birbirine uyduğu için yalnızca perşembeleri endişelenen bir
şair değilim, bilesin ki devamlı endişeliyim’ derken ya da hastalığının ağırlaştığı bir dönemde
‘Ciğerlerimin filmini çektiler, Ciğerlerim artiz oldu icabında’ diye yazarken humor ve ironi dolu.
Meydan okuyor o, evet, ama bu hiç de kederin, kızgınlığın, nefretin kasvetli karanlığından çıkan bir
sesle değil; bilakis haklı öfkenin, değiştirme umudunun, neşenin ve dostluğun parlamalarından çıkan
bir tonda. Renkli bir şair Didem. Bunu sadece onun canlılığını, cıvıl cıvıllığını ifade etmek için
söylemiyorum. Belki de rengarenkli bir şair demeliyim. Hemen hemen her şiirine bir ya da bir kaç
renk koymuş; okurken onun sizi belli renkte bir atmosfere çektiğini hissediyorsunuz. Bir sürü örnek
bulursunuz, benim bulduğum gibi.
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Mesela ‘Pembe bir merhemle doğardı günler’ ya da ‘…Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca
dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil, … Başka bir şey istemem Artık beyazlaşan üç beş tel saçıma,
hesabımı tam vermekten başka.’ derken olduğu gibi. Onunla tanışmadım ama çok iyi arkadaş oldum;
ortak deneyimimiz çoktu: ‘Ne zaman yazmaktan kaçsam Banyoyu kireç çözücüye buluyordum’ ben
de. Onun şiirlerindeki duruluk, cesaret, samimiyet sizi hemen yanına davet ediyor, beni de davet etti
omuzuna omuz vermeye…” Haber: Volkan Alıcı
1.HAYATI
Hem kendi kuşağı hem edebiyat tarihimizin bütünü içinde önemli bir yere sahip olan Didem
Madak 2011’de, daha 41 yaşındayken hayatını kaybeden ve bizlere şiirleriyle çok derin anlamlar
bırakmış bir şairdir. Hayatı hakkında genel olarak verilmiş bilgiler şu şekildedir: “Didem Madak, 1970
İzmir doğumludur. Liseyi İzmir’ de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Tezgâhtarlık, sekreterlik, anketörlük gibi işlerde de çalışan Madak’ ın şiirleri, Öküz ve Sombahar gibi
dergilerde yayımlandı.”(Madak, 2012)
“Öğretmen ana babanın çocuğudur Didem. Babası Yusuf, annesi Füsun Hanım. Kitapların
okunduğu, kitaplar hakkında konuşulan evlerde geçen bir çocukluğu olmuştur. Annesi 38 yaşında
hayatını kaybeder. Babası başka kadınla evlenir. Bu süreçten sonra kitaplara, düşlere, hayallere
sığındığı, kaleme kâğıda sarılarak içini döktüğü bir genç kızlık dönemi yaşar. Kız kardeşi Işıl’ la
birlikte kısa süren, mutlu bir çocukluk yaşamışlardır. “Işıl. Uzun siyah saçlı kız” onun bütün yaşam
macerasının odağında yer alır. Anne eksikliğiyle kenetlendikleri, birbirlerini tamamladıkları bir ortak
yaşamdır bu. ‘Grapon Kâğıtları’ isimli ilk kitabı ile İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazanan Madak,
2002 yılında ‘Ah’lar Ağacı’, 2007 yılında ise ‘Pulbiber Mahallesi’ adlı şiir kitaplarını
yayımlamıştı. 2008’ de kızı Füsun dünyaya geldi. Kanser nedeniyle 41 yaşında yaşamını yitiren şairin
naaşı Edirnekapı'da defnedilmiştir ” (Bilir, 2014: 20).
2. SANAT HAYATI
Didem Madak, kısacık ömrüne unutulmaz şiirler sığdırmış olan kadın şairlerimizin yegâne
temsilcilerinden biridir. Edebiyatımızda hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonra değer
verilmeye devam eden şairlerimizin başında gelir. Didem Madak edebiyat dünyasına küçük yaşlarda
atılmıştır. “Beni edebiyatla tanıştıran annemdir.” (Aras 2001: 63) der. Didem Madak’ ın, annesinin
edebiyata olan ilgisi ve dönemin şairlerinin şiirlerini yazdığı deftere ulaşması Didem Madak’ ı da
edebiyata yöneltmiştir ve özellikle annesinin ölümünün üzerine duyduğu acı şiir yazmada bir
zorunluluk olmuştur.
Onun sanat hayatını yaşamının yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü yazmış
olduğu şiirleri onun yaşamının bir parçasıdır ve onun hayatından beslenmiştir. O halde ilk olarak
Didem Madak’ ın sanat anlayışı ile ilgili onun sözleriyle başlamak istiyorum: “Ne yapsanız
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olmuyorsa, olanlar da iyi olmuyorsa yine şiir yazmaya mecbur olabilirsiniz… Yazmak kabir azabı
gibidir. Sıkıntılı ve zordur. Mecbur olmayanlar bu sıkıntıyı çekmezler” (Zelyüt, 2014: 14).
Didem Madak’ ın bu sözü aslında yazma amacını ortaya koyuyor. Didem Madak için yaşadığı
günler, acılar onu şiir yazmaya yöneltmiştir. Ona göre şiir bir mecburiyettir. Bazı anlar vardır ki,
insanın kendine bile itiraf edemediği duygu ve düşünceler kâğıda dökülme ihtiyacı duyar.
Yaşanılanların ağırlığı kâğıda dökülerek hafifletilmek istenir. İşte tam da bu yüzden Didem Madak şiir
yazmanın mecburi olduğunu dile getiriyor. Onun şiirleri acılarından, hayatından beslenerek
oluşturulmuştur. Yaşamındaki doğallığı olduğu gibi yansıtmıştır şiirlerine. Zaten yaşamış oldukları
onu şiir yazmaya itmiştir. Hem bir çaresizlik, hem de bir çare olarak. Şiir onun için bir kurtarıcı, bir
yaşam kaynağı olmuştur. Kaleme kâğıda fısıldar bütün sıkıntılarını, başından geçen her türlü olayı.
Yaşadığı mutsuzluk, umutsuzluk, karamsarlık, yalnızlık hep şiirlerinde yer almıştır.
Onun şiirlerinin en belirgin özelliği yaşamıyla yazma süreci arasındaki hakikatli ilişkidir.
Didem Madak için Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda Müjde Bilir düşüncelerini
şöyle ifade eder: Onun şiirleri, okuduklarından çok hayatından beslenir. Çünkü olağanüstü hâl şairidir
o. Ona göre şiir hayatî bir şeydir. Bir söyleşiye yanıt yazarken açık pencereden giren, yüksek sesle
vızıldayarak onu rahatsız eden bir sineği örnek gösterir. Israrla burnunun dibine sokulan bir at
sineğidir bu: “(…)Bazı yazarlar/şairler sineği “şırraak” diye pembe sineklikleri ile öldürüp, yazmaya
devam ederler. Sinek hiç olmamış gibi olur. Hiçbir şey onları “kutsal” meşguliyetlerinden
uzaklaştıramaz. Bendeniz at sineğini yazıma misafir ederek ondan kurtulmaya çalışıyorum.(…)
Böylece vızıl vızıl yazıyoruz birlikte” (Madak, 2017: 10).
Yukarıda sinek örneğinde olduğu gibi yaşamıyla şiiri öyle iç içe geçmiştir ki, hemen hemen
bütün şiirlerinde özne olarak gizlenmediğini görüyoruz. Bu sadece şiirlerine özgü bir şey değildir.
Düzyazılarında da bu böyledir. Örneğin; Bora Aras’ ın Didem Madak’ la yaptığı bir söyleşide Didem
Madak: “Obur bir şiirim var, hayatımı yiyor durmadan.” demiştir. Yani sadece şiirleri değil şiir
dışındaki yazıları da kaynağını onun hayatından almıştır.
Didem Madak’ ın ilginç kişiselliği şiirinin özünü oluşturur. Didem Madak hayatı boyunca
onca kırılganlık, yalnızlık, çaresizlik içinde gezinse de gerçek hayatı tüm çıplaklığıyla okuyucuya
sunmuştur. Şiirlerinde özneler, nesneler, hayvanlar, bitkilerin inanılmaz çeşitliliği, öykülemeci dili ile
yer almaktadır.
“Evet efendimiz!
Bahçedeki yaprakları süpürdüm
Kediye sütünü verdim, işe geç gitmedim
Kirayı yatırdım, fazla içmedim(…)”(Madak, 2012: 32).
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Didem’ in şiirleri açıktır. “Hayatımın üzerinde imkânsız kuşlar uçuyor” (Madak, 2012: 39)
diyerek özgürlüğün peşinden koşan şair, ruhunun karanlığını, neşesini, kederini sakınmadan lüzumsuz
imgelere, abartılı metaforlara sığınmadan anlatıyor. Şiirlerinde tabiatla, nesnelerle, hayali varlıklarla
ilişki kurar. Muhabbet kuşlarına, kuyruğu kopmuş tekirlere, reçel kavanozlarına, hırdavatçılara… Bazı
mısralarında ölümü coşkuyla çağırır gibidir. Yüreğini okurlara teslim etmiş. Kadınlığın tılsımını,
ıstırabını, çelişkilerini okura anlatmış. Şiirlerinde kardeşi, annesi, kardeşi, dizlerini kanata kanata
seksek oynadığı arkadaşı sevdalandığı delikanlıları hissedilir.
Didem Madak’ ta anlatıcı özne şairin ta kendisidir ve şairin öz yaşamı hikâye edilir. Mektup,
düzyazı, metin parçaları var. Şiirlerinde yaşanmışlıkların ağır basması mekân imlerinin ve
karakterlerinin doğrudan şairi göstermesine yol açmıştır. O hiç kuşkusuz sahici bir şiir yazmış. Samimi
bir dille oluşturduğu şiirinin en belirleyeceği özelliği sahiciliğidir. Hakikatin peşinde yürümektense
kendi gerçekliğini kabullenerek ve onu deşerek bir poetika oluşturmak istemiştir. Hakikat mahallenin
mutfağın içinde de vardır. Ama orada var olan hakikat buzdağının görünen yüzüdür yalnızca. İçinden
geleni naif bir şekilde yansıtmıştır. Sahici bir edayı benimsemiştir.
Şehirli bir şairdir Didem Madak. “Pollyanna’ ya Son Mektup” ta benim bir köyüm olmadı
diye yakınır. Madak şiirini gündelik hayatın içinde kurar. Onun şehri ve sokakları hayat doludur.
Şairin sokakları güzelleme derdi yok nasılsa öyledir. “Hırdavatçıların ve nergis satanların dolaştığı
sokaklar, bir köşede siftinip duran sokak kedileri, Sibel Can çalınan taksiler…”
Az da geçse Kül Kedisi, Pollyanna gibi kahramanları dahi günübirlik hayatın içinden
konuşturuyor. Hemen her şiirinde kahramanlar yoluyla masalımsılığa uygun, yaygın bir anne özlemi
var.
Didem Madak postmodern algının uzağında durur. Doğayı plastiklikten kurtarıp hayatla ve
benle ilişkilendirebilen değişik bir şiir algısını taşır. Gündelik hayatın kendisinden, kokusundan,
ruhundan uzak durmadan ama buna kendine has söyleyiş özellikleri katarak ilginç ve renkli şiirler
yazmıştır.
“128 Dikişli Şiir” adlı son şiirinde şiir karşısında duygularını çok net özetlemiştir.
“Doğdum, doğurdum
Bir insan nasıl büyüyor gördüm
Hayatta kalmak için
Ve hayatta kalmanın yanında
İnandım şiir bir gevezelikti.”
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3. ESERLERİ
Didem Madak genç yaşta edebiyatla şiirle tanışmış olmasına rağmen gerek kendi döneminde
gerekse edebiyatımızın her safhasında şiirleriyle ölümsüzleşmeyi başarabilmiştir. Üç şiir kitabında da
kullandığı çeşitli temalar, kendine özgü üslubu ile edebiyatımızda kendine özgü bir yer edinmiştir. Şiir
kitapları şunlardır:
Şiir Grapon Kâğıtları, 2000
Ah'lar Ağacı, 2002
Pulbiber Mahallesi, 2007
3.1.Grapon Kâğıtları: Didem Madak’ ın ilk şiir kitabıdır. Kitap yayınlandığında Madak 30
yaşındadır. Bu kitapta şiirlerini hareket ettiren duygusu “Annesizlik”. “Ne zaman annemi özlesem
oturup bir şiir yazdım” diyor. Annesini yaşatmaya kararlı olduğu gibi anne olmaya da hazırdır.
Pulbiber Mahallesi adlı şiir kitabında “ Karşılıksız Hayat” adlı şiirinde:
“Annemin adını tekrarladım
Kardeşimin adını
Kendi adımı
Belki babamın bile adını”
Grapon Kâğıtları ile İnkılap 2000 Şiir Ödülünü kazanmış. Didem ilk kitabı olan Grapon
Kâğıtlarının arka kapağına şöyle bir not düşmüştür. “Bu kitapta olan şahıs ve mekânların gerçekle
alakaları tamdır. Kahramanları hep yanlış ata oynayanlardır. Kediler, muhabbet kuşları, kadınlar,
gözyaşları… Hepsi sahiden vardır ve bir dönem yaşamışlardır.” Didem bu nottan hareketle şiirlerinin
gerçek yaşamla ilişkisini, hayal ürünü olmadığını, yaşamından kesitler sunduğunu ortaya koyuyor.
Solmaz Zelyüt tarafından hazırlanan kitapta bu ifadeler şu şekilde geçmektedir:
“Benim hayatımla ve kadın oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim var, bu meselelerle
samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp kitabî şiirler
yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu yüzden hepsi
benden parçalarla dolu.Bu yüzden biraz “kadınsı” durup dururken bağıran şiirler.”
Bu söyleşide kendini tanımlamış Didem Madak. Ütüsüz ve buruşuk ruhu şiirle var oldu.
Hüznünü, sevincini kitabî ifadelere yer vermeden anlatmıştır. Bu kitabında genel anlamıyla okuyucuyu
çocukluğuna, genç kızlığına gezintiye çıkarıyor ama bu gezinti güzel, tatlı, hoş, anılara götürmüyor
okuyucuyu. Tam tersine şairenin kendiyle, yaşamla, toplumla, annesiyle ve ölümle hesaplaşmasının
yolculuğudur bu. Hayatın gerçekliğini ne kadar reddederse etsin, onlara tepeden, ince bir alayla baksın,
“gerçek” i kabullenmek zorunda kalıyor. Bu kabulleniş süreklilik taşımıyor şiirlerinde, kimi yerlerde
bir isyana, bir bağırtıya dönüşüyor.
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3.2. Ah’lar Ağacı: Didem Madak’ ın ikinci şiir kitabıdır. İlk kitabında olduğu gibi bu
kitabında da anne özlemi sarmıştır şiirlerinin dizelerini.
“Kimi gün öylesine yalnızdım
Derdimi annemin fotoğrafına anlattım”.
Annenin yokluğu gezinir şiirlerinde. Ah’ lar Ağacında derin bir hüzün artık yaşamayan ölüp
gitmiş, yası tutulan bir anne vardır. Anne çok sevinmelerin kadınıdır; küçük sevinçlerle bile hayat
kurulabileceğinin sembolüdür. Annesine duyduğu özlemi tüm içtenliğiyle şiirlerine yansıtır. Kelimeler
o kadar berraktır ki her okuyucu rahatlıkla okuyabilir, kendinden bir şeyler bulabilir.
Didem Madak “Kelimelerim ölsün istemem. İsterim ki kelimeler bahçe havuzumda kırmızı
balıklar gibi yüzsünler” der. Fakat Ah’ lar Ağacı kitabında görüldüğü gibi kelimeler birer birer ölüyor.
Kalem büyüsünü kaybediyor. Didem bu durum karşısında sese sığınır ve sesin şiirini yazar.
“Ne diyecektin, ne söyleyecektin
Bir AH’tan başka.”
Ah, bir sestir. Didem bu şiir kitabında seslerin yankısını acıyı dile getirmek, dile gelmeyeni
dile getirmek olarak kullanmıştır. Kelimeler yerini sese bırakmıştır. Sesler acısını dile getirmede
yeterli hale gelmiştir.
Didem Madak, “Ah’ lar çekerken, gündelik eşyalar, mutfak, balkon, muhabbet kuşu, biber gibi
olgular arasında sancılardan sancılara geçer.
Bu kitabında genel anlamıyla, şiirlerinde konuşan ses olarak belirir. Şair kendisini ve
kendisine benzer olanları betimlemek için büyük oranda doğayı kullanmıştır. Ahlar Ağacında kadınla
ağacı buluşturur. Kadının sesini ahlar ağacına emanet eder. Kadında ağaç da acıyla “Ah” der sürekli.
İkisi de zulme uğramış hırpalanmış ah biriktirmişlerdir.
3.3.Pulbiber Mahallesi: Didem Madak’ ın son şiir kitabıdır. İlk iki kitabından farklı bir bakış
açısıyla şiirler yazmıştır. Yazdığı şiirleri daha dışa dönük ve yaşamla barışıktır. Bazen şakacı, bazen
çocuksu, bazen kendisinden geçmiş, kendini unutmuş bir tonla şiirlerden oluşmaktadır. Pulbiber
Mahallesi’nde şiirsel biçimlendirmede değişen bir şey yoktur. Dilde değişiklik görülür. Şiirlerin dili
gündelik dilden argoya, sokağın diline dönüşür. Pulbiber Mahallesi’nde modern olanlarla “ötekilerin”
bir arada yaşadıkları bir İstanbul mahallesini konu edinir. İstanbul’un kozmopolit yapısı içinde
yaşamaya mecbur olan farklı kesimlerin yaşantısını şiirlerine taşır. Kent insanın bunalımlarını,
isyanlarını başarı ile anlatan şiirlerdir bunlar. Ve bu kitap “Eyvallah” kelimesiyle sona erer. Kendince,
okuruyla vedalaşır.
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Dili ve söylemi onun şiirlerini değerli kılar. Sistemin dışına çıkmak, bir anlamda ilişkiler
ağının hiyerarşik eziciliğinden, boğuculuğundan kurtulmak için gelinen bir yerdir Pulbiber. Şairin
kendisini oraya atması tıpkı çocukluğunun masallarındaki harikalar diyarına gitmek gibidir. Kaçış
yeridir Pulbiber. Oraya savrulmuş değil, orayı seçmiştir o.

Onun şiirleri yaşarken ve yaşayarak

yazılandır. Şairin sesinden kimi zaman mahalle konuşur. Şiirin hayat, hayatın da şiire ait oluşu onda
açıkça görülür.
“Didem Pulbiber Mahallesi adlı şiir kitabında, bir yerlere sığmayan ruhuyla, daraldığı her
yerden kaçarken pusulası şiir olmuştur” (Zelyüt, 2014: 164). Pulbiber Mahallesi bir içe bakmanın,
değerlendirmenin değiştiğini onaylamanın şiiridir. Kitabın sonuna doğru iyiden iyiye düzyazının
formuna yaklaşır şiir. Kitabı bitiren de bir dizede tek başına kalmış bir “Eyvallah” tır.
Didem ilk kitabından son kitabına kadar tutarlı ve büyük oranda kasıtlı bir izlek geliştirir.
Feminist bir bakış açısıyla şiirlerini kadın etrafında geliştirir. Madak çocuk edebiyatı ve masalların
dünyaca ünlü bazı örneklerini de toplumsal cinsiyet rolleri temelinde eleştirir.” Pollyanna, Parmak
Kızı, Harikalar diyarında gibi…
“Ucuz teşbihler beyaz atlı prenslerdir Pollyanna
Bir şiire gelir
Ve onu bu hayattan kurtarırlar.”
“Madak şiirlerinin mekânın kendisi inşa eder ilk bakışta bir kurgu mekândır ama çok tanıdık,
çok somut çok da gündelik hayatın içindedir. İşlediği, anlattığı ya da bir hayal evreni içinde
kurguladığı mekân birimlerinin, mahallelerin evlerin avluların bahçelerin her biri aynı zamanda şairin
ve şiirinin hafızasını gökyüzünde saklayan hafıza mekânlarıdır” (Zelyüt, 2014).
Bu mekânlar kâh sıcak kâh soğuk mekânlardır. Madak zaman birimi olarak günlere, günün
belirli vakitlerine, mevsimlere pek çok şiirinde yer verir. Ama hepsine değil, seçtiklerine. Onun asıl
vakitleri akşam ve gecedir. Zaman tasavvuru mekâna göre daha net. Zamanın sınırları, izleri daha
belirgin onun gözünde. Mekân ise çok çeşitli, çok boyutlu.
4.1.Şiirlerinde Ele Aldığı Temalar
4.1.1.Hüzün
Didem Madak, acı ve hüzün duygusunu öncelikle ölmüş annesi ile kardeşi ve aynı zamanda
yakın arkadaşı etrafında şiirlerine yaymıştır. Bu özneler olmadan yaşamanın çaresizlikleriyle okuru
baş başa bırakıyor. Aynı zamanda çaresizliğini çiçekleri ve renkleri de kullanarak değişik bir bakış
açısıyla sunuyor.
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“Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım
Bilmiyorsunuz darmadağın gövdemi
Çiçekli perdeler arkasında saklıyorum
Yıllardır kendini bulutlarda saklayan
İllegal bir yağmurum” (Madak, 2012: 30).
Annesinin özlemi onu hayata küstürmüş, mutsuz bir insan olarak yaşamıştır hayatı. Bunun
üzerine “Mutsuza Kim Bakacak?” (Madak, 2012: 65) şiirini yazmıştır. Bunu yaparken de süslü,
gösterişli cümlelere gerek duymaz; içinden geldiği gibi doğal akıcı bir dil kullanır.

Yani tam

anlamıyla onun şiirlerinden hareketle şunları dile getirebiliriz: Didem Madak, şiirleriyle içinde
biriktirdiklerini, suskunluklarını dile getirmiş, iç dünyasını şiirleriyle okuyucusuyla buluşturmuştur.
Onun hayatı şiirlerinde soluk alıp vermiştir hep. Didem şiir aracılığı ile en ağır en derin üzüntülerini,
en zor anılarını unutmaya hafifletmeye çalışmıştır. Şiir onun için hayata karşı bir ifadedir. Bunu da bir
röportajında şöyle dile getiriyor: “Şiirimin gizli öznesi değilim, orada beni bulmak çok kolay” (Aras,
200: 64).
Böyle diyerek o doğrudan şiirini hayatıyla birlikte okumamızı, şiirinin referansları için dönüp
hayatına bakmamızı söylemiş olur. Şiirleriyle aslında kendi yaşamından hareketle, toplumda birtakım
dondurulmuş duygulara dokunmak istiyor. Bunu da özellikle kadınsı hassasiyeti ile ortaya koyuyor.
4.1.2.Anne
Onun şiirlerinde dünyanın merkezi annedir. Anne yokluğu ile bile bütün dünyayı kuşatır.
Şiirinin apaçık öznesi olan Didem Madak, annesini kaybettiğinde 13 yaşındadır. Ruhu yaşlanır ve acıyı
muhafaza eder ama kendi hep o zamanda dediği gibi sanki hep buluğ çağındadır. Baştan sona annesine
seslenerek yazdığı “Gecenin Çekmecesi” şiirinde şöyle der:
“(…)Bilirsin işte Füsun gidişinden bu yana
Hüzün sektöründe bil fiil yirmi üç sene görev yaptım!” (Zelyüt, 2014: 26).
Annesinin yokluğu ile duyduğu özlemi, çektiği sıkıntıları şiirleriyle paylaşmış bir nevi de olsa
acısının ağırlığını azaltmak istemiştir. Hayatından hareketle büyük bir umutsuzluk, yalnızlık içinde
geçirdiği günlerini, içinde biriktirdiği suskunlukları şiirleri aracılığı ile dile getirmiştir.
Annesinin erken yaşta kaybını şiirle doldurmaya çalışmıştır:
“Annem
Ki beyaz bir kadındır
Ölüsünü şiirle yıkadım.”
Annesinin ölümü üzerine duyulan acıyı şu dizeler en güzel şekilde yansıtmaktadır:
“Annem öldüğünde ay dede içimde
Yüzlük bir ampül gibi parçalandı” (Zelyüt, 2014: 24).
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Kimi gün öylesine yalnızdım
Derdimi annemin fotoğraflarına anlattım
Annem
Ki beyaz bir kadındır
Ölüsünü şiirle yıkadım.
Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım
Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım.
Yine annesine olan özleminin anlatıldığı bu şiirde annenin yokluğu gezinir her dizede. Anneye
dair her eşyada, mutfakta, terliklerinde… Ölüsünü şiirle yaşattığı bir anne özlemini şiirin her dizesine
sızdırmıştır.
4.1.3.Kadın
Madak’ın şiirlerinde en önemli unsurlardan biri de “kadın hassasiyeti” dir. Madak 90’ lı
yıllarda bir ivme kazanan önemli

“kadın şairler” arasında önemli bir yere sahiptir. Madak’ ın

şiirlerinde dişil nitelikler geniş yer tutar. Şiirlerinde kadınsı özelliğinin izlerini rahatça görebiliriz.
Kadın özneler, kadın giysileri, kadın eşyaları tüm çeşitliliğiyle şiirlerde yer edinmiştir. Madak kadının
gündelik hayatındaki yerini özne ve nesneler yoluyla bir sorgu alanına taşımaktadır. Bunlar hayatta
sıkıntılı bodrum katlarında geçen tezgâhtarlık veya kapıcılık yapan kadınlardır. Kadın sorununa ve
kadınlık durumlarına da duyarlıdır. Yer yer sertleşen bir dille kadın duyarlılığını ortaya koyar.
Kadının evdeki düzeni sağlama gücünün yaşamında da kullanabileceğini söylüyor. Bunu yaparken,
dünyasının yalnızca evden ibaret olmadığı, evin dışındaki dünyasının da derlenip toparlanmaya
ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Kadının içindeki gücü simgeleştirmek için kadın mahkûmların en sevdiği
televizyon karakteri Amazon kadın Zeyna’ nın ismini verdiği kedisine soruyor. Erkek egemen, baskıcı
topluma karşı kadınca meydan okumayı seçmiştir. Ağır basan erkeklik söylemine karşı durmuştur.
“(…)Dünyaya bir kadın eli değse Zeyna
Şöyle ağır bir halı çırpılsa
Tozlar havalansa…” (Madak, 2012: 22).
Bu kadın coğrafyasında erkeklere de rastlanır elbette. İsmi geçtiğinde genellikle anneyle
ilişkilendirilecek bir baba figürü vardır ama şiirde annenin ağırlığıyla kıyaslanacak olursa babanın
varlığının lafı bile edilemez. “Siz Aşktan N’ anlarsınız Bayım?” diye sorar onlara. Kadın ruhunun
özelliklerini içten olduğu gibi dile getirerek kadının toplumdaki bakış açışını yansıtıyor adeta. Kısaca
Didem Madak’ ın şiirleri bir kadın ruhunun itirafları olarak değerlendirilebilir.
“Didem Madak şiir yazmayı seçerek, kadınlara uygun görülen “sessizliği” kırmış, geleneğin
kalıplarını kabullenmek yerine, şiirinin merkezine kadınları, özellikle bodrum katlarının,
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gecekonduların, kenar mahallelerin” karnabahar kızartan” kadınlarını, onların hala asli yaşam alanı
olan mutfakları, odaları, ev işlerini koyarak yazmıştır” (Zelyüt: 2014).
Didem Madak, yazdığı şiirlere bir kimlik olarak kadınlığı ve kadınlığın gündelik ya da
toplumsal yaşam içerisindeki pratiklerini doğrudan yansıtır. Bu şiirlerde okur karşısında bir kadın şair
olduğunu fark etmek için üstü örtülmüş izleri takip etmek zorunda kalmaz, çünkü Madak kadınlık
deneyimini yalnızca konu veya aracı ettiği hemen her şey üzerinden açıkça dile getirir.
“Elektrikli süpürgemden zalim toz yumakları boşaltıyorum.
Bu tozlar her şey efendimiz, sözler ise hiçbir şey”(Zelyüt, 2014: 290)
Şiirlerinde mutfak eşyaları önemli bir yer tutar. Ayrıca çocukluk, aile, annenin kaybıyla
özdeşleşmiş bir acı, kadınlık deneyimleri…
“İtiraf etmek gerekirse
Domates- biber biçiminde tuzluklar aldım pazardan
Kalp şeklinde kültablaları”
4.1.4.Din
Didem Madak’ ın üzerinde durduğu temalardan biri de din temasıdır.
“Başörtülü bir anne olarak bekliyorum
“Ruhumun şark hizmetinden dönüşünü” dediği bu dönemde, Kur’ anı Kerim ve tasavvufla
ilgili kitaplar okuduğunu öğreniyoruz Işıl’ dan: “…Çok umutsuzdu. Kapanarak bu umutsuz durumdan
bir çıkış yolu bulacağını umuyordu. Ablam o dönem inanarak kurtuldu. Yoksa kayıp gidecekti. Hukuk
fakültesini de bu süreçte bitirebildi” (Zelyüt, 2014: 29).
Ah’ lar Ağacı kitabında uzun “Ah” larından birini Tanrı’ ya seslenerek söyler.
“Güçlü bir el silkeledi beni sonra
Sanırım Tanrı’ nın eliydi.”
Bu dizelerde Tanrı bir baba imgesiyle iç içedir. “Madak şiirlerinde “Tanrı”, Tanrıya
seslenmesi ve onunla konuşmaya başlaması Ah’lar ağacında başlar. İlaç içip kolonya sürünüp
ferahlayacağını düşünerek başladığı şiirde kendisini silkeleyen elin Tanrı eli olduğunu fark eder”
(Madak, 2012: 14). Ondan olanların ağırlığından onu kollamasını gerçekten esirgemesini ve
bağışlamasını diler.
4.2.Didem Madak’ ın Şiirlerinde Biçim: Didem Madak’ın şiirleri özel çözümleme gerektiren
anlamı geri plana atılmış, şifresi çok derinlerde olan gizli şiirler değildir. Serbest nazım şekliyle
yazılmıştır. Çoğu düz yazıya yakındır. Bir öykü anlatır gibi şiirlerini oluşturmuştur. Didem Madak’ın
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şiirlerinde benzetmeler, imgeler, sesleniş gibi unsurlar yer almaktadır. Benzetmenin yer aldığı
dizelerden örnekler:
“(…) Unutmanın gözyaşları sanki bu tozlar
Annemin temizlik günleri gibiyim
Yorgun, solgun ve beyaz.”
Yine onun şiirlerinde çeşitli somutlamalarla şiirin etkisi arttırılmıştır:
(…) Keşke aşk şiiri yazsam
Ne güzel
Aktarlara tarçın diye satardım
Ticareti de öğrendim bakın,
Hadi alkışlayın.
“Bir zamanlar kendimi
Bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım.
Kaç metredir benim yokluğum? (…) dizelerinde görüldüğü gibi Didem Madak kelime
oyunlarıyla okuru hem düşündürmüş hem de güldürmüştür.
“(…)Ne diyecektin, ne söyleyecektin
Şairlerin şahı olsan,
Bir ‘AH’ tan başka.”
Yukarıdaki dizede de dikkat çeken bir diğer unsur “AH” kelimesinin yazılış biçimidir. Büyük
harflerle yazmasının sebebi sesin tonuna göre pişmanlığının ve öfkesinin büyüklüğünü göstermektir.
Yine diğer bir dizede de bu kelimeyi farklı bir şekilde kullanmıştır:
“Bir zamanlar meydan okumak isterdim.
Kaç meydanını okudum da bu hayatın
Yalnızca iki harf öğrendim:
A
H!”
Burda da “Ah” kelimesini ayrı yazmasının nedeni ayrılık, annesinin yokluğunu görselleştirme
çabasından kaynaklanmıştır. Onun şiirlerinde imgeler de oldukça güçlü ve dikkat çekicidir. Aşağıda
yer alan dizede görüldüğü gibi:
“Annem
Ki beyaz bir kadındır”. Somutlama yoluyla imge yapılmıştır.
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“Kavrum ve çatlaktı dudaklarımın toprakları”, “Acının ortasında acısız olmak”, “ Oğlan kıza
bir gül alsa, Bilirdim odur en kırmızı zaman”, ”Affet bu siyah ve transparan duayı, Ben zaten
gecenin arka cebinde falçatayım.”gibi birçok dizede de imge yapılmıştır.
“Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka.”
Sonunda soru işareti olmayan, nokta olan bir soru cümlesinin tedirgin ediciliği… Burada ölen
kimdir, ölüm nedir tam olarak belli değildir. Sanki yaşadığından daha az yaşamış gibi sonluluğunun
yasını tutmak, ölümün çok erken gelecek olduğunu hissetmenin insanı içine bırakıverdiği bir yas
vardır Ah’lar Ağacı’nda. Kendi ölümünün yasını tutmaktadır
5. Didem Madak’ ın Eserlerinde Dil ve Üslup:
Didem Madak, estetik kaygı ve biçimi şiirinin hiçbir zaman merkezine koymamış. Şiirleri
süsten, sanattan abartıdan arınmış bir biçimde kaleme almıştır. Dil sade, anlatım güçlü ve gerçekçi…
Didem Madak’ ın şiiri tutarlılıkla gündelik dil ve pratikliklerden beslenen, sıradan insanların kendi
tarihlerini yazarcasına rahat bir şekilde söylemiş. Estetikliğe de hiç girmemiştir.
Şiirleri ilk okumada kolayca yazılabilecek izlenimi uyandırır. Sıkça kullandığı günlük
kelimelerden, akıp giden, aksamayan, uzun bir söyleyişten dolayı. Sanki bir öykü anlatır gibi. Ancak
bazı dizeler bunun her zaman böyle olmadığını duyuruyor. Örnekleyecek olursak; "Bir tek senin
çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı."/ "Gözlerim ormanda kaybolmuş çocuk gözü
renginde"/"Hayatımın üstünde imkânsız kuşlar uçuyor"/ "Ben belki denizden bile eski biriyim"/ "İnsan
içinde çevrilen bir çıkrığın sesini unutur mu?" vb. dizelerin pek öyle bir çırpıda yazılmış gibi
durmuyor.
Gündelik hayata dair kavramları, kelimeleri, sesleri, imgeleri şiirleri dilinin sadeliğiyle
şiirlerinde kullanmıştır. “Yumurtanın cızırtısı, kedinin hareketleri, çiçekler, böcekler, hayvanlar,
renkler, eski şarkılar, okunmuş çocuk kitapları Didem’in şiirlerinde ışıldamaya başlarlar. Günlük dili,
sokak dili hatta argo ve popüler kültürün sözcük ve imgelerini kullanarak kendine özgü şiir dili
oluşturmuştur. O şiirdeki derinliğinin gücünü sadeliğinden, içtenliğinden almıştır. Bu dünyaya misafir
olduğu 41 sene boyunca çocuk, kelime, anne, harf, şair, dost, kedi, ağaç, kuş ve en çok da Didem
Madak “ah’larını”, duayı, zamansızlığı şiirlerinde sade bir dille anlatıyor.
O kalemini özgür bırakarak yazmıştır şiirlerini. Amacı herkesin hoşuna gidecek şiirler yazmak
değildir. Şiir yazmak için şiir yazmadığını söyler: “Şiir yazmak gibi bir prensibim yok. Derdimi
anlatmaya çalışıyorum” (Madak, 2012: 64).
Şiirleri biçim olarak uzundur genellikle. Uzun yazar ki susarsa yeryüzünden çekip gidecekmiş
hissine kapılır. Şiirlerinde hayatı birkaç metafora, imgeye, sembole sıkıştırmak yerine hayatın
tamamını içine çekmek ister uzun dizeleriyle. Ah’lar Ağacında sanatıyla ilgili şu ifadeler dikkat
çekicidir:
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“İmlâmı iyice bozsam da fark etmez artık
Kime ne “de-da” ları ayırmasam?
Noktalarda durmasam?
Bir ünleme koşsam yalnızca”
Bu dizelerde de ifade ettiği gibi Didem Madak sanat yapmak için şiir yazmamıştır. İç
yaşantısını tüm doğallığıyla dile getirmek, bunu yaparken de sanatsal ifadelere gerek duymadan
özgürce kullanmıştır kalemini.
Madak’ ın şiirlerinde sert seslere ve saldırgan tonlara yer yoktur. Didem Madak Türk
edebiyatında eşsiz bir kişilik yaratarak insanlığa sınırsız zenginlikler sunmuştur. Onun şiirleri Ege
Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda ‘Mahmut Temizyürek’ in de söylediği gibi ilk
bakışta “iri”, göze çarpan, herkesin ilgisini çeken, her kesimden insanın anlayabileceği bir dille
yazılmış hissi verir. Ancak onun şiirleri “ ekşi” dir. Acılıdır, dile gelmeyen acılar, hüzünler vardır
şiirlerinde.
Didem, görsel ve işitsel imgeyi birbirine yedirerek kullanmış ve okuruna her ikisini de
duyumsatmayı başarmıştır. Madak’ı farklı kılan dili, imgeleri, sesiyle oluşturup anlamı bu zeminin
üzerine oturtmasıdır. Gündelik dili, sokağın ağzını, popüler figürleri kullanarak kendine özgü bir şiir
kurmuştur.
Yer yer mizahi unsurlar da görülür şiirlerinde. Yaşamının doğallığını mizahi unsurlarla
bütünleştirerek okuyucuya sunmuştur.
“(…) Acı yok bizim mahallede sanki hiç olmamış
Yalnız şarkılara fazla pul biber atıyorlar.
Onun şiirlerinde sokak sözcükleri, argo kelimeler de yer almaktadır:
“Rutubetten akmayan tuzluklardan farkımız yoktu
Biraz pirinç atmak lazımdı bana
Kıçına vurarak şiir ekeledim ortalığa”
Kendi dilinden Didem Madak şiiri
“Benim hayatımla ve bir kadın oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim var, bu
meselelerle samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp, kitabî
şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu yüzden hepsi
benden parçalarla dolu. Bu yüzden biraz ‘kadınsı’, durup dururken bağıran şiirler.”
Sorun her zaman olduğu gibi, kız çocuğun dünyaya, onun kadınlara vadettiği aşka açılmasıdır.
Peki ne kalır bu iyi niyetli ve sevimli kızdan geriye?
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İyi niyetli ve sevimli kızdan kalanlar
Sallanıyor durmadan boş salıncaklarda
“Üzgünüm” diyor
Yaşadıklarının ağırlığı altında o sık sık şöyle dua eder:
Olanlar oldu Tanrım
Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla!
Ne olduğunu bilemeyiz; olayın o adamla veya adamlarla karşılaşmayı içermesi, olayların
birbirini takip etmesi bakımından şöyle veya böyle cereyan etmesi bizim için hiç önemli değil. Burada
başlangıç noktamız dişi sesin sahip olduğu sevme cesareti, cüreti, içtenliğidir. Namuslu, terbiyeli, cici,
bekleyen, edilgin; bir erkeğe bir hediye olan vücudunu kendisine öğretilen kuralları koyarak teslim
eden bir kız olmanın ötesine giderek seven bir insan olmaya kalkışması, bir kadını dişi bir trajik
kahraman haline getirmeye yeter. Seven özne hiçbir zaman dişi değildir zira.
SONUÇ:
Sonuç olarak; Didem Madak’ ın şiirlerinde genel olarak ele aldığı temalar; anne, ölüm, din,
hüzün ve kadındır. En önemlisi de bu temalar etrafında şiirlerini oluştururken kendi hayatından
beslenmiştir. Şiirlerinde kullandığı dil oldukça sade ve akıcıdır. Kadın dünyasına ait kelime ve
kavramları şiirsel dile başarıyla uygulamıştır.
Didem Madak şiirlerinde duygularını oldukça samimi ve içten bir şekilde ifade etmiştir.
Sanatsal ifadelere, süslü ve gösterişli cümlelere yer vermemiştir. Günlük hayattaki en basit nesneleri
bile şiirine sokmuştur. O genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen şiirleriyle, kadın hassasiyeti ve
bütün doğallığıyla şiir ile yaşam arasındaki mesafesizliği aşmış hayatta edindiği bütün izlenimlerini
şiirleriyle okuyucuya sunmuştur ve edebiyatımızda derin izler bırakmış, kadın hassasiyetini şiirlerinde
en etkili biçimde yansıtmış olan yazarımızdır.
Didem Madak şiirleri okunmadan da, bilmeden de elbet yaşanılır bu hayat. Ne var ki onun
şiirlerini okuyan göz, anlayan yürek dünyanın, hayatın birçok bilinmezin farkına varacaktır. Başını
gökyüzüne kaldırdığında, yüzünü bir çocuğa, bir çiçeğe, bir kediye çevirdiğinde bambaşka duygular
geçecektir içinden. Şu hiç durmadan dönüp duran dünyaya Didem Madak’ ın gözleriyle bakmak
hayatımızın ritmini, algısını değiştirecektir.
Didem Madak’ ın şiirlerinde kullandığı sözcükler ve özellikleri, tamlamalar, benzetmeler
kısaca şiirlerinin temel yapısı başka bir çalışmaya konu olabilir.
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ÖZET
Postmodernist romanın en belirgin özelliklerinden biri olan metinler arası ilişkiler, metnin
anlamının incelenmesinde büyük önem taşır. Metinlerarasılık metnin daha iyi anlaşılmasına, mesajının
daha etkili iletilmesine katkıda bulunur, aynı zamanda geçmiş birikimlerin devredilmesini sağlar.
Metinlerarasılık diğer edebiyat yaklaşımlarının da kullandığı bir tekniktir ancak birçok postmodernist
roman nerdeyse metinler arasılık kavramı üzerine inşa edilir. Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı romanı
metinler arası ilişkiler üzerine kurgulanmış ve birçok teknik romanda uygulanmıştır. Postmodernist
özellikler gösteren Kara Kitap’ta, bir yazar adayının karmaşık yolculuğu vardır.
Anahtar Kelimeler: Postmodernist roman, metinler arasılık, Kara Kitap
ABSTRACT
The intertextuality relations, one of the most prominent features of the posmodernist novel, are
of great importance in the study of the meaning of the text. Intertextuality contributes to a better
understanding of the text, the more effective transmission of the message, and at the same time the
transfer of past accumulations. Intertextuality is a technique used by other literary approaches, but
many postmodernist novels are built almost on the concept of intertextuality. Orhan Pamuk's novel,
The Black Book, was edited on intertextual relation
Key Words: Posmodernist novel, intertextuality, Black Book
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GİRİŞ
Metinlerarasılık

postmodernist

romanın

kullandığı

en

önemli

kavramlardan

biridir.

Postmodernist bir metnin incelenmesi, metinler arası ilişkilerin ele alınmasını gerektirir. Bu türden bir
inceleme, yazarın ve metnin dünyasının aydınlatılmasına önemli ölçüde katkı sağlar.
Metinlerarasılık, aslında roman türünde yansıtmacı, modernist ve postmodernist tarzların ortak
ögesidir ancak metinlerarasılığın postmodemizmdeki işlevi farklıdır. Farklı metinler artık sadece bir
oyunun parçası durumundadır. Postmodernist metnin öncüllerine gönderme yapmasının tek biçimi
onlardan söz etmektir, yani onların bulunduğu orijinal yerlerden alıntılar yapmak ve dolayısıyla da,
bunları teyit etmek yerine, bunların orijinal anlamlarını" ve yapılarını değiştirmek, bozmaktır.
Kara Kitap’ın kurgusu metinler arası ilişkiler üzerine kurulmuştur. Metinler arası teknikler
esere doğal bir biçimde eklemlenmiştir. Dolayısıyla postmodernist bir metnin anlam evreninin iyi
anlaşılabilmesi için bu tekniklerin esere nasıl eklemlendiği tespit edilmelidir. Ayrıca yazarın ilişki
kurduğu metinlerin bağlamından ne gibi deformasyonlar yaptığı ve söz konusu metinlerin bağlamına
nasıl bir bakış açısı sunduğu olduğu oldukça önemlidir.
Bu çalışmada Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı eseri Metinlerarasılık bağlamında ele alındı.
Söz konusu kavramın Pamuk’un kitabına hangi tekniklerle uygulandığı tespit edilmeye çalışıldı.
Metinlerarasılık
Metinlerarasılık kavramı, genel olarak gönderme başlığı altında, alıntılama, kurguda model
alma, metin montajı, farklı edebî türlerin yan yana kullanımı gibi pek çok tekniğin uygulanmasıyla
olur.
Bir metnin başka metinlere gönderme yapması ya da oradaki bir kurguyu, karakteri ya da
çatışmayı yeniden üreterek model alması, metne teknik olarak bir zenginleştirme etkisi getirir; zira
metnin çağrışım gücü arttığı, başka metinlere uzanan birçok anlamlılık zeminine kavuştuğu gibi
anlatıda tekdüzeliği kıran bir unsur olarak edebi türler arası bir geçişlilikle de tekniğini zenginleştirir
(Akyıldız, 2010: 716).
Metinlerarasılık, kabaca iki ya da daha çok metin arasında bir alışveriş, bir tür konuşma ya da
söyleşim biçimi olarak anlaşılmalıdır. Kavram genel anlamıyla bir yeniden yazma (reecriture) işlemi
olarak da algılanabilir. Bir yazar başka bir yazarın metninden parçaları kendi metninin bağlamında
kaynaştırarak yeniden yazar.
Her metin, kendinden önce oluşturulmuş metinlerle, atasözleriyle, vecizelerle, şarkılarla,
türkülerle, şiirlerle, resimlerle, heykellerle ya da herhangi bir sanat eseriyle ilgili ve alakalıdır. Bu ilgi
ve alaka Antik Çağdan günümüze çeşitli şekillerde gerçekleşmiştir (Şahin, 2014:187).
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Her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazınsal metnin daha önce yazılmış olan
metinlerden ayrı olarak yazılamayacağını, her metnin açık ya da kapalı bir biçimde önceki
metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşıdığını savunan yeni eleştiri yanlıları onun alıntısal özelliğini
göstermeye uğraşırlar. Hepsi de metnin bir alıntılar toplamı olduğunu, her metnin eski metinlerden
aldığı parçaları yeni bir bütün içerisinde bir araya getirdiğini ileri sürer.
Kristeva’ya göre metinler arasında, her metnin kendinden önce yazılmış öteki metinlerin
alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle bağımsız olamayacağı düşüncesi öne çıkar.
Bir metin hep daha önce yazılmış metinlerden aldığı kesitleri yeni bir birleşimi düzeni içerisinde bir
araya getirmekten başka bir şey olmadığına göre, metinler arası da hep önceki yazarların metinlerine,
eski yazınsal bir geleneğe bir tür öykünme işleminden başka bir şey değildir. Kısacası, bu bağlamda,
her yapıt bir metinler arasıdır.
La Bruyere'in söylediği gibi, "Her şey daha önce söylenmiştir", yazın hep aynı içeriğin
yinelenmesinden başka bir şey değildir. Metinlerarasılık da bu çerçevede "Her şey daha önce
söylenmiştir" sözlerinin benimsettiği düşünceden kaynaklanır (Koç, 2003: 40)
Bir metinde göndermeler, metin ekleme ya da metin dönüştürme şeklinde yapılabilir. Kara
Kitap’ta şiir, epigraf, gibi metinlerin doğrudan eklenmesine sıkça rastlansa da göndermelerin ağırlıkta
olduğu söylenebilir. Bu konuda kaynaklar oldukça çok olup, çağrışımsal göndermeler, eserin hemen
her bölümünde yer alır. Göndermelerin sayısı o kadar çoktur ki yazarın birçok şeyi, geçmişteki ve
tasavvuftaki karşılığı ya da benzeri ile bağlantı kurarak anlattığı ya da açıkladığı söylenebilir.
Postmodernist Romanda Metinlerarasılık
Postmodernizm, yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, gelişen siyasal ve ekonomik
küreselleşme; bireysel ve toplumsal eşitlenmeler ve bağıntısızlaşmalar; olgudan görüntüye geçiş; iç içe
giren kültürler, ideolojilerin dağılmasıyla ortaya çıkan tercihsizlik; birbirinin içine giren gerçekle hayal
gibi birçok durumu ve tutumu anlatmak için kullanılagelmektedir. Bu kullanım alanlarının merkezinde
bazı olumlu veya olumsuz ortaklıklar da görünmektedir: Örneğin Postmodernizm, bilim, teknoloji ve
ideolojiler ekseninde toplanan modern değerlere şüphe duymakla başlamış; modern bilgiye ve bilince
karsı eleştirel bir tutum geliştirmiştir. Ayrıca, Postmodernizmin geliştirdiği çoğulculuk, demokrasi ve
yerel kültürlerin kabulü, özgürlükler açısından bir asama olarak da görülebilir. Ama postmodernizmi
milli ekonomileri, dilleri, milli kültürleri yok eden küresel kapitalizmin yeni bir üslubu olarak kabul
etmek de mümkündür. Postmodern romanın temel özellikleri, üst kurmaca, Metinlerarasılık, çoğulcu
bakış açısı olarak belirlenmektedir. Tarihe yönelme, kurguda entrika ve gizemi öne çıkarma gibi
eğilimlere de daima vurgu yapılmaktadır (Narlı, 2009:124).
Birey açısından bakıldığında Postmodernizm; Modernizmin tersini yapıp bireyi “içe dönüş”ten
kurtarmayı, ferdin değişken yapısını ortaya çıkarmayı; ona her alanda bir “seçme özgürlüğü” aşılamayı
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ilke edinir. Sanat açısından terime yaklaştığımızda Postmodernizmin, sanatın bir kurgu veya oyun,
sanatçının ise bu oyunu dilediği gibi kurgulayan, oyuna müdahale edebilen, dilediğinde ona dâhil olan
bir “oyun kurucu” olduğu düşüncesini benimsediğini görürüz.
Zaten Postmodern yazar, etik/siyasal ya da tarihsel malzemeyi oyunlaştırma eğilimdedir.
Postmodern sanatçı, irrasyonal ile rasyonel olanı, düş ile gerçeği, geçmiş ile bugünü bir arada yansıtır.
Zira Postmodern düşünce, “gerçek” dediğimiz şeyin, bir kurgu veya oyundan ibaret olduğunu,
gerçeğin “göreceli” olduğunu savunmuştur (Fedai, 2008:308).
Metinlerarasılık, bütünüyle Postmodern romanın getirdiği bir teknik değildir. Özde “iktibas”
geleneğine dayandırabileceğimiz bu metin dışılığın, hem bilimsel hem de edebiyat metinlerinde yapıla
geldiği bilinmektedir. Fakat Postmodern romanın alıntı ve göndermelerinin temel amacı, oyunu çok
boyutlu ve ilginç kılmak içindir. Bilgi ve değerlerin gelenekselmiş bütünlüğünü bozma amacı
güdüldüğünü de söyleyebiliriz (Narlı, 2009:124).
Metinlerarasılık teriminin türeticisi olan Julia Kristeva, bu konuyu ele aldığı iki kitabında
metnin dışa kapalı ve kendi kendine yeten bir bütün olmadığını, dolayısıyla bir kapalı sistem
mantığıyla çalışmadığını vurgular. Bu yüzdendir ki, Metinlerarasılık kavramı çoğunlukla Postmodern
edebiyat bağlamında gündeme gelse de bu kavram çerçevesinde incelenebilecek ilişkiler birçok
metinde görülür.
Postmodern edebiyatın, Ortaçağ Edebiyatı ve Divan Edebiyatı’yla örtüşen yanı, orijinalite
kaygısında

olmayışı ve

insanlığın

temel birikimini kullanmada

sanatçının kendisini özgür

hissetmesidir. Hikâyenin daha önce anlatılmış olması bir şeyi değiştirmez; her yeni anlatı, yeni bir
dokudur.
“Yusuf u Züleyha”, “Hüsrev ü Şirin” “Leyla vü Mecnun” gibi hikâyeler bir mesnevi yazmak
isteyen tüm sanatkârların yeniden anlatmaktan bıkmadığı konulardır. Her seferinde ortaya farklı bir
eser çıkmaktadır nasılsa. Önemli olan yazarın bu hikâyeyi yeniden yapılandırma/ kurgulama
başarısıdır (Türkdoğan, 2007:169).
Türk edebiyatına baktığımızda "metinler arası ilişkiler"in eskiden beri mevcut olduğunu
görüyoruz. Büyük şair Şeyh Galip: "Esrarını Mesnevi'den aldım/Çaldımsa da mîrî malı çaldım"
diyerek bir anlamda eskilere, üstadlara olan borcunu ortaya koyar (Koç, 2003;40).
Metinler arası ilişkiden yararlandığını yukarıdaki beyitle ilan eden Şeyh Galip bu bağlamda
kendinden sonraki edebiyatçılara yeni bir yol açmıştır. Birbirinden ilham alan edebiyatçılar, Şeyh
Galib'in bu beytini sık sık tekrarlamışlardır. Divan şiirinde şairler sevdikleri şairlerin şiirlerine
nazireler yazarlar. Ya da bu şiirlerden yola çıkarak tahmis, Taştir ve Tazmin’ler yazarlar. Kara
Kitap’ta da “Esrarlı Resimler”in epigrafında söz konusu beyit alıntılanmıştır.
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Metinlerarasılık, aslında roman türünde yansıtmacı, modernist ve postmodernist tarzların ortak
ögesidir. Bununla birlikte söz konusu ögeye bakış noktalan arasında farklılıklar bulunur. Yansıtmacı
romanda Metinlerarasılık yazar merkezli oluşuna karşılık öteki iki tarzda metin merkezlidir. Şöyle ki:
Yazar, bir edebiyatçı kimliğine sahip olmanın yanında bir aydındır aynı zamanda. Özellikle yansıtmacı
yazarlar romanı bir edebiyat eseri oluşunun ötesinde belirgin misyonu olan bir toplumsal ilerleme,
kültürel kalkınma aracı şeklinde de değerlendirmekten - değişen ölçülerde- geri durmamıştır. Bu da
romana, kurmaca bir dünyada geçen yaşantıların işleniş zemini olmanın ötesine geçirerek dolaylı bir
bilgilendirme/ kültürlendirme nesnesi olma niteliği kazandırmıştır.
Yansıtmacı yazar konuyu sahip olduğu kültürel donanımdan geniş ölçüde yararlanarak işler.
Böylece edebiyat dışı okuma etkinliği sonunda edindiği sanat, felsefe, tarih, sosyoloji, psikoloji vb.
alanlarına ait pek çok bilginin tortusu kurmaca yapının içine siner. Kimi zaman da yazar, bunu
doğrudan bir tutumun ürünü kılarak yine aynı etkinliğin sonucunda bir sorunsal hâline getirdiği felsefî,
tarihî, sosyolojik, psikolojik bir durumu, olguyu ya da kavramı romanına konu alır. Söz konusu
sorunsalı, bu alanlardaki farklı görüşleri, tezleri, öğretileri çatıştırarak irdeler.
Modern edebiyat biliminde “anıştırma” terimiyle karşılanan bu etkinlik, en genel hâliyle
yazarın "bir resme, bir müzik parçasına, bilime, siyasete, dine, kısacası yazınsal metnin alanında yer
almayan her şeye" yönelik olarak yaptığı dolaylı bir iktibastır.
Metinlerarasılığın postmodemizmdeki işlevi farklıdır. Farklı metinler artık sadece bir oyunun
parçası durumundadırlar. Yansıtmacı ve modernist tarzlarda -aralarındaki derin ayrıma rağmen- daha
çok anlamı etkileme ya da belirleme noktasında birleşen Metinlerarasılık, ne dış ne de iç gerçekliği
yansıtma ya da işleme gibi bir hedefi olan; bunun yerine romanı bir sanal gerçeklik ortamı olarak
gören postmodernist romanda bu çoğulculuğu sağlayan ögelerden biri olma konumuna getirilmiştir.
Metinlerarasılık, postmodernist romanda temel kurgu öğesi olan üst kurmacanın bir alt
kategorisi olarak değerlendirilmektedir. Dış ya da psikolojik gerçekliği yansıtmak/irdelemek gibi
amacı olmayan postmodernist yazar metinlerin sanal gerçekliği içinde, "anlatı ormanlarında (...)
gezinti “ye çıkar.
Postmodernist metnin öncüllerine gönderme yapmasının tek biçimi onlardan söz etmektir, yani
onların bulunduğu orijinal yerlerden alıntılar yapmak ve dolayısıyla da, bunları teyit etmek yerine,
bunların orijinal anlamlarını" ve yapılarını değiştirmek, bozmaktır.
Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Kara Kitap gibi Türk romanlarında da değişik boyutlarda
ve işlevlerde başvurulan Metinlerarasılık, postmodernist romanda metnin örgüsünü oluşturmanın
başlıca dolgu malzemesi olarak işlenir. Romanında bu yöntemi başatlaştırmayı plânlayan yazar artık
ne dış gerçekliğe, belli bir toplumsal yapıya özgü oluşumları (yansıtmacı roman) ne de iç gerçeklikteki
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psikolojik çatışmaları, bunalımları (modernist roman) anlatı zincirinin halkaları olarak görmektedir
(Sazyek, 2002:7).
Kara Kitap’ta Metinler arası İlişkiye Bakış
Kara Kitap’ın ana kahramanı Galip, -aynı zamanda amcasının kızı olan- eşi Rüyanın kendisini
terk etmesinden önce basit bir hayat süren sıradan biridir. Fiziksel özelliklerinden hemen hemen hiç
bahsedilmeyen Galip’in tüm hayatı, gerek metinler arası göndermelerle gerekse Celal’in yazıları
bağlamında yazıyla ve edebiyatla dolu bir atmosferde geçer. Batılılaşma yanlısı üst sınıf bir aile
ortamında büyüyen Galip, ilkokula gitmeden iki yıl önce babaannesinden okuma yazma öğrenir.
İlkokula başladıktan sonra da hayranı olduğu Celal Salik’in yazılarını okumaya ve bunları gazeteden
kesip saklamaya başlar. Yine Rüya ile Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk’ındaki gibi birlikte büyür, aynı
okullara gider ve onu ilk gördüğü andan 19 yıl, 19 ay, 19 gün sonra evlenir.
33 yaşında genç bir avukat olan Galip’in ev ile iş arasına sıkışan rutin hayatını değiştiren olay,
eşi Rüya’nın kendisini terk etmesidir. Rüya, geride on dokuz kelimelik bir mektup bırakarak kaybolur.
Günlük yaşamdaki bu basit olay, kurmacanın dünyasına girdiği andan itibaren çok karmaşık bir nitelik
kazanır. Aynı anda yine hayranı olduğu gazeteci Celal Salik’in de ortadan kaybolması olayları daha
karmaşık bir hale getirir.
Bu karmaşık ve çok katmanlı anlam dünyası kahramana da yansır ve Galip, bu çoğul dünyada
çok katmanlı bir karaktere dönüşür (Demir, 2011:1814). Galip, yolculuğun başında tedirgin ve
duygusal bir ruh haline sahiptir. Öyle ki Rüya’nın kendisini terk etmesini çocukluk olarak
değerlendirir. Rüya’nın kendisini terk edişinin nedenlerini ta çocukluklarından itibaren ilişkilerini
gözden geçirerek bulmaya çalışır. Önceleri karısının kısa sürede eve döneceğini düşünerek, gerçeği
aile bireylerinden saklar; öte taraftan Rüya’yı arama planları yapar. Rüya’nın gidebileceği yerlerin
listesini çıkarır, eski arkadaşlarını arar, tanıdıklara sorar, fakat Rüya’nın izine bir türlü rastlayamaz.
Galip, Celal’in bakışlarını sürekli üzerinde hissederek arayışını devam ettirir. Artık Rüya’nın
yanı sıra roman boyunca leitmotif olarak tekrarlanan “hayattan daha şaşırtıcı tek şey olarak
değerlendirdiği yazıyı da” aramaktadır (Demir, 2011:1814).
Galip Celal’i sormak için gittiği Milliyet gazetesindeki yazarlarla polemikler üzerinde yürüyen
edebi, siyasi, kültürel ve politik tartışmalar yapar. Yine Rüya ile sık sık yaptıkları gibi sinemaya gider
ve filmi izlerken bir taraftan Rüya’ya dair hayaller kurar, öte taraftan toplumsal hafızanın kayboluşu,
gelenek-modernlik, Doğu-Batı gibi toplumsal sorunlara dair fikirler üretmeye çalışır.
Galip, arayışını genelev, camii, pavyon, otel, karanlık sokaklar gibi birbirine tezat mekânlarda
sürdürürken kendini, kişiliğini değiştirecek önemli olayların içinde
Atölyesi’ndeki Celal’in mankeni karşısında, kendisi olamadığını söyler.
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Dante’nin İlahi Komedya’sını çağrıştıran yolculukların neticesinde artık, Celal’in yerine
geçmeye hazırdır. Nitekim birinci bölümünün sonunda, yolculuğunun ilk aşamasını tamamlayarak
Şehrikalp apartmanına varır. Celal’in yazılarının tıpkı çocuk dergilerindeki bulmacalar gibi birbirine
açılan kapılardan geçe geçe bir hedefe yaklaşıldığı duygusu oluşturduğunu düşünen Galip, Celal’in
Şehrikalp apartmanındaki dairesine yaklaşınca tüm bu yazılardan geçe geçe başka birine dönüşmenin
de keyfini yaşar (Demir, 2011:1814).
Benim Adım Kırmızı’da, daha adından itibaren, Umberto Eco'nun Gülün Adı romanı
örneksenmiştir. Eco'nun romanı da tarihî bir dönemi, ortaçağı iç zaman olarak seçmiştir. Ruhban sınıf
içinde antik Yunan uygarlığına yönelme şeklinde gelişen aydınlanma hareketinin mevcut düzeni
bozacağı kaygısını duyan meçhul bir katil, bu girişime katılan din adamlarını esrarengiz bir şekilde
öldürmeye başlar, iki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir turum geliştiren karşıtının
çatışması; kalıplaşmış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması; cinayetleri çözme eylemini
dışarıdan gelenin yüklenmesi; olayların sınırlı ve belirgin bir zaman kesiti içinde (yedi gün- on gün)
geçmesi; aksiyonel yapı içinde çok yoğun felsefî/ estetik sorunların irdelenmesi gibi koşutluklar
bulunmaktadır. Dolayısıyla Pamuk, Eco’nun metnini ad, konu, aksiyonel ve entrik yapı, zaman,
mekân, figüratif işlev, düşünsel örgü bakımlarından örneksemiş; bununla birlikte yerelleştirmedeki
özgün tutumuyla yeni bir metin oluşturmuştur (Sazyek, 2002: 11).
Yukarıda, Benim Adım Kırmızı ile Gülün Adı romanları arasındaki ilişkinin bir benzeri Kara
Kitap ile Mesnevi, Hüsn-ü Aşk, Mantık-ut Tayr, Binbir Gece Masalları arasında kurulmuştur. Kara
Kitap birçok Postmodern metinde olduğu gibi tamamen metinler arası ilişkiler düzlemi üzerinde
kaleme alınmıştır.
Eserde de Metinlerarasılık konusuna bakış sık sık ele alınmıştır. “Kahramanı Benmişim”
bölümünün epigrafı şöyledir: “Üslupla şahsiyet: Yazı yazmak mutlaka yazılmış yazıları taklit etmekle
başlar. Bu tabii bir haldir. Çocuklar da başkalarını taklitle söze başlamazlar mı?” (Tahir-ül Mevlevi)
Söz konusu taklitten maksat “…insanın kendi sesini yakalayabilmesi”(s.402) olarak görülmektedir.
“Her yazar, tek başına fakir bir yazardır.” (s.106) Bu açıdan Kara Kitap’ta söz konusu taklitler
sayesinde ilişki kurulan metinlerden çok farklı bağlamlar oluşturulmuştur.
Romanın hemen başlarında Kara Kitap ile Mesnevi ve özellikle Hüsn-ü Aşk arasında birtakım
bağlar kurulacağını okur, Galip ve Celal adlarıyla karşılaştığı ve apartmanın adının Şehrikalp olduğunu
öğrendiği zaman tahmin edebilir. Çünkü yazar apartmana verdiği Şehrikalp adıyla, Şeyh Galip’in
Hüsn-ü Aşk’ındaki Diyar-ı Kalbe açık gönderme yapmaktadır. Romanın geri kalan kısmı yazarın,
Celal karakteriyle Mevlana Celaleddin Rumi arasında ve Galip karakteriyle de Şeyh Galip arasında
çağrışımlar uyandırmak istediğine kuşku bırakmaz… Galip ile Rüya’nın öyküsü Hüsn-ü Aşk’ta
anlatılan öyküye koşut ögeler taşır. Ayrıca Galip Hüsn-ü Aşk’ı Rüya’yla birlikte okurken Rüya’ya âşık
olur (Moran, 2014: 95-96).
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Hüsn–ü Aşk ise romanın “arayış” kurgusunun temelini oluşturur. Galip’in yolculuğu Hüsn–ü
Aşk’ta, Hüsn’e ulaşmaya çalışan Aşk’ın yolculuğuyla büyük koşutluklar gösterir. Galip ve Şehrikalp
Apartmanı isimlerinin de belirgin biçimde ima ettiği Galip’in yolculuğu ile Aşk’ın yolculuğunun
benzerliği yanında başka benzerlikler de bulunabilir.
“Celâl Salik, Hüsn–ü Aşk’taki Sühan’ı hatırlatan bir kahramandır. Sühan’ın “söz” anlamına
geldiği düşünülürse, romandaki köşe yazarı Celâl’in, yazıları/ sözleriyle Galip’i yönlendirmesi iki
hikâye arasında simetrik bir ilişki oluşturur. Hüsn ü Aşk’ta, sevgililere yardım eden önce Hüsn’e sonra
Aşk’a kılavuzluk eden, tehlikelerle dolu yolculuğunda Aşk’ı asla yalnız bırakmayan kahraman
Sühan/sözdür. (…) Huşrûba/ Belkıs: Hüsn–ü Aşk’ta aldatıcı görüntüsüyle Hüsn’ün yerine geçen ve
Aşk’ı arayış yolculuğundan bir süreliğine uzaklaştıran kişidir. (…)Aşk önceleri onunla konuştuğu
zannına kapılır. Bu da bir aldanıştır (…) Kara Kitap’ta Belkıs, Huşrüba’nın rolünü üstlenir. Peri
kızının aksine Belkıs sürekli konuşmakta, dış görünüşüyle değil, sözleriyle Galip’i oyalamaktadır
(Eliuz ve Türkdoğan, 2012: 1022–1023)
Metinler arası İlişkilerin Kara Kitap’a Uygulanması
Metinler arası ilişkiler farklı tekniklerle metinlere uygulanabilir. Bu bölümde Sazyek ve
Aktulum’un saptadığı bazı metinler arası ilişkiyi uygulama tekniklerinden yararlanıldı.
4.1. Epigraf: Metinlerarasılık ile ilgili Kara Kitap’ta göze ilk çarpan özellik ‘epigraflar’dır.
Kitap’ta birinci kışımın başında, birinci kısmın on dokuz ikinci kısmın on yedi bölümünün başında
epigraf kullanılmıştır. Söz konusu epigraflar doğu-batı (daha çok doğu) edebiyatının önemli
yazarlarından alıntılanmıştır. Bu epigrafların yazarların hangi eserinden aldığı kitabın sonunda
belirtilmiştir:
“Sayfa 5: Muhyiddin Arabi maddesi. İslâm Ansiklopedisi, Ahmet Ateş.
Birinci Kısım
1. Bölüm: Genç Gazeteciye Nasihatler, Balamir.
2. Bölüm: Kitap–al Zulmet, Obscuri Libri'den (Bottfolio) Arapçaya çeviren: İbn Zerhani.
3. Bölüm: Malte Laurids Brigge'nin Notları, R.M.Rilke, çeviren: Behçet Necatigil.
4. Bölüm: Mazeret ve İstihza, Biron Paşa.
5. Bölüm: Albertine Disparue, Marcel Proust. Kara Kitap için çev. Hür Yumer.
6. Bölüm: Divina Commedia, Dante.
7. Bölüm: Through the Looking–Glass, Lewis Carroll.
8. Bölüm: Yahya Kemal'le Sohbetler, Sermet Sami Uysal.
9. Bölüm: Hüsn–ü Aşk, Şeyh Galip.
10. Bölüm: Ahmet Mithat Efendi maddesi, İstanbul Ansiklopedisi. Vakanüvis Abdurrahman Şeref.
11. Bölüm: Milliyet Gazetesi, 1 Haziran 1952, R.C.Ulunay.
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12. Bölüm: Biographia Literaria, S.T.Coleridge.
13. Bölüm: Vesikalı Yârim, Lütfi Akad.
14. Bölüm: Mektuplar, Dostoyevski.
15. Bölüm: Mesnevi, Mevlâna.
16. Bölüm: Talented Mr. Ripley, Patricia Highsmith.
17. Bölüm: Muharrir, Şair, Edip, Ahmet Rasim.
18. Bölüm: The House of the Seven Gables, Nathaniel Hawthorne.
19. Bölüm: Alice in Wonderland, Lewis Carroll.
İkinci Kısım
1. Bölüm: Madame Bovary G. Flaubert.
2. Bölüm: Aurêlia, Gêrard de Nerval.
3. Bölüm: Divan–ı Şemsi Tebrizi, Mevlâna.
4. Bölüm: Essays On His Own Times, S.T.Coleridge.
5. Bölüm: Through the Looking–Glass, Lewis Carroll.
6. Bölüm: Nemide, Halit Ziya Uşaklıgil.
7. Bölüm: Mantık–ut Tayr, Feridüddin Attar.
8. Bölüm: Binbir Gece Masalları.
9. Bölüm: Divan, Niyazi–i Mısri.
10. Bölüm: Üslüb maddesi, Edebiyat Lügati, Tahir–ül Mevlevi.
11. Bölüm: The Deluge At Norderney, Isak Dinesen.
12. Bölüm: Hüsn–ü Aşk, Şeyh Galip.
13. Bölüm: Vesiletün Necat, Süleyman Çelebi.
14. Bölüm: Hüsn–ü Aşk, Şeyh Galip.
15. Bölüm: Confessions of an English Opium–Eater, De Quincey.
16. Bölüm: Eşkâli Zaman, Ahmet Rasim.
17. Bölüm: Shadow–A Parable E.A.Poe” (s.443)
4.2. Gönderge, metin içerisinde yapıtın başlığını ya da yazarın adını anarak yapılan metinler
arası bir durumdur. Yapıtın bağlamına göre göndergeye de belirli bir anlam yüklenir (Aktulum, 2000).
Kara Kitap’ta birçok gönderme söz konusudur. “Şehrikalp” apartmanının ismiyle Moran’ın da ifade
ettiği gibi Hüsn-ü Aşk’taki Diyar-ı Kalp’e gönderme yapılmıştır (2014: 95).
Alâeddin’ Dükkânı ismiyle de “Sihirli Lamba ”nın sahibi Alâeddin anımsanmaktadır. “…en
tuhaf malları, üç renkli ayakkabı bağlarını, gözlerinde mavi ampuller yanan alçıdan küçük Atatürk
heykellerini, Hollanda değirmeni şeklindeki kalemtıraşları…” (s.50) bulabileceğiniz bir dükkândır
burası. Yoksa bile Alâeddin bütün İstanbul’u dolaşarak o ürünü müşteriye getirir. Yeter ki dilesin.
Yine kişi isimleriyle de göndermeler yapılmıştır. “Celal karakteriyle Mevlana Celaleddin Rumi
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arasında, Galip’le de Şeyh Galip arasında çağrışımlar uyandırmak istediğine kuşku bırakmaz (Moran,
2014: 95). Celal’in okul arkadaşı Belkıs ise “Sebe Melikesi ”nin ismidir.
4.3. Pastij, postmodernist romanda biyografi, otobiyografi, bilimsel metin vb. söylem
alanlarına ya da destan, masal, halk hikâyesi, söylence gibi türlere özgü üslûp ögelerini, söyleyiş
tarzlarını metnin temel üslûbu edinmek şeklinde kullanılmaktadır. Pastişte taklit, metnin ancak
üslûbuyla sınırlı kalır. Metnin konusu bu ilişkinin dışındadır. Dolayısıyla pastiş, üslûbun taklididir
postmodernist romanda (Sazyek, 2002:7).
Kara Kitap’ta da zaman zaman pastij tekniğinden yararlanılmıştır. “Canım, güzelim, kederlim,
felaketler zamanı gelip çattı, gel bana nerede olursan ol gel, ister sigara dumanıyla dolu bir
yazıhanede, ister çamaşır kokan bir evin soğanlı mutfağında, ister dağınık mavi bir yatak odasında,
nerede olursan ol, vakit tamam, gel bana; yaklaşan korkunç felaketi unutmak için…” (s.27) Söz
konusu çağrı Mevlana’nın meşhur ifadelerini hemen anımsatıyor. Bu ifadelerle taklidin gizlenmediği
ve bilinçli bir şekilde söylenildiği görülüyor.
“…yatak odasının soluk başucu lambasının ışığı gözükene kadar birlikte yürüdüler. Kâh kar
yağıyordu, kâh karanlık.” (s.45) Buradaki söyleyiş de Şeyh Galip’in “Gâh kar yağıyordu gâh karanlık”
dizelerinin güncel yazımıdır.
“Celal Mevlana’dan kendinden söz eder gibi söz ediyor, kelimeler, cümleler arasında ilk
bakışta göze çarpmayan sihirli bir yer değiştirmeden yararlanarak kendini Mevlana’nın yerine
koyuyordu. Galip Celal’in kendinden söz ettiği bazı yazılarda ve Mevlana’dan söz ettiği tarihi
yazılarında aynı cümleleri, paragrafları, bunlardan da öte, kederle kullandığı aynı üslubu kullandığını
bir kere daha görünce bu yer değiştirmeden emin oldu.” (s.252) Bu ifadeler Galip’in gizlice girdiği
Celal’in evinde onun yayımlanmamış (belki de yayımlamaya hazırlanan) yazılarında geçiyordu. Galip,
Celal’in kitapta iç metin gibi kullanılan köşe yazılarında onun Mevlana’yı başta üslup olmak üzere
birçok hususta taklit ettiğini görüyor.
Bir yerde Celallin gazeteden meslektaşları onun yazılarıyla ilgili Galip’e şu cümleleri söyler:
“Pek sevildiği söylenen ‘Boğazın Suları Çekildiği Zaman’ yazısını ele alalım. Kıyamet alametlerinin,
Mehdi’nin zuhurundan önceki yıkım günlerinin anlatıldığı binlerce yıllık kitaplardan, Kuran’dan,
Kıyamet surelerinden, İbn Haldun’dan, Ebu Horasani ’den yürütme değil mi o?” Bu sözlerle Celal
Salik’i küçümserler. Ancak Celal bu sözlerle ilgili düşünceleri Tahirül Mevlevi’den aldığı epigraf
yansıtmaktadır: “Üslupla şahsiyet: Yazı yazmak mutlaka yazılmış yazıları taklit etmekle başlar. Bu
tabii bir haldir. Çocuklar da başkalarını taklitle söze başlamazlar mı?” (s.324)
Celal’in bu görüşü kitabın geneline yansımaktadır. Bu konuyu Rüya ve Galip’le da paylaştığı
zamanlar olmuştu. O söz konusu durumu taklit olarak görmez, tam tersine “kendin olabilme” yolunda
çekilmesi gereken bir çile gibidir. Kitabın sonuna doğru Galip’in anlattığı Şehzadenin Hikâyesi’nde bu
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durumun açılığa kavuşturur. “…başkalarının hırıltılarıyla boğuşa boğuşa ancak kendi sesini
yakalayabilirdi.” (s.402)
İç metin olarak kullanılan Celal’in yazılarında Galip, Celal’in Mevlana’yı taklit ettiğini tespit
eder: “Şems pusuya düşürülüp bıçaklanarak öldürülecek, aynı gece pis ve soğuk bir yağmur yağarken
cesedi Mevlâna'nın evinin bitişiğindeki bir kuyuya atılacaktı. Yazının Şems'in cesedinin atıldığı bu
kuyuyu anlatan bundan sonraki satırlarında Galip kendisine hiç de yabancı gelmeyen bir şeyler buldu.
Celâl'in kuyu, kuyuya atılan ceset, cesetin yalnızlığı ve hüznü üzerine yazdıkları Galip'e yalnızca
korkutucu ve tuhaf gelmekle kalmadı, cesedin atıldığı yedi yüzyıllık kuyuyu bizzat kendi gözüyle
gördüğü, taşları, Horasanî sıvayı seçtiği duygusuna kapıldı. Yazıyı birkaç kere okuduktan sonra, bir
içgüdüyle seçtiği başka yazılara göz gezdirirken, aynı tarihlerde Celâl'in bir apartman aralığını
anlattığı köşe yazısında kuyuyu tasvir ederken kullandığı bazı cümleleri olduğu gibi kullandığını ve iki
yazıda da aynı üslubu başarıyla koruduğunu keşfetti.” (s. 251)
4.4. Parodi, bütüncül ve kısmî olmak üzere iki ayrı formda uygulanabilir. İlkinde yazar
örneksediği metnin içeriğini ana konu bağlamında dönüştürerek kendi eserine uyarlayabilir. Bu
durumda zaman, mekân, figüratif kadro, kültürel ortam açılarından özgün bir metin oluşturmakla
birlikte örneksediği metnin ana konu şablonunu uygular. Parodinin kısmî olarak kullanılışında ise
örneksenen metne ait bir parça, cümle, başlık özgün yapısıyla yeni metne aktarılabilir. Kısmî nitelikli
parodi, anılan özelliğiyle “iktibas” sanatına benzer. Ayrıca metnin başında ya da bölüm başlarında
kullanılması durumunda da “epigraf” özelliği kazanır (Sazyek, 2002: 10).
Bu bağlamda Kara Kitap’ta yukarıda bahsedilen iki parodinin de varlığından söz edilebilir.
Eserin bütününe bakınca Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk, Attar’ın Mantıku-t Tayr ve Binbir Gece
Masalları’ını konu üzerinden dönüştürerek kendi metnine uyarlamıştır.
İç metin olarak kabul edebileceğimiz Celal’in yazılarının da Mesnevi’den örneksendiği
görülmektedir. Bu örneksenen konular temelde aşk ve arayıştır. Yalnız bu kavramların örneksenen
metinden çok çok farklı bağlamda ele alındığı görülmektedir. Zira Celal’in arayışı Mevlana’nınkinden
farklı bir yolda ilerler yani dünyevi aşktır. Kendini bulma süreci ise yazma adı verilen tasavvuftaki
insan-ı kâmile ulaşmayı gaye edinen çileli yolla paralellik gösterir.
“Yayımlanmamış bir köşe yazısı ise şu cümleyle başlıyordu: "Mevlâna'nın en büyük eseri
denen Mesnevi baştan sona bir çalıntıdır!" Bu cümlenin arkasından akademik yorumcuların
saygısızlık korkusu ve gerçek kaygısı arasında gidip gelen bir üslupla gösterdikleri benzerliklere
abartılarak işaret edilmişti. Mesnevi'deki falanca hikâye 'Kelile ve Dimne'den alınmış, filanca hikâye
Attar'ın 'Mantık–ut Tayr'ından yürütülmüş, beriki hikâyecik olduğu gibi 'Leyla ve Mecnun'dan
kaldırılmış, ötekisi 'Menâkıb–ı Evliya'dan aşırılmıştı. Galip hikâyeleri yürütülen bu kaynakların
uzayan listesi içinde 'Kıssas–ı Enbiya'yı, 'Binbir Gece Masalları'nı ve İbn Zerhani'yi de gördü. Bu
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listenin sonuna Celâl başkalarından hikâye yürütmek üzerine Mevlâna'nın düşüncelerini eklemişti.
Galip hava kararırken içinde daha da koyulaşan karamsarlıkla birlikte bu düşünceleri yalnızca
Mevlâna'nın düşünceleri gibi değil, aynı zamanda kendisini Mevlâna'nın yerine koyan Celâl'in
düşünceleri gibi okudu.” (s. 252–243) Bu cümlelerle devam eden bölümde Galip, Celal’in
yazılarındaki taklitlerle hayal kırıklığına uğramasa da şaşırmıştır. Ancak kendisi de hep Celal gibi
olmak ister. Onun yolunda gider. Sonlara doğru Celal’in evine gizlice girer, onun elbiselerini giyer,
onun adına gazeteye yeni yazılar gönderir, yine kendisini Celal gibi tanıtarak İngiliz BBC
muhabirlerine röportaj verir.
Burada anlaşılan Pamuk’a göre de parodi, pastij gibi tekniklerle uygulanan örnekseme işi
kaçınılmazdır. Mesele söz konusu konular ve kavramlar üzerine yeni ve özgün bağlamlar inşa
edebilmektedir. Galip’in bu konuda ne kadar başarılı/başarısız olduğu henüz belli değildir. Öyle ki
onun yazıları Celal’in yazılarıyla tıpatıp aynıdır çünkü gönderdiği gazete herhangi bir farklılık
görmeden yazıları yayımlar. Celal ise yıllardır yazdığı yazılarda örneksediği metinlerin konusunu ve
bağlamını değiştirerek meseleleri yeni bakış açılarıyla kaleme almıştır.
Eserde pastij ve parodi özelliği gösteren diğer bazı kullanımlar şunlardır:
Marcel Proust – Kaybolan Zamanın Peşinde: Albertine’in bir mektup bırakarak Marcel’i terk
etmesi – Rüya’nın bir mektup bırakarak Galip’i terk etmesi.
Dante – İlahi Komedya: Dante’nin cehennemin katmanlarını gezişi, sonrasında Beatrice’le
Cennet’i gezişi – Galip’in Bedii Usta’nın mankenlerinin bulunduğu yer altı dehlizlerini gezişi
sonrasında Belkıs’la minareye çıkışı.
Decameron – Bir villada birbirlerine hikâyeler anlatan insanlar – Bir pavyonda birbirlerine
hikâyeler anlatan insanlar.
Şeyh Galip – Hüsn–ü Aşk: Sevgilisini bulmak, “Diyar–ı Kalb”e ulaşmak için türlü zorluklara
katlanmak zorunda kalan Aşk – Rüya’ya ulaşmak, “Şehrikalp ulaşmak için türlü zorluklara katlanmak
zorunda kalan Galip.
Mevlana Celaleddin Rumi – Mesnevi: “Sevgilisi”ni kaybeden ve ölümünden sorumlu olan
Mevlana – Rüya’yı kaybeden ve ölümünden sorumlu olan Galip.
Oğuz Atay – Tutunamayanlar: Turgut’un bir yazıyla arayışa başlaması, aradığı kişiyle
özdeşleşmeleri ve yazmaya başlaması – Galip’in bir yazıyla arayışa başlaması, aradığı kişiyle
özdeşleşmesi ve yazmaya başlaması.
Ahmed Hamdi Tanpınar – Huzur, James Joyce – Ulysess: İstanbul’un / Dublin’in bir roman
kahramanı gibi romanda yer tutması – İstanbul’un romanda bir kahraman gibi yer tutması.
James Joyce – Ulysess: Başka bir esere (Odysseia) dayanan biçimsel, içeriksel uyum – Başka
bir esere (Hüsn–ü Aşk) dayanan biçimsel, içeriksel uyum (Yaprak, 2012:238-239).

657

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

4.5. Alıntı, bilinçli ve istemli bir biçimde metne dâhil edilen, bir başka metne ait olan kesittir.
Bir anlatıda alıntı ayraçlar, italik yazı vb. kullanımlarla belirtilmelidir (Aktulum, 2000). Kara kitapta
alıntıya ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz 37 epigrafı örnek verebiliriz. Söz konusu epigrafların alındığı
metinler romanın sonunda belirtilmiştir.
Kara Kitap’ta: “Ez Zümer suresinin Allah’ın Kuran’ı ‘birbirine benzeyen ve çift inzal’ ettiğini
söyleyen 23. ayeti…” (s. 151) şeklinde devam eden cümlede ve Şeyh Galip’in, “Şıh şahtır, ona
ihtimam et” sözü alıntılanmıştır. Bunu dışında eserde bahsedildiği gibi bir alıntılama görülmemektedir.
Daha çok yukarıda da değindiğimiz göndergeler ve de anıştırmadan yararlanılmıştır.
4.6. Gülünç düşürüm, kurmaca yapının dış gerçeklikle ilişkisini iyice gevşeten postmodernist
romanın, bunun yerine Metinlerarasılık bağlamında ikame ettiği ana kurgu temellerinden biri de
gülünç dönüştürümdür. Burada, bir diğer kurmaca eserle kurulan bağ mizahî bir nitelik taşımaktadır.
Yazar örneksediği metnin biçim ve figüratif özelliklerini, kurgu tekniklerini alaya almak ya da
okuyucuyu eğlendirmek amacıyla deforme eder. Dolayısıyla gülünç dönüştürüm, Metinlerarasılık
öteki iki kategorisiyle örneksenen metne/türe/tarza bakıştaki niyet bakımından ayrılır. Bu bakımdan
onlara göre daha dar bir kapsama sahiptir. Pastiş ve parodide örnekseme bir araç konumundayken
burada amaca dönüşür (Sazyek, 2002: 10). Bu bağlamda Kara Kitap’ta birçok yerde gülünç düşürüm
söz konusudur.
“Bir yığın sıradan yazarın kitabının ilk sayfasını süsleyen seçme inciler kadar turistlerin ve
kartpostal şirketlerinin vazgeçemedikleri çıplak ayaklı ve eteklikli Mevlevi ayinleri de Celal’in ilgisini
çekmemişti hiç. Yedi yüzyıl boyunca, hakkında on binlerce cilt şerh yazılan Mevlâna ve ölümünden
sonra yayılan tarikatı, Celâl'i, bir köşe yazarının kullanıp yararlanması gereken bir ilgi odağı olarak
heyecanlandırmıştı yalnızca. Mevlâna'da Celâl'i en çok ilgilendiren şey, hayatının bazı dönemlerinde
bazı erkeklerle kurduğu 'cinsel ve mistik' yakınlıklarla bunların hikâyelerine de yansıyan esrarı ve
sonuçlarıydı.” (s.249) Bu satırlarda yazar Celal’in Mevlevi ayinlerine ve Tasavvuf hareketinin en
önemli isimlerinden Mevlana’ya bugünkü seküler dünyanın bakış açısıyla bir konumlandırma
yapmaktadır. Söz konusu meselede Mevlana’nın Şems-i Tebrizî ile olan muhabbeti cinsel bir yakınlık
hissiyle ilişkilendirilmiştir. Bu durum zaman zaman tartışma konusu olmaktadır. Bilhassa Tasavvuf
temsilcileri bu olayı kesinlikle reddetmekle beraber olayı bir sapkınlık olarak niteler.
Mevlana gibi bir şahsiyetin kavimlerin helak olmasına sebep olan bir sapkınlığın Mevlana ile
yan yana getirilmesini İslami bakış açısıyla etik bulmak imkânsızdır. Orhan Pamuk bu konuda bu
açıdan bir bakış açısı sunmaz. Konuyu tartışmalı bile görmez. Konumlandırmayı homoseksüellik
üzerine yapar ve romanda sık sık yineler.
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Metin veya iç metin netice olarak yazarın kaleminden süzülmüştür. Dolayısıyla iç metnin
yazardan farklı bir kişi tarafından yazıldığı algısı zaman zaman okuru yanıltmaya yönelik olabilir. Zira
Pamuk da Celal’e ait olan köşe yazılarında da bu yarayı kaşımaya devam eder.
“Andre Gide gerçekten bir homoseksüel miydi, yoksa bu konunun ilgi çekeceğini bildiği için
tıpkı Arap şairi Ebu Novvaz gibi kadınlara düşkün olduğu halde kendini öteki türlü mü gösteriyordu?
Jules Verne. 'İnatçı Kahraman' adlı romanının açılış paragrafında, Tophane Meydanı ve Mahmut
(Çeşmesini anlatırken Melling'in bir gravüründen yararlandığı için mi yanlış yapmıştı, yoksa tasviri
Lamartine'in 'Voyage en Orient'ından olduğu gibi yürüttüğü için mi? Eşekle sevişirken ölen kadının
hikâyesini Mevlana "Mesnevi'sinin beşinci cildine kıssası için mi almıştı, hissesi için mi?” (s.89) Bu
kısımda Galip’in üç yazar ile görüşmesi ve onların konuşmalarındandır. Söz konusu sorgulamalar
edebiyat tarihinde tartışılagelen ve daha çok cinsel zaafları ön plana çıkaran gülünç düşürüme örnektir.
“Bektaşilerin üçüncü gelişleri Cumhuriyet’ten elli yıl sonra oldu. Bu sefer Nakşibendilik
tarikatıyla değil Marksisizim, Leninizm kisvesiyle…” Söz konusu kavramların ve oluşumların
birbirinin devamı gibi olduğunu söylemek oldukça güç bir iddiadır. Yazar burada kavramları ve
oluşumları deforme ederek kaleme almıştır.
“Hayatının tek tutkusu Muhammed’in yedi kat gökte yaptığı gezintiyi yazmak olan ama yıllar
sonra, Dante’nin bunun benzerini yaptığını öğrenince kederlenen bahtsız köşe yazarının gülünç ve
acıklı hikâyesi…” (s.94) Bu ifadeler gülünç düşürüm tekniğinin dini konularda da uygulandığını
göstermektedir. Eserde Metinlerarasılık yapılan dini konuların İslam dinine dair değerlerle ilgili
olduğu görülmektedir. Daha çok dini ve tasavvufi değerlere yönelik olan gülünç düşürümlerden
bazıları aşağıya alınmıştır.
“Bembeyaz rüyada, bembeyaz bir Cadillac’ın arka koltuğunda (Hz.) Muhammed ile
birlikteydiler. Önde suratı gözükmeyen şoför ve beyaz elbiseler içinde (Hz.) Muhammed'in iki torunu
küçük Hasan ile Hüseyin vardı. Beyaz Cadillac afişler, reklâmlar, sinemalar, kerhanelerle dolu
Beyoğlu'ndan geçerken torunlar arkaya, dedelerine dönüp, yüzlerini ekşitiyorlardı.” (s. 131)
“Padişahla Boğaz Köprüsü arasında ne fark vardır? Bilmiyorum. Atatürk’le, Muhammed
arasında? Bilmiyorum. Çok kolay teslim oluyorsun, dedi kadın. Kendini seyrettiği komodin
aynasından kalkıp, Galip'in kulağına cevapları kıkırdayarak fısıldadı.” (s. 147–148)
“Galip, sonraki sayfalarda Mevlana’nın, sevgilisi Şems-i Tebrizî’yi neden öldürmek zorunda
kaldığına, bu ölümle tesis ettiği esrarı korumak için neden Şam’a gittiğine…” (s.297)
“Galip, güneş kelimesiyle Mevlana’nın öldürülen sevgilisi Şems’in adının da işaret edildiğini
anladığı zaman, bitirdiği kitabı elinden atmış, aynaya bakmak için…” (s.311)
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“Yayımlanmamış bir köşe yazısı ise şu cümleyle başlıyordu: "Mevlâna'nın en büyük eseri
denen Mesnevi baştan sona bir çalıntıdır!" Bu cümlenin arkasından akademik yorumcuların saygısızlık
korkusu ve gerçek kaygısı arasında gidip gelen bir üslupla gösterdikleri benzerliklere abartılarak işaret
edilmişti.” (s.252)
4.7. Klişe – basmakalıp söz, sık sık yinelenen, yinelendiği için de sıradanlaşan düşünce,
sözcük ya da izlek olarak tanımlanan, herkesin ortak kullanım alanına giren sözlerdir (Aktulum,
2007:148). Eserde atasözleri veya klişelerin kullanımına pek rastlanmaz. “İnsanların ağzı torba değil ki
büzesiniz.” (s.183) şeklindeki Nasreddin Hoca’nın sözü eserde nadir rastlanan klişelerden biridir.
4.8. Anıştırma, anıştırılan metin ile anıştırma yapan metin arasında bir söyleşimi gerektirir.
Varlığını dışarıdan bildirecek, belirtecek bir dış bildiri dizgesi olmayan anıştırmada söylenmesi
gereken şey, açıkça belirtilmeden ima edilir. Bu doğrultuda anıştırma, alıntıdan ayrı olarak bir
düşünceyi ifade eder (Aktulum, 2000). Bu bağlamda eserde anıştırma diyebileceğimiz metinler arası
ilişkiler bulunmaktadır. “Bir zamanlar içinde bulunduğumuz şehirde, hayatın en önemli sorununun
insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfetmiş bir şehzade yaşamıştı.” (s.399) Bu
sözlerle açıkça belirtilmeden Shakespeare’in “to be or not to be” şeklinde sloganlaşan sözü ima
edilmiştir.
SONUÇ
Metinlerarasılık kavramı Postmodern edebiyatın en önemli unsurudur. Ancak bu kavram
sadece Postmodern edebiyat ile ilişkilendirilemez. Edebi bir metin daha önceki metinlerden tam
bağımsız kaleme alınamayacağından söz konusu kavram bütün edebiyat anlayışlarının ortak
noktasıdır.
Postmodernist romanda Metinlerarasılık kavramı, ilişki kurulan metinlerin bağlamından farklı
olarak ele alınmaktadır ki bu yüzden Metinlerarasılık yoluyla oluşturulan yeni bağlamların tespiti ön
plana çıkmıştır.
Postmodern romanda Metinlerarasılık üst kurmacanın bir alt ögesi olarak değerlendirilir. Kara
Kitap’ta Metinlerarasılık ile örneksenen metinler, üslup ve konular yepyeni bir anlayışla, çok farklı
bağlamlarda ve deforme edilerek ele alınır.
Kara Kitap’ın kurgusu metinler arası ilişkiler üzerine kurulmuştur. Eser özellikle İslam
tasavvufundaki önemli eserler olan Hüsn-ü Aşk, Mesnevi, Mantıku-t Tayr yine doğu edebiyatından
Binbir Gece Masallarıyla ilişkiler kurularak kaleme alınmıştır. Ancak bu örneksenerek ilişki kurulan
metinlerden çok farklı bağlamlar elde edilmiştir. Örneksenen metinlerden, eserin içeriğine de bakılırsa,
yazma eylemi sayesinde kendini keşfetme amacı güdülür. Metinlerarasılık, parodi, pastij, gülünç
düşürüm, gönderge, alıntı, klişe-basmakalıp söz, anıştırma vd. tekniklerle Kara Kitap’a uygulanmıştır.
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Kara Kitap’ta Metinlerarasılık yapılan metinlerdeki arayış, aşk, gibi konular deforme edilerek
ele alınmıştır. Metafizik konuların özüne girilmemiş söz konusu konular seküler bir bakış açısıyla ele
alınmıştır.
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MİLLİ İRADE BİLİNCİNE ETKİ EDEN MARŞLARIN ORTAOKUL VE LİSE MÜZİK
KİTAPLARINDA YER ALMA DURUMLARI
EXISTENCE STATUS OF ANTHEMS THAT AFFECT THE CONSCIOUSNESS OF
NATIONAL WILL IN MIDDLE SCHOOL AND HIGH SCHOOL MUSIC TEXTBOOKS
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Ordu Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü, ORDU
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ÖZET
Milli irade, milletin duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak milletin ortak amaç ve isteklerini
ortaya çıkarmaktır. Buna göre, bir toplumun en önemli ortak amaç ve istekleri içerisinde yer alan
bayrak, millet ve vatan sevgisini güçlendirmek, vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak; milletin
duyarlılığı ile oluşan milli irade bilinci ile mümkündür. Milli irade bilincini oluşturmada eğitim
kurumlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bilim ve sanatın iç içe geçtiği çağdaş bir eğitim
anlayışıyla yetiştirilen bireylerden beklenen özellikler arasında bilgi sahibi olmalarının yanında doğru
düşünebilmeleri, yetenekli ve duyarlı olmaları sayılabilir. Sanat eğitimi ile kendisiyle barışık, eleştirel
düşünebilen, özgüvenli, estetik yönü gelişmiş ve duyarlı bireyler yetiştirebilmek mümkündür. Bu
özelliklere sahip bireylerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkı sağlayan ve bireylerdeki duyarlılığı
ortaya çıkaran en önemli sanat dallarından biri de müziktir. Müzik eğitiminde kullanılan ve milli irade
bilincinin oluşmasında önemli katkıları olan marşlarımızın, her kademedeki öğrencilerin milli
duygularını geliştirdiği bilinen bir gerçektir. Bu marşlar; kahramanlık, coşkunluk duygularını ve vatan
sevgisini en iyi şekilde yansıttığından milli birlik ve beraberliği ve dolayısıyla da milli iradeyi
güçlendiren en önemli etkenlerden biridir. Bu araştırmanın amacı, milli irade bilincine etki eden
marşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ortaokul ve lise müzik ders kitaplarında
yer alma durumlarını ortaya koymaktır. Durum tespitine yönelik betimsel tarama modelli bu araştırma
için MEB resmi internet sayfasında yer alan müzik ders kitapları incelenmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda ortaokul müzik ders kitaplarında milli irade bilincine etki eden marşların olduğu görülmüş
ancak liselerde seçmeli ders olarak okutulan müzik dersine ait hiçbir kitaba rastlanmamıştır. Ayrıca
mesleki müzik eğitimi veren Güzel Sanatlar Liselerinin Batı Müziği Koro Eğitimi ders kitapları da
incelenmiş ve bu kitaplarda gençlerde milli irade bilincini güçlendirecek marş dağarcığının oldukça
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Milli İrade Bilinci, Eğitim, Müzik Eğitimi, Marşlar.
ABSTRACT
National will is to emerge the common purpose and desires of the nation by starting from the
emotions and thoughts of the nation. Accordingly, strengthening the love of the flag, nation and
homeland, the unity and integrity of the country, which are among the most important common aims
and desires of a society, is possible by national will consciousness created with the sensitivity of the
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nation. Educational institutions also have important duties in forming consciousness of national will.
Among the characteristics expected from individuals educated with a contemporary education
understanding that science and art are intertwined by not only having knowledge but also being able to
think correctly and be capable and sensitive. With art education, it is possible to raise individuals who
are at peace with themselves, who think critically, who are confident, aesthetically advanced and who
are sensitive. One of the most important branches of art that contributes to the mental and emotional
development of individuals with these traits and reveals the sensitivity to individuals is music. It is a
known fact that our anthems, which are used in music education and are important contributions to the
formation of national will consciousness, have developed the national sentiments of the students at
every stage. As these marches best reflect heroism, enthusiasm and love of motherland, they are one of
the factors that strengthen national unity and solidarity therefore and accordingly the national will. The
aim of this research is to reveal the existence situation of our anthems which affect to the
consciousness of national will, in secondary school and high school music textbooks published by the
Ministry of National Education. In this descriptive screening model for situational investigation, music
textbooks on the official web site of MEB were examined. As a result of the examination, it was seen
that there were anthems in the secondary school music textbooks that had an effect on the awareness of
the national will, but no books belonging to the music lesson taught as elective courses in the high
schools were found. In addition, textbooks of Western Music Choral Education of Fine Arts High
Schools, which provide professional music education, have also been examined, and these books have
reached the result that the march repertoire which will strengthen the awareness of the national will in
the young people is very inadequate.
Keywords: National will consciousness, education, music education, anthems.

1. GİRİŞ
Ülke varlığını tehlikeye düşürecek durumlar yaratılması karşısında; ulusun bir araya gelerek
birlik oluşturmasına ve tehlikeye karşı ortak hareket etmesine “Milli Birlik” denir (Avcıoğlu,
2013;163). Böyle durumlarda milli bilinç harekete geçerek kişileri birbirine bağlar ve “ulusça
kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet” şeklinde tanımlanan (TDK, 2017) milli irade
oluşur.

Kurtuluş Savaşı döneminde de milli bilincin harekete geçirilmesi için bir takım faaliyetler

gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin ana teması Türk milletinin içinde bulunduğu durumdan kurtulması
olup, üzerinde durulan en önemli kavramlardan birisi de milli iradedir ve milli iradenin hakim
kılınması yani mücadelenin milletçe yapılması vurgulanmıştır (Avcıoğlu, 2013;165).
Mücadelenin ulusca yapılması; milletin duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak milletin ortak
amaç ve isteklerini ortaya çıkarmayı gerektirmektedir (Dura, 2014). Bu durumda, bir toplumun en
önemli ortak amaç ve istekleri içerisinde yer alan bayrak, millet ve vatan sevgisini güçlendirmek,
vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak; milletin duyarlılığı ile oluşan milli irade bilinci ile
mümkündür.
Milli irade bilincinin oluşturulmasında eğitim kurumlarımıza da önemli görevler düşmektedir.
Bilim ve sanatın iç içe geçtiği çağdaş bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bireylerden beklenen özellikler
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arasında bilgi sahibi olmalarının yanında doğru düşünebilmeleri, yetenekli ve duyarlı olmaları
sayılabilir. Sanat eğitimi ile kendisiyle barışık, eleştirel düşünebilen, özgüvenli, estetik yönü gelişmiş
ve duyarlı bireyler yetiştirebilmek mümkündür. Bu özelliklere sahip bireylerin zihinsel ve duygusal
gelişimine katkı sağlayan ve bireylerdeki duyarlılığı ortaya çıkaran en önemli sanat dallarından biri de
müziktir.
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak müzik öğretiminin
amaçları arasında öğrencilerin; duygu ve düşüncelerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkan tanımak,
kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak, bireysel ve toplumsal ilişkileri geliştirmek, milli
birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştiren, dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve
birikimine sahip olmalarını sağlamak, İstiklal Marşı olmak üzere diğer marşlarımızı özüne uygun
söylemelerini sağlamak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetişmelerini
sağlamak ifadeleri yer almaktadır (Çelik ve Şendağ, 2016:11). Bu amaçlar göz önünde
bulundurulduğunda müziğin bireysel, toplumsal ve kültürel işlevlerinin olduğu ve bireylerin
eğitiminde tamamlayıcı bir rol oynadığı görülmektedir. Uçan’a (1997:8) göre müziğin toplumsal
işlevlerinden bazıları; bireyler arasında bağ kurarak toplumsallaşmayı kolaylaştırma, bireylerin
yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk duygularını geliştirme, hoşgörülü ve insancıl duygularla
donanmış olmalarını sağlama, ulusal duygu ve düşünceleri pekiştirme, zenginleştirme, derinleştirme
şeklindedir. Bu bağlamda milli duygularının gelişmesinde, müzik eğitiminde kullanılan marşlarımızın
önemli bir rolü vardır.
Marş; “ritim, ölçü ve tempo bakımından bir grup insanın ya da daha fazla sayıda kişinin
yürüyüşüne uygun düşen ve bu amaçla bestelenmiş olan işlevsel müzik parçasıdır” (Say, 2002:335).
Ülkemizde seslendirilen marşlar genellikle 2/4’lük ya da 4/4’lük ölçü sayısı ile yazılır ve düzenli bir
ritme sahiptir. Canlı ve kuvvetli bir şekilde icra edilir. Bu marşlar; kahramanlık, coşkunluk duygularını
ve vatan sevgisini en iyi şekilde yansıttığından milli birlik ve beraberliği ve dolayısıyla da milli iradeyi
güçlendiren en önemli etkenlerden biridir.
Bu çalışmanın amacı; milli irade bilincine etki eden marşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından yayınlanan ortaokul ve lise müzik ders kitaplarında yer alma durumlarını ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problem cümlesi; “Milli irade bilincine etki eden
marşlarımızın MEB tarafından yayınlanan müzik ders kitaplarında yer alma durumları nedir?”
şeklindedir. Problem cümlesine göre oluşturulan alt problemler ise aşağıdaki gibidir:
1. Milli irade bilincine etki eden marşlarımızın MEB tarafından yayınlanan ortaokul müzik
ders kitaplarında yer alma durumu nedir?
2. Milli irade bilincine etki eden marşlarımızın MEB tarafından yayınlanan lise müzik ders
kitaplarında yer alma durumu nedir?
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Bu çalışma, müzik öğretmeni tarafından yürütülen ortaokul-lise müzik dersleriyle ve bu
derslerde okutulmak üzere 2016-2017 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından yayınlanan ders
kitaplarıyla sınırlıdır.
2. YÖNTEM
Bu araştırma, durum tespitine yönelik betimsel tarama modelli nitel bir araştırmadır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından yayınlanan
ortaokul-lise müzik dersi öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen kılavuz kitapları oluşturmuştur. Bu
araştırmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle elde edilmiştir.
Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi yoluyla ulaşılan müzik ders kitaplarında yer
alan marşlar incelenmiş ve elde edilen veriler, sınıf düzeylerine göre tablolar haline getirilerek
yorumlanmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Hangi dokümanları önemli olduğu ve veri kaynağı olarak
kullanabileceği araştırma problemi ile yakından ilgilidir. Örneğin eğitimle ilgili bir araştırmada eğitim
alanında ders kitapları, program (müfredat) yönergeleri, öğrenci ve öğretmen el kitapları veri kaynağı
olarak kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2003:140-141).
3. BULGULAR
Bu bölümde alt problemlere ilişkin bulgulara yer verilmiş ve elde edilen veriler tablolar
halinde yorumlanmıştır.
3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 1. Sınıf düzeylerine göre MEB tarafından yayınlanan ortaokul müzik ders kitaplarında
yer alan marşlar.
Ders Kitabı

5. Sınıf
Öğrenci Çalışma Kitabı

Eser Adı

Besteci

- İstiklal Marşı

Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR

- Atam Marşı
(İstiklal güneş gibi)
- Cumhuriyet Marşı
(Cumhuriyet, Cumhuriyet
En güzel şey hürriyet)

Ziya AYDINTAN

- Çanakkale Türküsü
6. sınıf
Öğrenci Çalışma Kitabı

- İstiklal Marşı

Zati ARCA
Söz: Kastamonulu İhsan
OZANOĞLU
Notaya alan: Muzaffer SARISÖZEN
Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR
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7. Sınıf
Öğrenci Çalışma Kitabı

- Atam Marşı
(İstiklal güneş gibi)
- Atatürk Marşı
(Yurduma hayattır güneşin)

Ziya AYDINTAN

- Cumhuriyet Marşı
- Gençlik Marşı
(Dağ başını duman almış)

Zati ARCA
Müzik: Felix KORLING
Uyarlayan: Ali Ulvi ELÖVE

- İstiklal Marşı

Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR

- Atam Marşı

Ziya AYDINTAN

- Onuncu Yıl Marşı
- Atatürk Marşı
(Barış dolu düşlere ışık tutuyor
Atam)

8. Sınıf
Öğrenci Çalışma Kitabı

İsa COŞKUNER

Söz: Behçet Kemal ÇAĞLAR
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Müzik: Cemal Reşit REY
Metin TUFAN

- Gençlik Marşı

Söz: Kemal KAYA
Müzik: Ferit Hilmi ATREK

- İstiklal Marşı

Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR

- Vatan Marşı
(Ey vatan gözyaşların dinsin
Yetiştik çünkü biz)
- Sakarya Marşı
(Hürmet sana ey şan dolu
sancağım)

Söz: Cemal EDHEM
Müzik: Musa SÜREYYA

- Gençlik Marşı

Müzik: Felix KORLING
Uyarlayan: Ali Ulvi ELÖVE

Ahmet Cemalettin ÇİNKILIÇ

Tablo 1’de görüldüğü gibi; milli irade bilincini bütünüyle yansıtan ve Milli Marşımız olan
İstiklal Marşı tüm sınıfların ders kitaplarında yer almaktadır. Bunun dışında MEB tarafından
yayınlanan 5. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabında iki marş (Atam Marşı-Ziya AYDINTAN, Cumhuriyet
Marşı-Zati ARCA) bulunmaktadır. “Çanakkale Türküsü” ise marş türünde yazılmamış olmasına
rağmen milli irade bilincine etki eden önemli eserlerimizden biridir. Ayrıca 6. Sınıf Öğrenci Çalışma
Kitabında dört marş (Atam Marşı, Atatürk Marşı-İsa COŞKUNER, Cumhuriyet Marşı ve Gençlik
Marşı-Felix KORLING/Ali Ulvi ELÖVE), 7. Sınıf Öğrenci Çalışma Kitabında dört marş (Atam Marşı,
Onuncu Yıl Marşı, Atatürk Marşı-Metin TUFAN ve Gençlik Marşı-Ferit Hilmi ATREK) ve 8. Sınıf
Öğrenci Çalışma Kitabında ise üç marş (Vatan Marşı, Sakarya Marşı ve Gençlik Marşı-Felix
KORLING/Ali Ulvi ELÖVE) yer almaktadır.
Müzik eğitiminde kullanılan ve milli irade bilincinin oluşmasında önemli katkıları olan
marşlarımızın, her kademedeki öğrencilerin milli duygularını geliştirdiği bilinen bir gerçektir. Tablo
1’de Zati ARCA’ya ait Cumhuriyet Marşı’nın 5. sınıf ve 6. sınıf öğrenci çalışma kitaplarında; Ziya
AYDINTAN’a ait Atam Marşı’nın ise 5. sınıf, 6. Sınıf ve 7. sınıf öğrenci çalışma kitaplarında yer
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aldığı görülmektedir. Müzik ders kitaplarında milli irade bilincine etki eden marşların yer alması
sevindirici olup, aynı eserlerin öğretilmesi ise düşündürücü bir konudur. Çünkü ülkemizde çok değerli
bestecilere ve müzik eğitimcilerine ait her sınıf düzeyinde çok sayıda marş bulunmaktadır. Sınıf
düzeyi yükseldikçe, daha önce öğrenilen marşlara ek olarak farklı marşların da repertuara alınması;
öğrencilerin marş dağarcığını zenginleştirmesi ve bu bağlamda bayrak, vatan, millet kavramlarının yer
aldığı milli duyguların pekiştirilerek milli irade bilincinin sağlam temeller üzerine oturtulması
açısından önemli görülmektedir. Böylece müzik öğretiminin amaçları doğrultusuna yapılan müzik
derslerinde sınıf düzeylerine göre öğretilen farklı marşlarla; milli değerlere sahip çıkarak ülkesini
seven ve koruyan, ülkesine yararlı olmak için çalışan duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanacağı
düşünülmektedir. Ulu önder Atatürk’ün de söylediği gibi, “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti,
millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu
kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir”.
Öğrenci çalışma kitaplarının yanında öğretmen kılavuz kitapları da incelenmiş ve bu kitaplarda
öğrenci çalışma kitaplarındaki marşlara ek olarak “Dağarcık” adı altında ayrı bir repertuarın
bulunduğu görülmüştür. Bu bölümde yer alan marşlar Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Sınıf düzeylerine göre MEB tarafından yayınlanan ortaokul müzik dersi öğretmen
kılavuz
Ders Kitabı

Eser Adı

Besteci

6. Sınıf
Öğretmen Kılavuz Kitabı

- Atatürk Ölmedi
(Atatürk ölmedi yüreğimde
Erdoğan OKYAY
yaşıyor)
Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan marşlar dışında farklı
marşlar bulunmamaktadır.

7. Sınıf
Öğretmen Kılavuz Kitabı

Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan marşlar dışında farklı
marşlar bulunmamaktadır.

5. Sınıf
Öğretmen Kılavuz Kitabı

- Atatürk Ölmedi
8. Sınıf
Öğretmen Kılavuz Kitabı

- Bayrağım
(Bayrağım, o al rengin
solmasın)
- Emanetine Sahibim Ata'm
(Sönmeyen bir güneşsin,
yurdumun
üstünde Ata'm)

Erdoğan OKYAY
Saip EGÜZ

Mustafa POLAT

kitapları “Dağarcık” bölümünde yer alan marşlar.
Buna göre; 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabında marş türünde olmayan ancak milli irade
bilincine etkisi olduğu düşünülen Erdoğan OKYAY’a ait “Atatürk Ölmedi” adlı eser bulunmaktadır. 8.
Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabında ise “Atatürk Ölmedi”, “Bayrağım” ve “Emanetine Sahibim Ata’m”
adlı eserler yer almaktadır. 6. ve 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki dağarcık bölümünde ise bu
sınıflara ait öğrenci çalışma kitaplarında bulunan marşlar dışında farklı eserlere rastlanmamıştır.
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Gerek öğrenci çalışma kitaplarında, gerekse öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan tüm marş
ve benzeri eserlerin sözleri incelendiğinde milli irade bilincine etki ettiği görülmektedir. Ancak sınıf
düzeylerine göre öğrencilerin yaşları ve bilinç düzeyleri düşünüldüğünde bazı eserlerin öğrencilerin
sınıflarına göre farklılık gösteren özellikleri ile örtüşmediği düşünülmektedir. Buna göre; 5. sınıf
düzeyinde öğretilen “Atatürk Ölmedi” adlı eser; hem zorluk derecesi, hem de algı düzeyi olarak üst
sınıflarda öğretilenlere göre daha kolay bir eserdir ve 8. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının dağarcık
bölümünde de yer almaktadır.
Yaşları 13-14 arasında değişen 8. Sınıf öğrencileri, Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre
soyut işlemler dönemi içerisinde bulunmaktadır. Bu dönemde ergenlerin akıl yürütme, karar verme,
anlama, genelleme yapma ve soyut düşünme gibi yetilerinde artış yaşanmaktadır (Yavuzer, 2001:267
ve Karslı, 2015:18). Bireyin Milli irade bilinci de soyut işlemler döneminde daha fazla gelişmektedir.
Bu durumda bu yaşlardaki öğrencilerin algıları ve milli irade bilinçleri elbette ki 5. sınıf düzeyindeki
öğrenciler gibi olamaz. Bu nedenle eser seçimlerinde öğrencilerin yaşlarının ve bilinç düzeylerinin göz
önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi incelendiğinde, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri
vb. ortaöğretim kurumlarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında okutulmak üzere herhangi bir sınıfa
ait MEB tarafından yayınlanmış müzik ders kitabına rastlanmamıştır. Bu durum, ortaöğretim
kurumlarında yürütülen müzik derslerinin, müzik öğretmenlerinin inisiyatifine bırakılması anlamına
gelmektedir. Bir başka deyişle bu durum; her ne kadar öğretim programı olsa da ders kitabı
bulunmayan müzik dersinin uygulaması sırasında öğretilecek şarkı ve marşları içeren repertuar
çeşitliliğinde sıkıntılar yaratabileceği ve Türkiye’deki tüm liselerde seçmeli olan bu dersin doğru,
planlı ve amacına uygun bir şekilde yürütülemeyeceği olasılıklarını akla getirmektedir.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.12.2009 tarih ve 240 sayılı kararı ile yayınlanan
ortaöğretim müzik dersi öğretim programının genel amaçları arasında “öğrencilerin İstiklal
Marşı’mızla beraber millî birlik ve bütünlüğümüzü pekiştiren diğer marşlarımızı da doğru ve etkili
seslendirmenin önemini benimsemeleri” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu öğretim programında
değerlerin ve tutumların da önemli olduğu belirtilmekte olup, değerlerin toplum ya da bireyler
tarafından benimsenen birleştirici olgular olduğu ve sadece bilinç değil duygu ve heyecanları da
ilgilendiren yargılar olduğu vurgulanmaktadır. Dayanışma, hoşgörü, sevgi, barış, duyarlılık ve
vatanseverlik bu değerler arasında yer almaktadır. Buna göre müzik derslerinde öğretim materyali
olarak kullanılan repertuarda yer alacak marşların yukarıda belirtilen amaçla ve değerlerle örtüşerek
milli irade bilincinde etkisi olduğu açıkça görülmektedir. Ancak bu bilinci aşılayacak marşların yer
aldığı ders kitaplarının olmaması oldukça düşündürücü bir durumdur.
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Araştırmada ayrıca mesleki müzik eğitimi veren ortaöğretim kurumlarımızdan Güzel Sanatlar
Liselerinde okutulan Batı Müziği Koro Eğitimi ders kitapları da incelenmiş ve bu kitaplarda yer alan
marşlar ise Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Sınıf düzeylerine göre MEB tarafından yayınlanan Batı Müziği Koro Eğitimi ders

Sınıf
9. Sınıf
10. Sınıf

Eser Adı

Besteci

İlgili ders, öğretim programında yer almamaktadır
Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR
Söz: İzzet ULVİ
Müzik: Ziya AYDINTAN
Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR

- İstiklal Marşı
- Dumlupınar Marşı
- İstiklal Marşı

11. Sınıf

Uğur TÜRKMEN

- Sen
- Atatürk'ü Anış (3 sesli)
- İstiklal Marşı

12. Sınıf

- Sen Varsın Öğretmenim (4 sesli)

Söz: Mehmet Necati ÖNGAY
Müzik: Eduard
ZUCKMAYER
Söz: Mehmet Akif ERSOY
Müzik: Osman Zeki ÜNGÖR
Söz-Müzik: Yücel ELMAS
Düzenleme: Aykut
SARIÇİFTÇİ

kitaplarında yer alan marşlar.
Tablo 3 incelendiğinde, Güzel Sanatlar Lisesi 9. Sınıf Batı Müziği Koro Dersi kitabının
olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni GSL müzik öğretim programında koro dersinin 9. Sınıfta yer
almamasıdır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 29/6/2016 tarih ve 43 sayılı yazısına göre Güzel
Sanatlar Liselerinin haftalık ders saati çizelgesinde; 29/6/2016 tarih ve 44 sayılı yazısına göre ise
öğretim programında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yukarıda belirtilen tarih ve sayıdaki kurul
kararlarında bu değişikliklerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 9. Sınıftan başlanmak üzere
kademeli olarak uygulanacağı belirtildiğinden değiştirilen öğretim programı ve haftalık ders saati
çizelgesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sadece 9. Sınıf öğrencilerine uygulanmaktadır. Buna göre
“Batı Müziği Koro” dersinin adı “Çok Sesli Koro” olarak değiştirilmiş ve sadece 10. ve 11. Sınıflarda
okutulmak üzere haftalık ders saati çizelgesinde yer almıştır. Bu nedenle bu araştırmanın 10., 11. ve
12. Sınıflara ait olan verileri, şu anda yürürlükte olan öğretim programına ve haftalık ders saati
çizelgesine göre yorumlanmıştır.
Tablo 3’te görüldüğü gibi; milli irade bilincini bütünüyle yansıtan ve Milli Marşımız olan
İstiklal Marşı 10., 11. ve 12. sınıfların ders kitaplarında yer almaktadır. MEB tarafından yayınlanan
Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Koro dersine ait 10. Sınıf ve 11. Sınıf ders kitaplarında
“Dumlupınar Marşı” (İzzet ULVİ / Ziya AYDINTAN) ve “Sen” (Uğur TÜRKMEN) olmak üzere birer
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marş bulunmaktadır. “Atatürk’ü Anış” adlı eser ise şarkı formunda bestelenmiş olup, eserin sözleri
incelendiğinde milli irade bilincini yansıttığı görülmektedir. 12. Sınıf ders kitaplarında ise Milli
Marşımız dışında marş kategorisinde herhangi bir eser bulunmamaktadır. “Sen Varsın Öğretmenim”
adlı eser, öğretmen sevgisini işleyen bir okul şarkısıdır. Tüm bu veriler ışığında Güzel Sanatlar Liseleri
Batı Müziği Koro dersinde milli duygularımızı en etkin biçimde ortaya çıkaran marşlarımızın yok
denecek kadar az sayıda yer aldığı görülmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın bulgularına göre elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:
4.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Ait Sonuçlar ve Öneriler
MEB tarafından yayınlanan ortaokul müzik ders kitaplarında milli irade bilincine etki eden
marşların sayıca yeterli olduğu anlaşılmış, ancak bazı eserlerin öğrencilerin yaş grubu özellikleri ile
örtüşmediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre; bir eserin hem 5. Sınıf, hem de 8. Sınıf düzeyindeki
kitaplarda yer alması, öğrencilerin yaşları ve bilinç düzeyleri açısından sınıflar arasındaki farkın göz
ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi her ilerleyen yaşla birlikte bireylerin algıları da
gelişmektedir. Bu gelişimin, aşılanmak istenen milli irade bilincine de etki ettiği düşünülmektedir.
Dolayısıyla ders kitaplarındaki marş repertuarına yer verirken öğrencilerin yaşları da düşünülerek
duyuşsal ve bilişsel gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayrıca araştırmada elde edilen bulgulara göre, bu kitaplarda yer alan bazı eserlerin üst
sınıflarda tekrar öğretilmek üzere ders kitaplarında yer aldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Daha önce
öğrenilen marşların üst sınıflarda tekrar öğretilmesi yerine, bu marşlara ek olarak farklı marşların
çalıştırılması ile öğrencilere hem repertuar çeşitliliği kazandırılacağı, hem de milli irade bilincinin
değişik marşlarla pekiştirileceği düşünülmektedir.
4.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine Ait Sonuçlar ve Öneriler
Araştırmanın bulgularına göre Anadolu Liseleri, Fen Liseleri vb. ortaöğretim kurumlarında
seçmeli ders olarak okutulan müzik dersine ait MEB tarafından yayınlanan ders kitaplarının
bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumda müzik öğretmenlerine yol gösterecek kitapların
olmaması; öğretilecek konuların müzik öğretmenlerinin tecrübelerine, şarkıların ve marşların ise
repertuar bilgilerine bırakılması anlamına gelmektedir. Oysa sadece öğretilecek konuların değil, şarkı
ve marşların da notalarıyla ve sözleriyle birlikte ders kitaplarında yer alması; hem öğretmenler, hem de
öğrenciler açısından dersin daha verimli geçmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle önümüzdeki
eğitim öğretim yılından itibaren kullanılmak üzere, içeriğinde sınıf düzeylerine uygun marşların da yer
aldığı lise müzik ders kitaplarının MEB tarafından hazırlanması öneriler arasındadır.
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Ayrıca Güzel Sanatlar Liseleri Batı Müziği Koro Eğitimi kitaplarında yer alan marşların da
sayıca yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda öğretim programı kademeli olarak değişen
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulacak Çok
Sesli Koro ders kitaplarının içeriğinde de yine sınıf düzeylerine göre icra edilebilecek, önemli
bestecilerimiz ve müzik eğitimcilerimiz tarafından bestelenmiş ya da çok sesli düzenlenmiş marşlar da
yer almalıdır.
Çuhadar’a (2009: 201) göre; “Marşların işlevi, devletin ulusu ile birlikte varlığının devamına
ve ulusal duyguların pekiştirilmesine olanak sağlamasıdır. Her “birlikte söyleme” anı, ulus
olunduğunun ve ulusal gücün farkına varıldığının hissedilme anıdır. Bu his, sözlerle olduğu kadar
müziğin insanlar üzerinde yarattığı güç ile de ilgilidir". Çünkü müziğin genel ve ulusal heyecan
yaratması itibariyle büyük bir gücü vardır (Vural ve Türkmen 1996:2). Gelecekte ülkemizi emanet
edeceğimiz gençlerimize milli değerlerimiz olan vatan, millet ve bayrak sevgisini marşlarımız yoluyla
kazandırmanın ülkesini seven, milli bilinci sağlam bireyler yetiştirme konusunda en etkili yollardan
biri olduğu düşünülmektedir.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ/THMFNS’NİN
EĞİTSEL/ÖĞRETİSEL UYGULAMALARA AKTARIM/ADAPTASYON SÜREÇLERİNDE
DÂRÜLELHÂN İZLERİ: URFA YÖRESİ DERLEME ÖRNEKLEMLERİ
IN THE TRANSFER/ADAPTATION PROCESS OF TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC
NOTATION SYSTEM/TFMPNS TO EDUCATIONAL/DOCTRINAL APPLICATIONS:
DÂRÜLELHÂN TRACES: URFA REGION COMPILATION SAMPLES

Gonca Demir
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, İstanbul/TÜRKİYE
gnc.dmr@windowslive.com

ÖZET
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan
kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı
direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin
dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise
etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan
sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel
standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar
seslendirilebileceği dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır.
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk
Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik
Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü
anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim
duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara
has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart
dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı
derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses
bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript
edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses
değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir biçimde
kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin
doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve
simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir.
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi/UEAK 17 kapsamında sunulacak olan bildiri
aracılığıyla; sesbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan metin/nota transkript/analiz
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özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’na
aktarım/adaptasyon süreçleri Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: Urfa Yöresi
Derleme Örneklemleri üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dârülelhân Derlemeleri, Anadolu Halk Şarkıları Defterleri, Urfa Yöresi
Derleme Örneklemleri, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V.

ABSTRACT
Turkish folk music has a priviliged place in music types due to regional dialect varieties. The
future of Turkish folk music depends on protection of its attitude originating from dialect differences
and its resistance against change. Turkish folk music regional dialect properties are transcripted by
Turkish Linguistic Institiution Transcription Signs/TLITS depending on linguistic laws in axis of
phonetics, morphology and parole existence. On the other hand, depending on musicological laws,
regional dialect properties of Turkish folk music which is a verbal/artistic performance type structured
in axis of linguistic approaches in ethnomusicology-performance/display theory are also transcripted by
Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS. It is determined and approved by
linguistic/musicology source and authotrities that this reality which is also present in other world
languages can be transferred to notation and vocalized again and again in accordance with its original
through International Phonetic Alphabet/IPA existence and usability of which have been registered by
local and universal standards through the notification that will be submitted.
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which
aims to initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application
foundations of which were laid under the scope of ITU ISS Turkish Music Program post graduation
thesis, which will be developed under the scope of ITU ISS Musicology and Music Theory Program
doctorate thesis, which is configured in phonetics/morphology/vocabulary axis of together with
traditional/international attachments based on Standard Turkey Turkish/STT (the standard
language/standard variant which is recognized and adopted in a community as a means of agreements
among the regions, gains dominant position by becoming widespread spoken dialects and has a large
function among language types and usage areas is in a position of means of communication among
speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS (transcription
marks used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon criteria
and theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the
comprehensive compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA
(standard alphabet type consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting
sound values in international standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary
manner, preventing confusion engendered with numerous transcription system by providing correct
pronunciation of languages and developing a separate symbol for each sound) sounds.
Through this announcement which is to be presented within the scope of IX. International
Congress Of Educational Research/ICER 17: transmission/adaptation process of text/note
transcript/analysis features structured in phonological/musicological legislation axis to Turkish Folk
Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out through cases of Dârülelhân
Compilations: Anatolian Folk Songs Notebooks: Urfa Region Compilation Samples.
Key Words: Dârülelhân Compilations, Anatolian Folk Songs Notebooks, Urfa
RegionCompilation Samples, Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan
kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı
direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin
dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile
etnomüzikolojide

dilbilimsel

transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise

yaklaşımlar-performans/icra

gösterim

teori

ekseninde

yapılanan

sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de

Türk Dil Kurumu Çeviriyazı

İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel
standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar
seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak

ve

otoritelerince

tespit edilerek onaylanmıştır

(Radhakrishnan, 2011: 422-463).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası platformlardaki
uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği
Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik
Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri
ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü
anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim
duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara
has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil:
Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi
üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen yöresel ağız metinlerinin
kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren
yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK,
1945:4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya
dökebilme, tüm dillerdeki konuşma
telaffuz

seslerini örnek bir

biçimde kodlayabilme, dillerin doğru

edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları

önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden
oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan fonetik notasyon sistemi
örneğidir (Demir, 2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
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Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS
EV

&

Türk

Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi Fonotaktik

Olasılık

Hesaplayıcı

Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi
Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık
Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel
Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon
Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme Testi/THMFNS
SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-Sözvarlıksal Ölçütleri
Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde barındırmaktadır (Bkz Şekil 4-5 &
Tablo 5-6-7).
DÂRÜLELHÂN DERLEMELERİ: ANADOLU HALK ŞARKILARI DEFTERLERİ URFA
YÖRESİ DERLEME ÖRNEKLEMLERİ
Dârülelhân (1914-1927) (İstanbul Belediye Konservatuarı): ilk resmî müzik okulu olarak
tanımlanan kurum çatısı altında çalışmalarını sürdüren Dârülelhân heyeti ilk resmi derleme faaliyeti
kapsamında Musa Süreyya Bey tarafınca hazırlanarak 1 Şubat 1340 -4 Ekim 1921- tarihli Dârülelhân
Mecmuası’nda yayınlanan 14 soruluk anket/2000 anket fişi çerçevesinde 100 adet Türk halk müziği
edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek iki defter hâlinde Yurdumuzun Nağmeleri adlı eserde Milli
Matbaa aracılığıyla 1926 yılında yayınlanmıştır (Dârülelhan Mecmuâsı 1340: 39-40). Dârülelhân heyeti
ikinci resmi derleme faaliyeti kapsamında Anadolu’ya özgü yerel/yöresel edebi/müzikal verileri
yerinde/mahalinde derleme ve arşivleme süreçleri çerçevesinde 31 Temmuz 1926 tarihinde başlayıp 17
Eylül 1929 tarihine kadar süren dört araştırma gezisi gerçekleştirilmiştir. 1000 adet Türk halk müziği
edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek Anadolu Halk Şarkıları 1-13 defterlerinde İstanbul
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası aracılığıyla 1926-1928 yılları arasında yayınlanmıştır (Şenel, 2000: 29) &
(Paçacı, 1994: 21).
Dârülelhân heyeti 01. derleme gezisi kapsamında 1926 yılında Adana, Gaziantep, Urfa, Niğde,
Kayseri, Sivas illeri çerçevesinde Yusuf Ziya Demircioğlu, Rauf Yekta Bey, Dürri Turan, Ekrem Besim
Bey tarafınca 250 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek Anadolu Halk
Şarkıları 1., 2., 5., defterlerinde İstanbul Şehzadebaşı Evkaf Matbaası aracılığıyla yayınlanmıştır.
Dârülelhân heyeti 02. derleme gezisi kapsamında 1927 yılında Konya, Karaman, Ereğli, Alaşehir,
Manisa, Ödemiş, Aydın illeri çerçevesinde Yusuf Ziya Demircioğlu, Ekrem Besim Bey, Muhiddin
Sadak, Ferruh Arsunar tarafınca 250 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek
Anadolu Halk Şarkıları 3., 4., 6., 7., defterlerinde İstanbul Şehzadebaşı Evkaf Matbaası aracılığıyla
yayınlanmıştır. Dârülelhân heyeti 03. derleme gezisi kapsamında 1928 yılında İnebolu, Kastamonu,
Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa illeri çerçevesinde Yusuf Ziya Demircioğlu, Ekrem Besim
Bey, Muhiddin Sadak, Ferruh Arsunar tarafınca 200 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metin/ses
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verisi derlenerek Anadolu Halk Şarkıları 8., 9., 10., 11., defterlerinde İstanbul Şehzadebaşı Evkaf
Matbaası aracılığıyla yayınlanmıştır. Dârülelhân heyeti 04. derleme gezisi kapsamında 1929 yılında
Trabzon, Rize, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum illeri çerçevesinde Yusuf Ziya
Demircioğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal, Remzi Bey, Ferruh Arsunar tarafınca 300 adet Türk halk
müziği edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek Anadolu Halk Şarkıları --- defterlerinde İstanbul
Şehzadebaşı Evkaf Matbaası aracılığıyla yayınlanmıştır (Gazimihal, 1928: 158) & (Gazimihal, 1929) &
(Ülkütaşır 1972: 31) & (Özalp, 2000: 414) & (Balkılıç, 2009: 158-159) & (Kolukırık vd., 2012: 795)
& (Kolukırık, 2014: 479-498) & (Feyzi, 2015, 829-856) & (Url<http://divit.library.itu.edu.tr>).
Dârülelhân heyeti 01 Urfa yöresi derleme gezisi kapsamında 31 Temmuz 1926 yılında 51 gün
süresince Urfa ili çerçevesinde Yusuf Ziya Demircioğlu, Rauf Yekta Bey, Dürri Turan, Ekrem Besim
Bey tarafınca 36 adet Türk halk müziği edebi/müzikal metin/ses verisi derlenerek Anadolu Halk
Şarkıları 5., 6., 7., 13., 15., defterlerinde İstanbul Şehzadebaşı Evkaf Matbaası/Şanlıurfa Kültür Sanat
Tarih ve Turizm Dergileri aracılığıyla yayınlanarak Ferruh Arsunar/Osmanlıca ve
Altıngöz/Standart

Türkiye

Türkçesi/STT

katkılarıyla

transkript

edilmiştir.

Anadolu’ya

Halil
özgü

yerel/yöresel edebi/müzikal verileri derleme ses örneklemleri plaklara kaydedilmiştir. Fakat bu plaklar
iklim şartları tesiri ile belirli zaman süreçleri içerisinde dejenerasyona uğrayarak bozulmuştur (D.D.:
Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 5 & 5.1, 6 & 6.1, 7 & 7.1, 1926-1928) &
(ŞURKAV: Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 2011-2016) (Bkz Şekil 1-2-3 & Tablo 12-3-4).
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Şekil 1. (D.M.: Dârülelhân Mecmuası: Anadolu Halk Şarkıları Derleme Çalışmaları Anket
Soruları: 1 Şubat H. 1340: 39-40) (Feyzi, 2015: 54)
Anket Soruları
Sıra No
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10

11
12
13
14

Anket Soruları
İçerik Bilgileri
Memleketinizde mûsikişinâslar ve saz çalmakta şöhret kazananlar var mıdır bunların
isim ve hüviyetleri nedir?
Kasabanız dâhilinde hangi müzik çalgıları kullanılmaktadır ve bunlardan en çok
çalınanı hangisidir?
Şehrinizde müzik cemiyetleri var mıdır? Var ise kuruluş tarihleri ve sayıları ve
fâliyeti hakkında bilgi verilmesi.
Kasabanızda ve köylerinizde okunan halk şarkıları hangisidir? Bunların notalarının
yazılıp gönderilmesi.
Halk şarkılarını çıkaran kimlerdir? Bunlar ne gibi durum ve olayların etkisi
altında çıkmıştır?
Halk şarkılarından en fazla sevilen ve söylenen hangileridir? Bunlar arasında eski ve
yeni devirlerin hislerini ve menkıbelerini tasvîr ve ifâde edenler var mıdır? Var ise
notalarının gönderilmesi.
Şehrinizdeki kütüphânelerde veya herhangi bir kişide eski müzik eserlerimize ait nota
ve kitap var mıdır? Var ise bunlar hakkında açıklamada bulunulması.
Bulunduğunuz mahalde eski sazlardan şimdiye kadar muhâfaza edilebilenler var mı?
Var ise nelerdir ve kimlerin nezdindedir?
Okullarınızdaki erkek ve kız öğrenciler şimdiye kadar marş ve şarkı olarak ne gibi
şeyler öğrendiler? Bunların isimleri nelerdir? Kimlerin eseridir?
Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele esnâsında memleketimizde ne gibi milli ve
vatani şarkılar terennüm edildi ve hâlâ hangileri söylenmekdedir? Bu yolda şarkılar
varsa notalarının gönderilmesi.
Notalardan ve müzik kitablarından en fazla hangilerine ihtiyacınız vardır?
Şehrinizde müzik çalgılarını üreten ve tamir eden kimseler var mıdır? Bunlar en fazla
hangi sazların üretilmesi ve tamiriyle meşgul oluyorlar?
Kasaba ve köylerdeki her çeşit eğlencelerde ne gibi sazlar çalınmakta, şarkı ve türkü
olarak neler söylenmektedir?
Halkın duygularını ifade eden şarkılar ve türküler hakkında genel değerlendirmeniz

Tablo 1. (D.M.: Dârülelhân Mecmuası: Anadolu Halk Şarkıları Derleme Çalışmaları Anket
Soruları: 1 Şubat H. 1340: 39-40)(Kolukırık, 2014: 485-486)
D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri
Derleme
Gezileri
Sıra No
01

Derleme Gezileri
İçerik Bilgile ri

02

Derleme Tarihi: 1927
Derleme Yeri: Konya, Karaman, Ereğli, Alaşehir, Manisa, Ödemiş, Aydın.
Dârülelhân Heyeti: Yusuf Ziya Demircioğlu, Ekrem Besim Bey, Muhiddin Sadak, Ferruh Arsunar.
Derleme Adedi: 250
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: 3., 4., 6., 7.

Derleme Tarihi: 1926
Derleme Yeri: Adana, Gaziantep, Urfa, Niğde, Kayseri, Sivas.
Dârülelhân Heyeti: Yusuf Ziya Demircioğlu, Rauf Yekta Bey, Dürri Turan, Ekrem Besim Bey.
Derleme Adedi: 250
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: 1., 2., 5.
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03

Derleme Tarihi: 1928
Derleme Yeri: İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa.
Dârülelhân Heyeti: Yusuf Ziya Demircioğlu, Ekrem Besim Bey, Muhiddin Sadak, Ferruh Arsunar.
Derleme Adedi: 200
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: 8., 9., 10., 11.

04

Derleme Tarihi: 1929
Derleme Yeri: Trabzon, Rize, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum.
Dârülelhân Heyeti: Yusuf Ziya Demircioğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal, Remzi Bey, Ferruh Arsunar.
Derleme Adedi: 300
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: ---

Urfa
Yöresi

Derleme Tarihi: 31 Temmuz 1926-51 gün.
Derleme Yeri: Urfa.
Dârülelhân Heyeti: Yusuf Ziya Demircioğlu, Rauf Yekta Bey, Dürri Turan, Ekrem Besim Bey.
Derleme Adedi: 36
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: 5., 6., 7., 13., 15.
Osmanlıca Transkript: Ferruh Arsunar.
Standart Türkiye Türkçesi/STT Transkript: Halil Altıngöz.

Not 1

(Dârülelhan Mecmuâsı 1340: 39-40) & (Gazimihal, 1928: 158) & (Gazimihal, 1929) & (Ülkütaşır
1972: 31) & (Paçacı, 1994:
21) & (Özalp, 2000: 414) & (Şenel, 2000: 29) & (Balkılıç, 2009: 158-159) & (Kolukırık vd., 2012:
(D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 5 & 5.1, 6 & 6.1, 7 & 7.1, 1926-1928) &
(ŞURKAV: Şanlıurfa

Not 2

Tablo 2. D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri (D.D.: Dârülelhân
Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: 1 & 1.1, 2, 3, 4 & 4.1, 5 & 5.1, 6 & 6.1, 7 & 7.1, 19261928)

Şekil 2. (D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Dârülelhân Heyeti Urfa Yöresi Derleme Örneklemi Ses Kayıt Süreci)
(ŞURKAV: Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 5/14 2012: 58)
(Url<http://www.surkav.org.tr/surkavdergi/surkav14.pdf>)

680

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Eser
Sıra
No
01
&
36

Yöre Kaynak
Bilgisi Kişi

Derleyen
Kişi

Notaya
Alan Kişi

Nota
Yazan Kişi

Derleme
İnceleme
Tarihi
Urfa
İstanbul
Yusuf Ziya
Ferruh ArsunarHalil Altıngöz 31
Belediye
Demircioğlu
Osmanlıca
Türkçe
Temmuz
Konservatuarı Rauf Yekta Bey
1926
Arşivi
Dürri Turan
51 Gün
01
Ağam Seccadesini Sermiş Çayıra
02
Ağlama Yar Ağlama
03
Aha Degil
04
Arabası Mavi Boya
05
Ay Doğar Ayan Ayan
06
Ben Sıkmamı Al İsterim
07
Bir Ay Doğar İkindiden Öğleden
08
Bu Derede Bastı Biz
09
Çay İçinde Adalar
10
Çaya Gider Ağlarım
11
Çelik Pazarında Ufacık Taşlar
12
Dön Beri Dön Beri De Yüzün Göreyim
13
Elinde Altın Terazi
14
Ey Peri Gel Bir Bağa
15
Gele Gele Geldik Bu Kara Taşa
16
Geyik Avı Türküsü
17
Giderim Bende Bende,
18
Giderim Bende Bende (Uyma Mahbubum)
19
Giderim Burdan Artık
20
Gidin Bulutlar
21
Harman Yeri Sürseler
22
Kalenin Altında
23
Kara İmiş Şu Anteb’in Yazısı
24
Karanfil Ekilende
25
Karşıdan Karşı Olur Mu Böyle
26
Kır Atım Oynamasın
27
Oğlan Gider Oduna
28
Oyun Havası
29
Petekte Üzüm Kara
30
Pınar Başında Türküsü
31
Sandığımı Açamadım
32
Ufacık Taşlardan
33
Yaralandı Pencap Cevr İle
34
Yine Cuş Eyledi
35&36 -

Defter
Sıra
No
5 & 5.1
6 & 6.1
7 & 7.1

Defter
Basım
Yılı
1926
&
1928

Defter 05.pdf

Defter 5.1.pdf

Defter 06.pdf

Defter 6.1.pdf
Not 2

Defter 07.pdf

Defter 7.1.pdf

Şurkav 14.pdf

Şurkav 15.pdf

Şurkav 16.pdf

Şurkav 17.pdf

Şurkav 18.pdf

Şurkav 19.pdf

Şurkav 20.pdf

Şurkav 21.pdf

Şurkav 22.pdf

Şurkav 23.pdf

Şurkav 24.pdf

Şurkav 25.pdf

Şurkav 26.pdf
Tablo 3. D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri
(D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 5 & 5.1, 6 & 6.1, 7 & 7.1, 1926-1928)
(ŞURKAV: Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 20112016)
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(Altıngöz, Url<http://www.surkav.org.tr/surkavdergi/surkav9-26.pdf>)

05.pdf

05.1.pdf

01 Gele Gele Geldik Bu Kara Taşa-Urfa Yöre Ekibi
Şekil 3. (D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 5 & 5.1, 1927: 16)
(ŞURKAV: Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 8/22 2015: 57-58)
(Altıngöz, Url<http://www.surkav.org.tr/surkavdergi/surkav22.pdf>)
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01.pdf 01.m4a
01 Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa-Celal Bakar
Şekil 4. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Türk Halk Müziği Repertuarı/TRT THM R nota/ses örneklemi
(Url<www.notaarsivleri.co m/turk-halk-mu zigi/2148.ht ml>)
(Url<http://www.trtturku.net/dinle/celal-bakar-gele-gele-geldik-b ir-kara-tasa/>)
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01.pdf 01.m4a
01 Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa-Mahmut Güzelgöz
Şekil 5. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS nota/ses örneklemi
(Özbek, 2010: 254-255) & (Url<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>) & (YÖK Tez No: 263098)
(Demir, 2011: 246)
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Gele Gele Geldik Bu Kara Taşa
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: İstanbul Belediye Konservatuarı Arşivi
Derleyen: Yusuf Ziya Demircioğlu & Rauf Yekta Bey & Dürri Turan & Ekrem Besim Bey
Notaya Alan: Ferruh Arsunar-Osmanlıca
Nota Yazan: Halil Altıngöz-Türkçe
Dârülelhân Derleme & İnceleme Tarihi: 31 Temmuz 1926-51 Gün
Dârülelhân Eser Metin & Ses Kayıt No 01
Anadolu Halk Şarkıları Defter Sıra No: 05
Anadolu Halk Şarkıları Defter Basım Yılı: 1927
D.D.: Dârülelhân Derlemeleri
Anadolu Halk Şarkıları Defterleri/AHŞ D Nota Örneklemi
Müzikal Tür Bilgileri
Anahtar Bilgileri
Değiştirici İşaretleri
Ölçü Değerleri
Ölçü Sayı Adetleri
Süre Değerleri
Nota Değerleri
Süsleme İşaretleri
Es Değerleri
Kıta Sayı Adetleri
Nakarat Sayı Adetleri

Müzikal Eser Analizleri
kırık hava
sol anahtarı
fa#
2/4’lük-düyek
11
4’lük, 8’lik, 16’lık
röpriz işareti
4’lük
2
0
Edebi Eser Analizleri

Edebi Tür Bilgileri
Çeviriyazı İşaretleri
Ölçü Değerleri
Satır Sayı Adetleri
Kafiye Değerleri
Harf Değerleri
Noktalama İşaretleri
Vurgu Değerleri
Kıta Sayı Adetleri
Nakarat Sayı Adetleri

koşma
Standart Türkiye Türkçesi/STT
6+5=11’li hece ölçüsü
8
aaax
sesli/sessiz harfler
kesme, parantez işareti
tekli hece vurgusu
2
0
Eser Yorumlama Kriterleri
Gerginlik hissi ifadeleri
2., 3., 6., ölçüler
Rahatlama hissi ifadeleri
4., 5., 7., 8., ölçüler
Çözümleme hissi ifadeleri
8., 9., 10., 11., ölçüler
Belirsiz anlatım ifadeleri
3., 6., 9., ölçüler
Soru anlatım ifadeleri
1., 2., 3., 4., 5., ölçüler
Cevap anlatım ifadeleri
6., 7., 8., 9., 10., ölçüler
Vurgulama anlatım ifadeleri
10., 11., ölçüler
Pekiştirme anlatım ifadeleri
1., 2., ölçüler
Israr etme anlatım ifadeleri
4., 6., ölçüler
Ağız & Hançere Nüansları
2., 4., 5., 6., 7., 8., 10., ölçüler
Not 1. D.K.: Dârülelhân Külliyatı: Anadolu Halk Şarkıları
Notlar 1
Mecmuası/DK AHŞ M nota örneklemi analiz verileri (D.K.:
Dârülelhân Külliyatı: Anadolu Halk Şarkıları, Defter: 5, 1927: 16) &
(ŞURKAV: Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 8/22
2015: 57-58) & (Altıngöz, Url
<http://www.surkav.org.tr/surkavdergi/surkav22.pdf>).
Tablo 4. D.D.: Dârülelhân Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri/AHŞ D
Müzikal Eser Analizleri/Edebi Eser Analizleri/Eser Yorumlama Kriterleri
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Gele Geldik Bir Kara Taşa/Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa
Yöre : Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
De rleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müz ik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müz ik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Re pe rtuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Re pe rtuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre : Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
De rleyen: Mehmet Avni Özbek
O kuyan: Mahmut Güzelgöz
Me tinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca Demir
Müz ikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Ede bi/Müzikal Ese r Sıra No: 02
Urfa THM Ede bi/Müzikal Ese r Ses Kayıt No: 02

Türkiye Radyo Te le viz yon Kurumu
Türk Halk Müziği Re pe rtuarı/TRT THM R Nota Ö rne kle mi

Müzikal Tür Bilgileri
Anahtar Bilgileri
Değiştirici İşaretleri
Ölçü Değerleri
Ölçü Sayı Adetleri
Süre Değerleri
Nota Değerleri
Süsleme İşaretleri
Es Değerleri
Kıta Sayı Adetleri
Nakarat Sayı Adetleri
Edebi Tür Bilgileri
Çeviriyazı İşaretleri

Türk Halk Müz iği
Fone tik Notasyon Siste mi/THMFNS
Nota Ö rne kle mi

Müzikal Eser Analizleri
kırık hava
Müzikal Tür Bilgileri
sol anahtarı
Anahtar Bilgileri
sib³, si b
Değiştirici İşaretleri
6/4’lük
Ölçü Değerleri
14
Ölçü Sayı Adetleri
Süre Değerleri
2’lik, 4’lük, 8’lik, 16’lık
Nota Değerleri
bağ, röpriz işareti
Süsleme İşaretleri
4’lük
Es Değerleri
2
Kıta Sayı Adetleri
0
Nakarat Sayı Adetleri
Edebi Eser Analizleri
koşma
Edebi Tür Bilgileri
Standart Türkiye
Çeviriyazı İşaretleri
Türkçesi/STT

Ölçü Değerleri
Satır Sayı Adetleri
Kafiye Değerleri
Harf Değerleri
Noktalama İşaretleri
Vurgu Değerleri
Kıta Sayı Adetleri
Nakarat Sayı Adetleri

6+5=11’li hece ölçüsü
Ölçü Değerleri
8
Satır Sayı Adetleri
aaax
Kafiye Değerleri
sesli/sessiz harfler
Harf Değerleri
virgül, tırnak işareti
Noktalama İşaretleri
tekli hece vurgusu
Vurgu Değerleri
2
Kıta Sayı Adetleri
0
Nakarat Sayı Adetleri
Eser Yorumlama Kriterleri

Gerginlik hissi ifadeleri
Rahatlama hissi ifadeleri
Çözümleme hissi ifadeleri
Belirsiz anlatım ifadeleri
Soru anlatım ifadeleri

1., 2., ölçüler
5., 6., 7., ölçüler
12., 13., 14., ölçüler
8., 9., ölçüler
1., 2., ölçüler

kırık hava
sol anahtarı
sib², fa#
4/4’lük
22
2’lik, 4’lük, 8’lik, 16’lık
bağ, röpriz işareti
2’lik
2
0
koşma/türkü
Standart Türkiye
Türkçesi/STTTürk Dil Kurumu Çeviriyazı
İ
l i/ hece ölçüsü
İ
6+5=11’li
8
aaax
sesli/sessiz harfler, işaretler
tekli/çoklu hece vurgusu
2
0

Gerginlik hissi ifadeleri
Rahatlama hissi ifadeleri
Çözümleme hissi ifadeleri
Belirsiz anlatım ifadeleri
Soru anlatım ifadeleri

1., 2., 3., 12., 13., 14.
4., 5., 15., 16., ölçüler
11., 22., ölçüler
6., 7., 8., 17., 18., 19.,
1., 2., 3., 6., 7., 8., 12.,
13.,
Cevap anlatım ifadeleri
2., 3., 9., 10., ölçüler
Cevap anlatım ifadeleri
4., 5., 9., 10., 11., 15., 16.,
ölçüler
Vurgulama anlatım
6., 7., ölçüler
Vurgulama anlatım
9., 10., 20., 21., ölçüler
Pekiştirme anlatım ifadeleri 13., 14., ölçüler
Pekiştirme anlatım ifadeleri 5., 8., 16., ölçüler
Israr etme anlatım ifadeleri 4., 5., 11., 12., ölçüler
Israr etme anlatım ifadeleri 10., 11., 20., 21., ölçüler
Ağız & Hançere Nüansları 1., 2., 3., 8., 9., 10., ölçüler Ağız & Hançere Nüansları 2., 5., 7., 8., 15., 16., ölçüler
Not 1. Türkiye Radyo
Not 2. Türk Halk
Not 1
Not 2
Televizyon Kurumu Türk
Halk M üziği Repertuarı /TRT
THM R nota örneklemi analiz
verileri
(Url<www.notaarsivleri.com/t
u rk-halk-muzigi/2148.html>)

M üziği Fonetik Notasyon
Sistemi/THM FNS nota
örneklemi analiz verileri
(Özbek, 2010: 254-255) &
(Url<https://tez.yok.gov.tr/Ulus
alTezM erkezi/>) & (YÖK
Tez No: 263098)

Tablo 5. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikal Eser Analizleri/Edebi Eser Analizleri/Eser Yorumlama Kriterleri
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Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa/Ɉelɛ Ɉelɛ Ɉeldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ
Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛldɯ̌ m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir Derleyen: Muzaffer
Sarısözen Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz Derleyen:
Mehmet Avni Özbek Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek
& Gonca Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02
Türk Dil Kurumu
Uluslararası Fonetik
Çeviriyazı
Alfabe/IPA
İşaretleri/TDKÇYİ

Standart Türkiye
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara
taşa

Ɉelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ

Gele gele geldĭm bir
ḳara daşa

Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌ m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ

Yazılanlar gelir sağ olan
başa eman efendim

Jɑʐɯɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑƔ oɫɑn
bɑʃɑ emɑn efɛndim

Yazılanlar gelĭr saġ olan
başa aman efendĭm

Bizi hasret koyar kavim
kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm eman efendim

Biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim
kɑɾdɑʃɑ
Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym emɑn efɛndim

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım
ḳardaşa
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ
bir ölǚm aman efendĭm

Jɑzɯlɑnlɑɾ gɛlɯ̌ ɾ sɑɡ
ɔlɑn bɑʃɑ ɑmɑn ɛfɛndɯ̌
m
Bɯ̌ zɯ̌ḫɛsɾɛt kɔjdɯ
kɑvɯm kɑɾdɑʃɑ
Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌ m

Nice sultanları tahttan
indirir

Niʤɛ suɫtɑnɫɑɾɯ tɑhttɑn
indiɾiɾ

Nicesinin gül benzini
soldurur eman efendim

Niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ emɑn efɛndim

Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm eman efendim

Niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
Biɾ ɑjɾɯɫɯk biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym emɑn efɛndim

Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında
çeviriyazı sistemleri:
standart yazım/
transkripsiyon/varyas
yon yöntemi ekseninde
Standart Türkiye
Türkçesi/STT ile
transkript edilmiştir
(Demir, 2010: 93106) & (Demir, 2012: 18)& (TRT THM
Repertuarı
Nota Arşivi: Url
<www.notaarsivleri.com/
tur k-halkmuzigi/2148.html>).

Not 2. IPA Turca:
Kural Tabanlı Türkçe
Fonetik Dönüştürücü
Programı/KTTFDP (Bicil
& Demir, 2012) ekseninde
Türk alfabesindeki harflerin
IPA karşılıkları ve ses
tanımları (Pekacar &
Güner Dilek, 2009: 584588)-Türkiye Türkçesi
Söyleyiş Sözlüğü/TTSS
sesbilim Abecesi: ünlü ve
ünsüzlerin IPA karşılıkları
(Ergenç, 2002: 46-47)
aracılığıyla Uluslararası
Fonetik Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA
ile transkript edilmiştir.

Niʤ͡ ɛ s̬ ɶlejmɑnlɑɾ
tɑχtɑn endɯ̌ɾɯ̌ɾ
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ Niʤ͡ ɛsɯ̌nɯ̌n gyl
soldırır aman efendĭm
bɛnzini sɔldɯɾɯɾ ɑmɑn
ɛfɛndɯ̌ m
Nicesĭnĭ dönmez ėle
Niʤ͡ ɛsɯ̌nɯ̌ dɶnmɛz elɛ
gönderĭr
gɶndɛɾɯ̌ɾ
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ Biɾ ɑjɾɯlɯχ biɾ
jɔχsɯllɯχ biɾ ɶļim
bir ölǚm aman efendĭm
ɑmɑn ɛfɛndɯ̌ m
Not 3.
Not 4. Türk dili ağız
Etnomüzikolojide
araştırmalarında
dilbilimsel yaklaşımlar:
Uluslararası Fonetik
müzikolojik veri
Alfabe/Uluslararası
kaydetmede fonetik
Sesbilgisi Alfabesi/IPA
yazı kullanımı: ağız
kullanımı: Türkiye’de
dokümantasyonunun
ağız metinlerinin IPA
dilbilimsel ve
kullanılarak yazıya
müzikolojik eksende
geçirilmesi (çeviriyazı
gerekliliği: Türk halk
işaretlerinin TDK-IPA
müziği yöresel ağız
karşılıkları: Pekacar &
özelliklerinin fonetik
Güner Dilek, 2009:
notasyonu (Demir,
576-578, 584-588)
2011) yöntemiekseninde yöntemi ekseninde
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Standart Türkiye
Ağızları Türk Dil
Türkçesi/ STT- Türk
Kurumu Çeviriyazı
Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA
İşaretleri/TDKÇYİTDKÇYİ: ünlüerUluslararası Fonetik
ünsüzler-ayırt edici
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA
işaretler ile transkript
edilmiştir (Özbek, 2010: ile transkript edilmiştir.
254-255).
Nice Sülėymanlar
taḫtan ėndĭrĭr

Tablo 687. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
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Ge le Ge le Ge ldik Bir Kara Taşa/Ɉe lɛ Ɉe lɛ Ɉe ldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ
Ge le Ge le Ge ldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛldɯ̌m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ
Yöre : Urfa
Kaynak Kişi: Mukim T ahir Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yaz an: N. T unca
TRT Müz ik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müz ik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Re pe rtuarı Ese r Sıra No: 701
TRT THM Re pe rtuarı Ese r Se s Kayıt No: 01
Standart T ürkiye
Uluslararası Fonetik
T ürkçesi/ST T
Alfabe/IPA

Yöre : Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz Derleyen: Mehmet Avni Özbek
O kuyan: Mahmut Güzelgöz
Me tinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca Demir
Müz ikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yaz an: Sezgin Yaman
Urfa THM Ede bi/Müz ikal Ese r Sıra No: 02
Urfa THM Ede bi/Müz ikal Ese r Se s Kayıt No: 02
T ürk Dil Kurumu Çeviriyazı
Uluslararası Fonetik
İşaretleri/T DKÇYİ
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara
ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara
Gɛlɛ gɛlɛ gɛldɯ̌ m biɾ kɑɾɑ
taşa
daşa
dɑʃɑ
Not 1. T ürk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri:
Standart T ürkiye T ürkçesi/ST T > Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA: [a] > [α] Açık, arka, düz (postdorsal) - [e] > [ɛ] Yarı açık, ön, düz [i] > [i] Kaplı, ön, düz - [b] > [b] T onlu, çift dudak, patlamalı - [d] > [d] T onlu, diş eti, patlamalı - [k] > [c] T onsuz, ön damak, patlamalı
- [g] > [ɟ] T onlu, ön damak, patlamalı - [l] > [l] T onlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] T onlu, çift dudak, genizli - [r] > [ɾ] T onlu, diş eti,
hafif titrek - [ş] > [ʃ] T onsuz, diş eti, ön damak, sızıcı - [t] > [t] T onsuz diş eti, patlamalı. Urfa/Kerkük/T alaffer Ağızları T ürk Dil
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/UKT A T DKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA: [ĭ] > [ɯ̌ ] Çok kısa ı - [ḳ] > [k] T onsuz, arka damak,
patlamalı.
CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC CVCV CVCV CVCCVC CVC
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
Not 2. T ürk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri :
V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V= Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C= Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz
yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/ cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya
çıkabilmek tedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjdɯ: CVCCV
Gele gele (ge.le ge.le)
ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic biɾ Gele gele (ge.le ge.le)
Gɛlɛ gɛlɛ (gɛ.lɛ gɛ.lɛ)
gel.dik bir kara ta.şa
kɑɾɑ tɑ.ʃɑ
gel.dĭm bir ḳara da.şa
gɛl.dɯ̌ m biɾ kɑɾɑ dɑ.ʃɑ
Not 3. T ürk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren
ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize
etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmikmüzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/ kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları
ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek:melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ, gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ
T ürk Dil Kurumu Sözlük
Veritabanı/T DK SzV

T ürkiye T ürkçesi Söyleyiş
Sözlüğü Veritabanı/T T SSV

gele: ulaşmak, varmak.
Çıkmak, yönelmek.

ɟe'lɛ: gele>ɟe'lɛ
ɟel'dIk: geldik>ɟel'dIk

Urfa/Kerkük/T allâfer Ağızları
Dizin ve Sözlük
Veritabanı/UKT A DSV
gele: gelmek, bir yere gitmek
ulaşmak, varmak.

T ürk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Sözlük Veritabanı/T HMFNS
SzV
gele/ɟe'lɛ/gele

geldik: ulaşmak, varmak.
Çıkmak, yönelmek.

geldĭm: gelmek, bir yere gitmek geldik/ɟe'ldIc/geldĭm
ulaşmak, varmak.

bir: sayıların ilki. Herhangi bir 'bIɣ: bir>'bIɣ
varlığı belirsiz olarak gösteren
sayı. Bir kez.

bir: sayı adı. Belirsizlik sıfatı.
Herhangi bir varlığı belirsız
olarak gösteren (sayı).

kara: yeryüzünün denizle
kα'ɾα: kara>kα'ɾα
örtülü olmayan bölümü, toprak.
Kötü, uğursuz, sıkıntılı.

ḳara: kara, siyah. Kötü, sıkıntılı. kara/kα'ɾα/ḳara
Yas. (Ar. ḳarra): yeryüzünün
toprak bölümü, toprak parçası.

bir/'bIɣ/bir

taşa: kimyasal veya fiziksel
daşa: taş.
durumu değişiklikler gösteren, tα'∫α: taşa>tα'∫α
taşa/'tα∫α/daşa
rengini içindeki maden, tuz ve
oksitlerden alan sert ve katı
madde.
Not 4. T ürk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı ölçütleri: T ürk
Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/T DK SV (Güncel T ürkçe Sözlük/GT S-Sesli T ürkçe Sözlük/ST S-Büyük T ürkçe Sözlük/BT S-T ürkiye
T ürkçesi
Ağızları
Sözlüğü/T T AS-T arama
Sözlüğü/T S-T ürk
Lehçeleri
Sözlüğü/T LS-Derleme
Sözlüğü/DS)
(Url<http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/T allâfer Ağızları Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKT A DSV (Özbek, 2010: 113-253) &
T ürkiye T ürkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/T T SSV (Ergenç, 2002: 46-47) & T ürk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/T HMFNS SzV ekseninde Standart T ürkiye T ürkçesi/ST T -T ürk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/T DKÇYİ-Uluslararası

Tablo 7. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
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BULGULAR
Yerel/evrensel fonolojik/sesbilimsel ve müzikolojik/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan
metin/nota transkript/analiz özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori
(halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme:
Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü
etnomüzikolojik

terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel

varyant/değişke/çeşitlenme:

Stone,

2008)

ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin

kuramsal/icrasal

altyapısında

yerel/evrensel

ilintilerle

birlikte

sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Yerel/evrensel

fonolojik/sesbilimsel

ve

müzikolojik/müzikbilimsel

yasalar

ekseninde

metin/nota transkript/analiz özellikleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi

Veritabanı/THMFNS

V

(Türk

Halk

Müziği Fonetik

Notasyon

Sistemi Alfabe

Veritabanı/THMFNS AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV,
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonotaktik Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS (Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme
Testi/THMFNS SÇT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel/ Şekilbilgisel/
Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/ THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme Grubu/THMFNS FFYDG)
oluşum/gelişim

ve

eğitsel/öğretisel uygulamalara

aktarım/adaptasyon süreçlerinin Dârülelhân

Derlemeleri: Anadolu Halk Şarkıları Defterleri: Urfa Yöresi Derleme Örneklemleri üzerinden
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
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HIZ TERİMLERİNİN KULAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE ÖĞRETİLMESİNİN
ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF TEACHING THE SPEED TERMS BY EARON SUCCESS OF STUDENT

Doç. Dr. Meltem Düzbastılar*, Melay Eryalçın**
*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı
**Halk Eğitim Merkezi

ÖZET
Müzik dersinde kullanılan öğretim yöntemi, öğrencilerin öğrenme durumunu ve başarısını,
olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Derste uygulanan yöntemler öğrencinin yaparak
yaşayarak tecrübeler edinmesine olanak sağlıyorsa yani öğrenci merkezliyse öğrenci başarılı ve ders
verimli olmaktadır. Öğrencinin pasif olduğu, öğretmen merkezli yöntemlerde ise öğrencinin başarısı
ve dersin verimi azalabilmektedir. Araştırmanın amacı, hız terimlerinin kulaktan öğretim yöntemiyle
öğretilmesinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelenmektir. Araştırmada, deneysel araştırma
modeli kullanılmıştır. Deney grubuna kulaktan öğretim yöntemi, kontrol grubuna ise anlatım yöntemi
uygulanarak hız terimleri öğretilmiştir. Ön test ve son test uygulamalarıyla, derslerde kullanılan
yöntemlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Uygulama sonunda, deney grubunun
kontrol grubuna göre konuyu daha kolay öğrendiği ve uygulanan yöntemin öğrencilerin başarısına
olumlu etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretim yöntemleri, Kulaktan öğretim yöntemi, Hız terimleri.
ABSTRACT
The method that is used in music lessons, effect the learning and the success of the student
positively or negatively. If the method is student-centered, and leads the student gain experiences
through implementations, the lesson becomes successfull and efficient. Contararily, if the method is
teacher-centered, the success and the efficiency of the lesson may decrease. The main of this study is
to examine the effect of teaching the speed terms by ear on success of the student. In this article, the
method of experimental research model is used. The medtod of teaching by ear is used for the
experimental group while the discourse method is implemented to the control group for teaching the
speed terms. The success of the lesson is measured by implementing pretest and final test. As a result,
it is seen that, the students of the experimental group learn the subject bother than the students of
control group and the method of teaching the speed terms by ear effected the success of the students
positiveliy.
Key Words: Teaching methods, the method of teacing by ear, speed terms.
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1.GİRİŞ
Uçan, Türkiye'de müzik öğretiminin tür, düzey, süre, ortam, program, öğretmen, öğrenci,
malzeme ve özellikle içerik yönünden üzerinde zaman zaman yoğun tartışmalar ve araştırmalar
yapılan, bu vb. nedenlerle de Türkiye’nin sanatsal öğretim gündeminden hemen hemen hiç düşmeyen
başlıca kavram ve uygulamalardan biri olduğunu vurgulamaktadır (Uçan, 1989, s.3).
Müzik öğretimi, temelde, belli müziksel etkinlik ve etkileşimler yoluyla bireyin ve giderek
toplumun estetik gereksinimlerini karşılamayı, sanatsal yaratma güdüsünü doyurmayı, beğenisini
(zevkini) geliştirmeyi, müziksel yaşamını daha sağlıklı ve daha etkili ve verimli kılmayı, böylece
bireysel ve toplumsal düzeyde özel ve genel yaşamın daha mutlu olmasına katkıda bulunmayı amaçlar.
Müzik öğretimi, temelde, "ilkeli, düzenli, planlı ve yöntemli" olmayı gerektirir (Uçan, 1989, s.5).
Verilen konularla birlikte öğretmenlere, konuların işlenmesinde gereksinim duyacakları çeşitli eğitim
araçları da (kitap, nota, resim, ses kaseti, video-kaset vb.) önerilmekte, davranışa dönüştürülmesi
istenen hedefler verilmekte ve öğretim yöntemleri hakkında bilgiler sunulmaktadır (Okyay, 1989.
s.60).
Müzik öğretimi, müzik öğretisi yöntemleri öğrencideki yaratıcı niteliği ön plana çıkaran ve
geliştiren, aynı zamanda beğeni düzeyini yükselten nitelikte olmalıdır. Anadilin öğretiminden yola
çıkarak ezbere dayalı kalıplaşmış yöntemlerden kaçınmak gerekir. (Çevik, 1989, s.103). Ders
sırasındaki giriş davranışları, öğretmen davranışları, öğretim yöntemleri ve araç-gereç durumu gibi
etkenlerin ders başarısını etkileyen etkenler arasında olduğu görülmüştür (Süer, 1989, s.189).
Derslerde, öğrencinin yaparak yaşayarak tecrübeler edinmesine olanak sağlayan, öğrenci merkezli
yöntemlerin kullanılması, dersi sıkıcı olmaktan çıkararak, öğrencinin daha başarılı, dersin ise daha
verimli olmasını sağlamaktadır.
Müzik derslerinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden Kulaktan Öğretim Yöntemi, şarkı
öğretiminde tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntem ile hız terimleri çok daha kolay
öğretilebilmektedir. Müzikte hız, müzik eserlerinin daha anlamlı olabilmesi için, çabuk, orta veya
yavaş hızda çalınıp söylenmesine denir. Her müzik eserinin bir hızı vardır. Örneğin; genellikle ninniler
ve duygusal şarkılar yavaş hızda, marşlar orta hızda, tekerlemeler ve oyun müzikleri çabuk hızda
söylenir. Bir müzik eserinin hangi hızda söylenip çalınacağı hız terimleriyle gösterilir. Şarkıların
uygun hızlarda söylenmesi şarkılara güzellik katar. Müzikte orta, çabuk ve yavaş olmak üzere üç temel
hız basamağı vardır. Bunlar çeşitli kelimelerle belirtilir. En çabuk hızdan en yavaş hıza kadar birçok
hız çeşidi vardır. Hız çeşitlerini hangi çabuklukta ya da yavaşlıkta olacağını gösteren araca metronom
denir. Metronomun üzerinde hız terimleri ve bunların sayısal değerleri bulunur (Akkaş, 1999, s.40).
Hız terimlerinin metronomdaki karşılıkları aşağıdaki gibidir.
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Hız Terimleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largo: Çok yavaş (40-66)
Largetto: Largodan biraz çabuk (66-76)
Adagio: Yavaş (76-86)
Andante: Orta yavaş (86-96)
Andantino: Yavaşça (96-108)
Moderato: Orta çabuk (108-120)
Allegretto: Çabukça (120-136)
Allegro: Çabuk (136-160)
Presto: Çok çabuk (160-208)
Bu çalışma, Largo, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto hız terimleriyle sınırlıdır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, hız terimlerinin kulaktan öğretim yöntemiyle öğretilmesinin öğrenci

başarısı üzerindeki etkisini incelenmektir.
2. YÖNTEM
Araştırmada, deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubuna kulaktan öğretim
yöntemi, kontrol grubuna ise anlatım yöntemi uygulanarak hız terimleri öğretilmiştir. Ön test ve son
test uygulamalarıyla, derslerde kullanılan yöntemlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür.
Hız terimlerini ve anlamlarını öğretmek amacıyla, öğrencilerin hafızalarında kolayca
kalabilecek bir ezgiye sahip çocuk şarkılarından biri olan “Neşeli Günler” şarkısının melodisine sözler
yazılmıştır. Şarkının bu hali kulaktan öğretim yönteminin bir şekli olan tümüyle öğretim yöntemi ile
deney grubu olan Trabzon Özel Final Temel Lisesi öğrencilerinden 10-C sınıfı öğrencilerine
öğretilmiştir. Şarkının kısa olması, şarkı sözlerine paralel olarak şarkı içinde de hız değişimi
olmasından dolayı şarkı, tümüyle öğretim yöntemi ile öğretilmiştir. Böylelikle şarkı bölünmeden,
öğrencinin hız geçişlerini anlayabilmesi ve hissedebilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 10-A sınıfındaki
öğrencilere ise geleneksel anlatım yöntemi ile konu anlatılmış, hız terimleri öğretilmiştir.
Uygulamada ilk önce öğrencilerin hız terimleri konusuna dair bilgilerini ölçmek amacıyla
hazırlanmış bir değerlendirme testi, her iki gruptaki öğrencilere ön test olarak uygulanmıştır. deney
grubu olan 10-C sınıfına neşeli günler şarkısının melodisini kemanla çalınıp dinleterek öğrencilerin
hafızasında kalması sağlamıştır. Daha sonra düzenlenen şarkı birkaç defa tekrar edilip, öğrencilere de
tekrar ettirilerek sınıfa öğretilmiştir. Her terim kendi hızında söylenmiş ve ellerle tempo tutularak
hızlar arasındaki geçişin anlaşılması ve hissedilmesi sağlanmıştır. Düzenlenen şarkı aşağıdaki gibidir.
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Şekil 1. Hız terimleri Şarkısı
Uygulama sonucunda aynı değerlendirme testi, her iki sınıfın başarı durumlarını ölçmek için
son test olarak uygulanmıştır.
2.1. Çalışma Grubu
Çalışmada deney grubu olarak Trabzon Özel Final Temel Lisesi öğrencilerinden 10-C sınıfı
öğrencileri, kontrol grubu olarak yine Trabzon Özel Final Temel Lisesi öğrencilerinden 10-A sınıfı
öğrencileri ile çalışılmıştır. Her iki sınıfta da mevcut 15 kişidir. Toplamda 30 öğrenci ile çalışılmıştır.
Deney ve kontrol grupları seçiminde herhangi bir ölçüm kullanılmadan sadece sınıfların seviyelerinin
birbirileriyle eşit olmasına dikkat edilmiştir.
2. Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizi için öğrencilerden alınan ön test-son test sonuçlarına göre
tablolar oluşturulmuştur. İki grubun başarı puanları ve ders boyunca yapılan gözlemler açıklanmıştır.
3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde, deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön test ve son testlerinden elde edilen
bulgular tablolar halinde gösterilerek açıklanmıştır.
Tablo 1’de Kontrol grubunun Ön Test sonuçlarına bakıldığında en düşük notun 30 (1 kişi), en
yüksek notun ise 70 (2 kişi) olduğu görülmektedir. Sınıf not ortalaması 51 olarak hesaplanmıştır.
Hız terimlerinin anlatım yöntemi ile anlatılmasından sonra uygulanan test sonuçlarında ise en
düşük notun 50 (5 kişi), en yüksek notun ise 90 (1 kişi) olduğu görülmektedir. Sınıf not ortalaması Son
Testte 63’e yükselmiştir.
Tablo 1. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Puanları ve Sınıf Not Ortalaması
ÖĞRENCİ
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
SINIF NOT ORTALAMASI

ÖN TEST
40
70
60
50
40
40
70
30
60
50
50
50
60
50
50
51
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SON TEST
60
80
70
80
50
60
90
50
60
60
50
50
60
70
50
63
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Kontrol Grubunun Ders İçindeki Durumlarının Gözlemi: Kontrol grubundaki öğrencilerin
dersten sıkıldıkları ve bazılarının dersi dinlemedikleri gözlenmiştir.
Tablo 2’de deney grubu öğrencilerin puanları ve sınıf ortalamaları görülmektedir. Deney
grubunun Ön Test puanları 40 (3 kişi) ve 70 (1 kişi) arasında değişmektedir. Sınıf not ortalamasının 52
olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının sınıf not ortalamalarının birbirine çok yakın
olduğu tablolardan anlaşılmaktadır.
Deney grubunun son test sonuçlarına bakıldığında, bir kişinin 80, sekiz kişinin 90 ve beş
kişinin 100 puan aldıkları görülmektedir. Hız terimlerinin kulaktan öğretim yöntemiyle öğretildiği
deney grubunun son testteki sınıf not ortalaması 93’tür.
Tablo 2. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Puanları ve Sınıf Not Ortalaması
ÖĞRENCİ
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
SINIF NOT ORTALAMASI

ÖN TEST
50
50
70
50
40
60
60
60
50
50
50
40
50
40
60
52

SON TEST
100
100
90
100
90
90
90
100
90
100
80
90
90
90
90
93

Deney Grubunun Ders İçindeki Durumlarının Gözlemi: Deney grubundaki öğrencilerin
derse daha katılım sağladığı ve dersin daha keyifli geçtiği gözlemlenmiştir.
Çalışma sonucunda, hız terimlerinin kulaktan öğretim yöntemi ile öğretilmesinin, öğrenci
başarısını artırdığı ve dolaylı olarak sınıf not ortalamasını yükselttiği görülmektedir. Aynı zamanda
şarkının, ders sırasında kolaylıkla öğrencilerin hafızalarında kaldığı ve öğrenmenin daha kalıcı
olmasına yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4. SONUÇ
Çalışma sonuçları aşağıdaki gibidir.
Kontrol grubunun ön test uygulamasındaki puanları 30 ile 70 arasındadır. Deney grubunun
puanları ise 40 ile 70 arasındadır. Sınıf not ortalamalarına bakıldığında (51 ve 52) hemen hemen aynı
olduğu görülmektedir.
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Son test sonuçlarında ise kontrol grubu ön test puanları 50 ile 90 arasındadır. Tam not alan
öğrenci bulunmamaktadır. Sınıf not ortalaması 63’tür. Deney grubunda ise notların 80 ile 100 arasında
olduğu görülmüştür. Beş öğrenci 100 puan almıştır. Deney grubunun sınıf not ortalamasının 93 olması
dikkat çekicidir.
Her iki grubun ön test sonuçlarının neredeyse aynı olmasına rağmen son test sonuçlarındaki
farkın bu kadar belirgin olması, anlatım yöntemi ve kulaktan öğretim yöntemlerinin hız terimlerini
öğretmedeki farkını ortaya koymaktadır.
Hız terimlerinin kulaktan öğretim yöntemi ile öğretilmesinin; derslerin daha keyifli
işlenmesine katkı sağladığı, öğrencilerin derse katılımlarının arttığı, öğrenci ve sınıf başarısını belirgin
şekilde artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Bu ve benzeri yaratıcı yöntemlerin diğer derslere de uygulanmasının derslerin daha verimli
geçmesine yardımcı olarak, öğrenci ve sınıf başarısını artıracağı düşünülmektedir.
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KEMAN EĞİTİMİNDE RİTİM ÇALIŞMALARINDA BELLEK DESTEKLEYİ YÖNTEMİN
ETKİSİ
THE EFFECT OF MNEMONIC METHOD IN RHYTHM STUDIES IN VIOLIN
EDUCATION

Doç. Dr. Meltem Düzbastılar*, Melay Eryalçın**
*Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı
*Halk Eğitim Merkezi

ÖZET
Ritim kalıpları, keman eğitiminde karşılaşılan zorluklardan biridir. Öğrenci, karmaşık ritim
kalıpları içeren bir eser ya da etüd gördüğünde, parçanın zor olduğunu düşünmekte ve parçaya önyargı
ile bakmaktadır. Ritim kalıplarını doğru çaldırmak için farklı çalışmalar denenmektedir. Bu çalışmada,
ritim kalıplarına uyarlanan bellek destekleyici kelimeler ile öğrencilerin, belleklerinde ritim kalıplarını
kodlayarak daha kolay algılayabilmesi ve daha doğru çalabilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada,
deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Ön test ve son test uygulamalarından elde edilen sonuçlarda,
bellek destekleyici kullanımının, keman derslerinde ritim çalışmalarına olumlu etki ettiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, Bellek destekleyici, Ritim kalıpları.
ABSTRACT
Rhythm, is one of the diffiulties in violin education. Once a student face a complicated rhythm
structure, he or she thinks that the musical piece is very hard and prejudge the composition. For
teaching the rhythm structures correctly, different studies are tried. In this study, by adapting
mnemonic words to the rhythm structures, it is aimed to make the subject easier to perceive and play
by the students. By the results that obtained from pretest and final tests, it is observed that mnemonic
method effect the rhythm studies in violin education positively.
Key Words: Violin Education, Mnemonic, Rhythm Structure.
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GİRİŞ
Bireylerin ve toplumların en temel ve öncelikli gereksinimlerinden biri eğitimdir. Eğitim
genelden özele doğru bir açılım gösterir. Sanat eğitimi bu açılımda çok anlamlı bir yer tutar. Müzik
eğitimi sanat eğitiminin başlıca kolları arasında yer alır. Çalgı eğitimi müzik eğitiminin en önemli
boyutlarından birini oluşturur ve kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Keman eğitimi de çalgı eğitiminin
en önemli dalları arasında etkin ve seçkin bir yere sahiptir (Uçan, 2001, s.5). Keman eğitimi, bireyin
davranışında istendik değişiklikleri oluşturma ve bu değişiklikleri beceriye dönüştürme sürecidir. Bu
sürecin en etkili bir şekilde değerlendirilmesi için uygun öğrenme yaşantısının oluşturulması
önemlidir.

Öğrenme yaşantısının oluşması ise; keman öğretmeninin etkili önlemleri almasına, bu

önlemleri öğrenme yaşantısı boyunca sürdürmesine ve öğrenme yaşantısının dayandığı yöntemleri
yeterince bilip uygulamasına bağlıdır (Şendurur, 2001, s.146).
Keman eğitiminde karşılaşılan zorluklardan biri, ritim kalıpları, Öğrenci, karmaşık ritim
kalıpları içeren bir eser ya da etüd gördüğünde, parçanın zor olduğunu düşünmekte ve parçaya önyargı
ile bakmaktadır. Canbey ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin deşifre yaparken
en çok ritim konusunda sorun yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Öğrenci ve eğitimciler tarafından;
deşifre çalışmaları, günlük ve derslerdeki çalışmalar sırasında ritim sorunlarını çözmeye yönelik farklı
yöntemler kullanılmaktadır. .
Bu çalışmada uygulanan bellek destekleyici yöntem, öğrencilerin keman eğitiminde ritim
kalıpları sorunlarını gidermeye yardımcı olmak amacıyla kullanılmıştır. Bellek destekleyiciler,
öğrencilerin ritim kalıplarını belleklerinde kodlayarak öğrenmelerine katkı sağlayacaktır.
Bellek destekleyici stratejiler, öğrenilecek kapsam içinde doğal olarak bulunmayan ilişkileri,
çağrışımları meydana getirerek kodlamaya yardım eden stratejilerdir. Bu stratejiler, doğal ilişkilerin
bulunmadığı durumda, benzer ve farklı özelliklere sahip bilgiler arasında yapay bir bağ yaratır.
Böylelikle öğrenilecek bilgiyi daha anlamlı hale getirerek öğrenenin hatırlamasını kolaylaştırmaktadır
(Aydın, 2005, s.221). Bellek destekleyiciler, okul öğrenmelerinde özellikle terimleri ve olguları (kim,
ne zaman, nerede) sorularına cevap veren bilgi türünü kodlamak üzere geniş ölçüde kullanılmaktadır
(Senemoğlu, 2003, s.316). Bellek destekleyicilerin temel işlevi, yeni bilgilerin öğrencilerin uzun süreli
belleklerinde mevcut olan bilgileriyle ilişkilendirilmesi için bir yol çizmektir. Yeni kazanılan bilgiler
ne kadar sağlam ilişkilerle oluşturulursa, bellekte o kadar uzun süre kalır.
Bu çalışmada, öğrencilerin daha önceden bildikleri bir tekerlemeden yararlanılarak kemanda
ritim kalıplarını belleklerinde kodlayarak, öğrencinin daha kolay öğrenmesine yardımcı olmaya
çalışılmıştır.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, ritim kalıplarına uyarlanan bellek destekleyici kelimeler ile öğrencilerin,
belleklerinde ritim kalıplarını kodlayarak daha kolay algılayabilmesi ve daha doğru çalabilmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada, deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubuna kulaktan öğretim
yöntemi, kontrol grubuna ise anlatım yöntemi uygulanarak hız terimleri öğretilmiştir. Ön test ve son
test uygulamalarıyla, derslerde kullanılan yöntemlerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ölçülmüştür.
Çalışmada, bellek destekleyicilerle kodlanmış ritim kalıpları la teline uyarlanarak öğrencilere
ölçü ölçü aktarılmıştır. Ritim kalıplarının kodlandığı tekerleme aşağıda görülmektedir.
Şekil 1. Ritim Kalıplarının Öğretildiği Tekerleme
Tekerlemenin sözleri, öğrencilere ölçü ölçü öğretildikten sonra vuruş yaparak birkaç kez
baştan sona tekrar ettirilmiştir. Daha sonra keman üzerinde vuruş vuruş, ölçü ölçü ve baştan sona
olmak üzere ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştır. Başlangıç olarak, tekerleme öğrencileri çaldırılmış,
salınan sonuç ön test olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra her bir öğrenciyle tek tek çalışılmıştır.
Çalışma yapılırken her ölçü tekrarlatılarak öğrencilere çaldırılmış ve ölçüler sonradan birleştirilmiştir.
Çalışma sonunda öğrencilere, öğrenmelerini ölçmek için son test olarak aynı uygulama çaldırılmıştır.
Çalışma Grubu
Bu çalışmada, Trabzon Halk Eğitim Merkezinde aynı seviyede olan keman öğrencileriyle
çalışılmıştır. Öğrenci seçiminde herhangi bir ölçüm kullanılmadan sadece seviyelerinin birbirileriyle
eşit olmasına dikkat edilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmada verilerin analizi için öğrencilerden alınan ön test-son test sonuçlarına göre tablolar
oluşturulmuştur. Sonuçlar karşılaştırılarak açıklanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde, öğrencilerin ön test ve son testlerinden elde edilen bulgular tablolar halinde
gösterilerek açıklanmıştır.
Ritim kalıplarının öğretildiği tekerleme 6 ölçüden oluşmaktadır. Tablolarda her ölçü ve her
vuruş ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
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Tablo 1’de ön test sonuçları görülmektedir. Ölçü ölçü bakıldığında, birinci ölçünün birinci
vuruşunda onaltılık ritim kalıbını sadece birinci grup doğru çalmıştır. 2, 3, 4 ve 5. ölçülerin birinci
vuruşlarındaki ritim kalıpları birbirinin aynısıdır. Bu ritim kalıbını 2 ve 3. ölçülerde bir grup, dördüncü
ölçüde iki ve beşinci ölçüde üç grup doğru çalmıştır. Son ölçünün ilk vuruşundaki onaltılık ritim kalıbı
da birinci ölçüdekiyle aynıdır ve son ölçüde bu kalıbı doğru çalan grup bulunmamaktadır. Bir
dörtlükten oluşan ikinci vuruşlar tüm gruplar tarafından doğru olarak çalınmıştır. 2 ve 5. Ölçülerdeki
İki sekizlikten oluşan ikinci vuruşu da toplamda 3 grup doğru 5 grup yanlış çalmıştır.
Tablo 1. Öğrencilerin Ön Test Sonuçları
Öğrenci
1
2
3
4
Toplam
Doğru
Sayısı

Y
D
Y
Y

D
D
D
D

Y
Y
D
Y

D
D
D
D

Y
D
Y
Y

Y
Y
D
Y

Y
D
Y
D

D
D
D
D

Y
D
D
D

D
D
Y
Y

Y
Y
Y
Y

D
D
D
D

1

4

1

4

1

1

2

4

3

2

0

4

Tekerlemenin sözleri, öğrencilere ölçü ölçü öğretildikten sonra vuruş yaparak birkaç kez
baştan sona tekrar ettirilmiştir. Daha sonra keman üzerinde vuruş vuruş, ölçü ölçü ve baştan sona
olmak üzere ayrıntılı bir şekilde çalışılmıştır. Çalışma sonunda uygulanan son test sonuçları Tablo2’de
görülmektedir.
Tablo 2. Öğrencilerin Son Test Sonuçları
Öğrenci
1
2
3
4
Toplam
Doğru
Sayısı

D
D
D
D

D
D
D
D

Y
D
D
D

D
D
D
D

Y
D
D
D

D
D
D
Y

Y
D
Y
D

D
D
D
D

Y
D
D
D

D
D
D
Y

D
D
D
D

D
D
D
D

4

4

3

4

3

3

2

4

3

3

4

4

Birinci ve altıncı ölçülerin birinci vuruşlarındaki onaltılık ritim kalıbında ön test sonucunda,
toplamda 1 doğru 7 yanlış varken, son test sonucunda 8 doğru olduğu ve hiç yanlış olmadığı
görülmektedir. Bir sekizlik iki onaltılıktan oluşan ritim kalıbında ön testte toplamda 7 doğru, 9 yanlış
olduğu, son testte ise bu sonucun 11 doğru 5 yanlış olarak değiştiği görülmektedir. İki sekizlikten
oluşan ritim kalıbında ise ön testte toplamda, 3 doğru 5 yanlış, son testte ise 6 doğru 2 yanlış
bulunmaktadır.
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Tablo 3. Öğrencilerin Ön Test ve Son Test Sonuçları Karşılaştırması
Öğrenci
1
2
3
4
Ortalama

Ön Test Başarı Yüzdesi
% 41
% 75
% 58
% 50
% 56

Son Test Başarı Yüzdesi
% 66
% 100
% 91
% 83
% 85

Başarı Yüzdesi Farkı
% 25
% 25
% 33
% 33
% 29

Tablo 3’te ön test ve son testin başarı yüzdesi karşılaştırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü grubun
ön test ve son test arasındaki başarı yüzdesinin %33 arttığı görülmektedir. Birinci ve ikinci grubun
başarı yüzdesi ise %25 artmıştır. İkinci grup ön testte %25 yanlış yaparken son testte ritim kalıplarını
%100 doğru çalmıştır.
Çalışmada

kullanılan

yöntemin

başarı yüzdesi ortalamasını %56’dan %85’çıkardığı

görülmektedir. Yöntem ortalamada %29’luk bir artış sağlamıştır.
Tablo 4. Ritim Kalıplarının Ön Test ve Son Test Sonuçları
Ritim Kalıpları

Ön Test Başarı
Yüzdesi
% 12
% 43
% 37
%100

Son Test Başarı
Yüzdesi
%100
% 68
% 75
% 100

Başarı Yüzdesi
Farkı
% 88
% 25
% 38
%0

Sonuçlara ritim kalıplarının başarı yüzdesi farkı açısından bakıldığında 1 numaralı ritim
kalıbının başarı yüzdesi %12’den %100’e çıkmıştır ve %88’lik bir artış görülmektedir. 3 numaralı
ritim kalıbında %38’lik, 2 numaralı ritim kalıbında ise %25’lik bir artış vardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonuçları aşağıdaki gibidir.
Birinci ve altıncı ölçülerin birinci vuruşlarındaki onaltılık ritim kalıbında ön test sonucunda
toplamda 1 doğru 7 yanlış varken, son test sonucunda 8 doğru olduğu ve hiç yanlış olmadığı
görülmektedir. Bir sekizlik iki onaltılıktan oluşan ritim kalıbında ön testte toplamda 7 doğru, 9 yanlış
olduğu, son testte ise bu sonucun 11 doğru 5 yanlış olarak değiştiği görülmektedir. İki sekizlikten
oluşan ritim kalıbında ise ön testte toplamda, 3 doğru 5 yanlış, son testte ise 6 doğru 2 yanlış
bulunmaktadır.
Ön test ve son testin başarı yüzdesi karşılaştırıldığında, üçüncü ve dördüncü öğrencinin ön test
ve son test arasındaki başarı yüzdesinin %33 arttığı görülmektedir. Birinci ve ikinci grubun başarı
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yüzdesi ise %25 artmıştır. İkinci grup ön testte %25 yanlış yaparken son testte ritim kalıplarını %100
doğru çalmıştır.
Çalışmada

kullanılan

yöntemin

başarı yüzdesi ortalamasını %56’dan %85’çıkardığı

görülmektedir. Yöntem ortalamada %29’luk bir artış sağlamıştır.
Sonuçlara ritim kalıplarının başarı yüzdesi farkı açısından bakıldığında 1 numaralı ritim
kalıbının başarı yüzdesi %12’den %100’e çıkmıştır ve %88’lik bir artış görülmektedir. 3 numaralı
ritim kalıbında %38’lik, 2 numaralı ritim kalıbında ise %25’lik bir artış vardır.
Ritim kalıplarının bellek destekleyici yöntemi ile öğretilmesinin öğrenci ve sınıf başarısını
olumlu yönde etkileyerek, belirgin şekilde artırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanında, derslerin
daha keyifli işlenmesine katkı sağladığı, öğrencilerin derse katılımlarının arttığı da görülmüştür.
Keman eğitiminde farklı konularda farklı yöntemlerin kullanılmasının, derslerin daha verimli
geçmesine yardımcı olarak, öğrenci ve sınıf başarısını artıracağı düşünülmektedir.
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİMDALINDA SON
DÖRT YILDA YAPILAN ÖZEL YETENEK SINAVINA KATILAN ÖĞRENCİLERİN EZGİ
VE RİTİM İŞİTME YETERLİLİKLERİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE ASSESSMENT OF THE RESULTS OF MELODIC AND RHYTHMIC HEARING
ABILITIES IN APTITUDE TESTS FOR ENTERING KARADENİZ TECHNICAL
UNIVERSITY MUSIC EDUCATION BRANCH OF FINE ARTS FACULTYDURING LAST
FOUR YEARS

Doç. Dr. Meltem Düzbastılar
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi
Anabilim Dalı

ÖZET
Özel yetenek sınavlarında müzik belleğini ölçmek amacıyla ezgi ve ritim tekrarı olarak da
bilinen ezgi işitme ve ritim işitme soruları yer almaktadır. Öğrencilerden, verilen ezgiyi ve
ritmi belleklerinde tutarak aynen tekrar etmeleri istenmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında son yıllarda ezgi ve ritim işitme puanlarının
düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışma, son dört yılda söz konusu sınavlara katılan öğrencilerin,
sınavın birinci aşamasında yer alan ezgi işitme ve
ritim işitme yeterlilikleri sonuçlarının
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapılan özel yetenek
sınavında Ezgi işitme ve Ritim işitme, birinci aşamanın % 40’ını oluşturmaktadır. Sınavda,
4 ölçüden oluşan iki adet ezgi işitme sorusu, aynı şekilde 4 adet ölçüden oluşan iki adet ritim işitme
sorusu bulunmaktadır. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama
modelinde yapılan araştırmalar geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut şekliyle
betimlemeye çalışan araştırma yaklaşımlarıdır. Çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında son dört yılda yapılan Özel Yetenek Sınavına
katılan öğrencilerin, birinci aşamada yer alan ezgi işitme ve ritim işitme sınav sonuçları incelenmiştir.
Elde edilen veriler, tablolarda gösterilerek karşılaştırılmıştır. 2015-2016 yılında Özel Yetenek
Sınavında başarılı olarak kayıt yaptıran öğrencilerden ezgi ve ritim işitme puanları yüksek
olanlar arasından seçilen öğrencilerle görüşmeler yapılmış, sınava hazırlık sürecinde müzikal
belleği güçlendirici çalışmalar yapıp yapmadıkları; yaptılar ise hangi çalışmaları yaptıkları
sorularak elde edilen cevaplar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik Belleği, Özel Yetenek Sınavları, Ezgiİşitme, Ritim İşitme
ABSTRACT
In aptitude tests, melody and rhythm questions are directed to the candidates to evaluate the
ability of melodic and rhythmic hearing. A melody and a rhythm is played to the students and, the
students are required to keep the melody and the rhythm in theirmind and then repeat. It is observed
that the grades of the students for the melodic and rhythmic hearing in aptitude tests of recent years are
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low. This study aims to assess thecapabilities of the students about the melodic and rhythmic hearing
in the first step of theaptitude tests of last four years. In the last years aptitude test, melodic and
rhythmichearing ability test constituted the 40% of the first step. 2 rhythm hearing questionsconsist of
4 mesures, and 2 melodic hearing questions consist of 4 mesures took placein the aptitude test. This
is a discriptive study prepared with the general scanningtechnique. The studies prepared
with the general scanning technique are theapproaches that try to explain a situation that used
to exist or stil exists within the current conditions. In this study, the results of melodic and rythhmic
hearing in aptitude tests forenterin Karadeniz Technical University, Music Education Branch of Fine
Arts Facultyduring last four years are assessed. The data that is obtained are shown in the Tablesand
compared. Some interwievs are made with the student who had high grades fromthe melodic and
rhythmic hearing questions in aptitude exam and registered the school.These students are asked
whether they gad made exercises for strengthen their musicalmemory, if they had, what kinds of
exercises they had had during the preparation periodfor the exam. According to the answers of these
questions some reccomendations are made.
Key Words: Musical Memory, Aptitude Tests, Melodic Hearing and Rythhmic Hearing.

1. GİRİŞ
Ülkemizde üniversitelerin özel yetenek gerektiren bölümlerine öğrenci alımları “özel yetenek
sınavları” ile olmaktadır. Bu sınavlarda adayların müziksel davranışları ve yetenekleri farklı soru
tipleri ve farklı sınav aşamaları ile ölçülmektedir (Ece ve Kaplan, 2008, s.286). Özel yetenek
sınavlarında, adayların müzikal yeteneklerini ve becerilerini belirlemek amacı ile birkaç aşamada
birbirine benzerlik gösteren sınavlar uygulamaktadırlar. Müziksel işitme-okuma-yazma, çalma ve
söyleme alanındaki becerilerin değerlendirildiği sınavlarda anabilim dalları, kendi belirledikleri soru
içeriklerine göre aşamalar belirleyip, bu aşamalarda adayı bireysel veya toplu olarak sınavlara
almaktadırlar (Ece ve Sazak, 2006, s.2).
Müziksel Algılama Sınavları içinde ezgi ve ritim işitme sınavı da yer almaktadır. Müzik
Eğitimi Anabilim Dallarında yapılan özel yetenek sınavlarının, ezgi işitme ve ritim işitme boyutları,
müziksel yeteneğin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni; öğrencilerin ezgisel ve
ritimsel algılarının, müzik eğitiminin diğer boyutlarına (müziksel söyleme, müziksel yazma, müziksel
çalma vb.) doğrudan etki etmesi şeklinde açıklanabilir. Müzik Eğitimi Bölümü özel yetenek
sınavlarında öğrencilerin ezgi ve ritim işitme boyutlarında başarı gösterebilmeleri için sınavda sorulan
ezgi ve ritimlerin tamamını ya da en azından bir kısmını hafızalarında tutarak tekrarlamaları
gerekmektedir (Yüksel ve Tufan, 2012, s.386). Son yıllarda ezgi ve ritim işitme puanlarının düşük
olduğu göze çarpmaktadır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 20152016 Eğitim-Öğretim yılında yapılan özel yetenek sınavında Ezgi
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birinci

aşamanın

%

40’ını oluşturmaktadır. Sınavda, 4 ölçüden oluşan iki adet ezgi işitme sorusu,

aynı şekilde 4 adet ölçüden oluşan iki adet ritim işitme sorusu bulunmaktadır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma, son dört yılda söz konusu sınavlara katılan öğrencilerin, sınavın birinci
aşamasında yer alan ezgi işitme ve ritim işitme yeterlilikleri sonuçlarının değerlendirilmesi
amacıyla yapılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Tarama modelinde yapılan
araştırmalar geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut şekliyle betimlemeye çalışan araştırma
yaklaşımlarıdır.
Çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim
Dalında son dört yılda yapılan Özel Yetenek Sınavına katılan öğrencilerin, birinci aşamada yer alan
ezgi işitme ve ritim işitme sınav sonuçları incelenmiştir. Elde edilen veriler, tablolarda gösterilerek
karşılaştırılmıştır. 2015-2016 yılında Özel Yetenek Sınavında başarılı olarak kayıt yaptıran
öğrencilerden ezgi ve ritim işitme puanları yüksek olanlar arasından seçilen öğrencilerle görüşmeler
yapılmış, sınava hazırlık sürecinde müzikal belleği güçlendirici çalışmalar yapıp yapmadıkları;
yaptılar ise hangi çalışmaları yaptıkları sorularak elde edilen cevaplar doğrultusunda önerilerde
bulunulmuştur.
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde Özel Yetenek Sınavına Giren ilk 100 öğrencinin, bölümü kazanan 50 öğrencinin
ve yedek listesindeki öğrencilerin 2012-2015 yılları arasındaki Ritim ve Ezgi İşitme başarıları ve ölçü
bazında başarı yüzdeleri incelenmiş, tablolaştırılarak anlatılmıştır.
Başarı yüzdelerini karşılaştırabilmek amacıyla sınavda 16 puan üzerinden hesaplanan Ritim
işitme (8*2=16) Ezgi işitmede olduğu gibi (8*3=24) 24 puana çevrilmiştir.
Ritim ve Ezgi İşitmenin, 24 puan üzerinden değerlendirildiği düşünüldüğünde, yıllara göre
başarı yüzdelerinin üçte bir oranında kaldığı görülmektedir. Sınava giren adayların müzikal
belleklerinin düşük seviyede olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Hem ritim işitme hem de ezgi
işitmede başarı yüzdesi en yüksek olan yıl 2014 yılıdır. % 9.33 oranı en yüksek oran olmasına rağmen,
(24 üzerinden hesaplandığında) çok düşük bir sonuç olduğu göze çarpmaktadır.
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Tablo 1. Özel Yetenek Sınavına Giren İlk 100 Kişinin Ezgi ve Ritim İşitme Başarı
Yüzdesi Ortalaması
Sınavın Yapıldığı Yıl
2012
2013
2014
2015

Ritim İşitme Başarı
Yüzdesi
% 8.92
% 8.97
% 9.33
% 9.03

Ezgi İşitme Başarı
Yüzdesi
% 6.07
% 7.77
%9
% 7.74

Ritim işitme başarı yüzdeleri birbirine çok yakındır. Ezgi işitmede ise en düşük sonuç 2012
yılında görülmektedir. % 6.07 oranı, 24 puan üzerinden hesaplandığında yaklaşık olarak dörtte birine
(100 üzerinden 25) denk gelmektedir. 2013 ve 2015 yıllarında, yaklaşık olarak üçte bir oranında
olduğu görülmektedir. Tablo 1’de, Ritim işitmenin Ezgi işitmeye göre daha yüksek yüzdeye sahip
olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Özel Yetenek Sınavını Kazanan 50 Kişinin Ezgi ve Ritim İşitme Başarı Yüzdesi
Ortalaması
Sınavın Yapıldığı Yıl
2012
2013
2014
2015

Ritim İşitme Başarı
Yüzdesi
% 9.62
% 9.48
% 9.6
% 9.54

Ezgi İşitme Başarı
Yüzdesi
% 5.94
% 7.68
% 8.94
% 8.1

Tablo 2’de özel yetenek sınavını kazanan 50 kişinin ezgi ve ritim işitme başarı yüzdesi
ortalaması verilmiştir. Ritim işitme başarı yüzdelerinin yaklaşık olarak % 9.5’larda olduğu
görülmektedir. Tabloda, kazananlar arasında Ritim işitmede en yüksek yüzdeye sahip olan 2012
yılının, Ezgi işitmede en düşük yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. % 5.94 oranı, 24 puan üzerinden
değerlendiğinde yaklaşık olarak dörtte bir (100 üzerenden 25) oranına karşılık gelmektedir. Bu sonuç,
özel yetenek sınavını kazanan öğrenciler açısından çok düşük bir sonuçtur. Ezgi işitmede en yüksek
oran 2014 yılında görülmektedir.
Tablo 3. Özel Yetenek Sınavı Yedek Listesinin Ezgi ve Ritim İşitme Başarı Yüzdesi Ortalaması
Sınavın Yapıldığı Yıl
2012
2013
2014
2015

Ritim İşitme Başarı
Yüzdesi
% 8.22
% 8.46
%9
% 8.55

Ezgi İşitme Başarı
Yüzdesi
% 6.2
% 7.86
% 9.06
% 7.38

Tablo 3’te yukarıdakilerle benzer sonular görülmektedir. Ritim işitme ve Ezgi işitmede en
yüksek yüzde % 9 ile 2014 yılında görülmektedir. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında, yedek listesindeki
Ezgi işitme puanlarının kazananlardan daha yüksek olduğu dikkat çekicidir. Başarı yüzdelerinin ölçü
bazında yer aldığı Tablo 4 aşağıda yer almaktadır.
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Tablo 4. İlk 100 Kişide Ölçü Bazında Başarı Yüzdeleri
ÖLÇÜLER
0 ölçü
1 ölçü
2 ölçü
3 ölçü
4 ölçü
5 ölçü
6 ölçü
7 ölçü
8 ölçü

2012
Ritim
%4
% 18
% 20
% 20
% 20
% 11
%5
%2
%0

Ezgi
%3
% 39
% 25
% 26
%4
%1
%2
%0
%0

2013
Ritim
%0
%4
% 31
% 35
% 23
%6
%1
%0
%0

Ezgi
%1
% 10
% 48
% 24
%8
%6
%2
%1
%0

2014
Ritim
%0
% 6,7
% 23,8
% 27,6
% 22,8
% 9,5
% 1,9
%0
%0

Ezgi
% 4,9
% 10,7
% 18,4
% 20,4
% 31,0
% 5,8
% 1,0
%1
%1

2015
Ritim
% 2,0
% 9,8
% 21,6
% 30,4
% 21,6
% 5,9
% 4,9
%0
%0

Ezgi
% 2,9
% 38,2
% 24,5
% 25,5
% 3,9
%1
%2
%0
%0

Ritim işitmede bölümünde ilk 100 kişiye, 4’er ölçüden oluşan toplam sekiz ölçülük iki ritim
sorulmuştur. Öğrencilerin sorulan bu ritimleri belleklerinde tutarak, doğru olarak tekrar edebildikleri
toplam ölçü sayısı ortalamasına bakıldığında, 2012 yılında, öğrencilerin %60’ının sekiz ölçüden en
fazla 2, 3 ve 4 ölçüyü hafızalarında tutabildikleri görülmektedir. Sınavda sekiz ölçünün tek seferde
değil, 4’er ölçülük iki parçada verildiği dikkate alındığında, bu oranın düşük bir oran olduğu göze
çarpmaktadır. 2013, 2014 ve 2015 yıllarındaki sınavlarda öğrencilerin en fazla 3 ölçüyü belleklerinde
tutup doğru olarak tekrar ettikleri görülmektedir.
Ezgi işitme bölümünde, 2012 ve 2015 yıllarında ilk 100 kişide, en yüksek oran 1 ölçü’de
görülmektedir. Bu, öğrencilerin %39’unun en fazla bir ölçüyü belleklerinde tutup doğru olarak tekrar
edebildikleri anlamına gelmektedir. En yüksek yüzdenin 2014 yılında olduğu görülmektedir. Tabloda
0 puan alan, yani bir ölçüyü bile belleğinde tutamayan öğrencilerin de olduğu dikkat çekicidir.
Tablo 5. Kazanan 50 Kişide Ölçü Bazında Başarı Yüzdeleri
ÖLÇÜLER
0 ölçü
1 ölçü
2 ölçü
3 ölçü
4 ölçü
5 ölçü
6 ölçü
7 ölçü
8 ölçü

2012
Ritim
%4
% 16
% 18
% 16
% 22
% 14
%6
%4
%0

Ezgi
%2
% 44
% 26
% 20
%4
%2
%2
%0
%0

2013
Ritim
%0
%4
% 26
% 34
% 24
% 10
%2
%0
%0

Ezgi
%0
% 10
% 46
% 28
% 10
%6
%0
%0
%0

2014
Ritim
%0
%8
% 22
% 28
% 28
% 12
%2
%0
%0

Ezgi
%8
%8
% 24
% 20
% 30
%4
%2
%2
%2

2015
Ritim
%0
%8
% 22
% 28
% 32
%6
%4
%0
%0

Ezgi
%4
% 20
% 16
% 40
%8
%6
%6
%0
%0

Kazanan ilk 50 kişide ölçü bazında başarı düzeyine bakıldığında, en yüksek oran %46’dır. Bu
oran 2013 yılında ezgi tekrarında görülmüştür. 50 kişinin %46’sı sadece 2 ölçüyü doğru olarak tekrar
edebilmiştir. Tabloya genel olarak bakıldığında 7 ve 8 ölçüyü tam olarak tekrar etme oranlarının
oldukça düşük olduğu dikkat çekicidir. 5 ve 6 ölçyü doğru olarak tekrar edebilin öğrenci oranının da
çok düşük olduğu görülmektedir.
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Ritim tekrarlarının ezgi tekrarlarından daha düşük bir orana sahip olduğu da tablodan elde
edilen sonuçlardandır.
Tablo 6. Yedeklerde Ölçü Bazında Başarı Yüzdeleri
ÖLÇÜLER
0 ölçü
1 ölçü
2 ölçü
3 ölçü
4 ölçü
5 ölçü
6 ölçü
7 ölçü
8 ölçü

2012
Ritim
%4
% 20
% 22
% 24
% 18
%8
%4
%0
%0

Ezgi
%4
% 34
% 24
% 32
%4
%0
%0
%2
%0

2013
Ritim
%0
%4
% 36
% 36
% 22
%2
%0
%0
%0

Ezgi
%2
% 10
% 50
% 20
%6
%6
%4
%2
%0

2014
Ritim
%0
% 6,38
% 29,79
% 31,91
% 21,28
% 8,51
% 2,13
%0
%0

Ezgi
% 2,13
% 14,89
% 14,89
% 23,40
% 36,17
% 8,51
%0
%0
%0

2015
Ritim
% 4,17
% 12,50
% 22,92
% 35,42
% 12,50
% 6,25
% 6,25
%0
%0

Ezgi
% 14,58
% 16,67
% 27,08
% 16,67
% 10,42
% 8,33
% 2,08
% 4,17
%0

Yedeklerdeki ölçü bazında başarı düzeyine bakıldığında da sonuç çok farklı değildir. En
yüksek oran 2014 yılındaki ezgi tekrarında görülmektedir. Yedeklerin %36’sı sadece 4 ölçüyü doğru
olarak tekrar edebilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Eğitimi Anabilim
Dalında sınava giren öğrencilerin müzikal belleklerini ölçen Ritim işitme ve Ezgi işitme sınavı
sonuçlarının ilk 100 kişi, kazanan 50 kişi ve yedekler incelendiğinde; öğrencilerin müzikal
belleklerinin çok zayıf olduğu görülmektedir.
Giriş sınavına hazırlık çalışmalarının yeterli olmadığı düşünülmektedir.
Kazanan öğrencilere sınava hazırlanırken müzikal belleklerin ölçen Ritim işitme ve Ezgi
işitme sorularına nasıl hazırlandıkları sorulduğunda,
Agsl mezunları okuldaki derslerde öğretmenlerinin çalıştırdıkları,
Bazı öğrencilerin müzik kurslarına gittikleri,
Bazı öğrencilerin özel ders aldıkları,
Bazı öğrencilerin ailesinden ve arkadaşlarından birinin çalıştırdığı.. cevapları laınmıştır.
Öğrenciler, bilgisayar, televizyon ya da radyoda duydukları ezgileri tekrar ederek çalıştıklarını
ifade etmişlerdir. Kaçırdıkları ezgilerin son iki ölçüsünü hatırlamaya çalıştıklarını söyleyen öğrenciler
olmuştur.
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Sonuçlara bakıldığında, tüm çalışmalara rağmen Ritim işitme ve Ezgi işitme başarı
yüzdelerinin düşük olması nedeniyle çalışmaların yetersiz kaldığı ve farklı alternatif çalışmalar, bekli
bilgisayar programları gibi, geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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DİDEM MADAK’ IN TÜRK ŞİİRİNDEKİ YERİ

DIDEM MADAK’ S IN TURKISH POETRY
Doç. Dr. Mesut Tekşan*, Canan Demir**
*Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
**Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZET
Edebiyatımızın en önemli kadın yazarlarından biri olan ve genç yaşta hayatını kaybeden
Didem Madak’ın tanıtılması ve Türk şiirindeki yeri belirlemek için yaptığımız bu çalışma birinci el
kaynaklardan yola çıkarak bilgi vermeye çalıştık. Yazmış olduğu şiir kitapları, Ege Üniversitesi Kadın
Çalışmaları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyumdan ve bu sempozyumları bir araya
getirip kitaplaştıran Solmaz Zelyüt tarafından yapılan çalışmadan ve çeşitli makalelerden yararlandık.
Genel anlamıyla Didem Madak’ ın şiir dili ve kadın kimliği bağlamında yazın dünyasında yarattığı
farkı ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmada Didem Madak’ın hayatı, sanatı ve şiir kitaplarına
değinerek Türk şiirindekini yeri ve önemi konusunda değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunduk.
1970, İzmir doğumlu şair Didem Madak 1990’lı yıllarda öne çıkan şiirleri ile çeşitli edebiyat
dergilerinde adını duyurmuştur. Grapon Kâğıtları (2000), Ah’lar Ağacı (2002) ve Pulbiber Mahallesi
(2007) isimli şiir kitapları bulunan Madak’ ın özellikle son yıllarda giderek genişleyen bir okur
kitlesine sahip olduğu söylenebilir. Üçüncü kitabında şiir tekniğini daha iddialı bir boyuta taşıyan
Didem Madak, 2011 yazında çok erken aramızdan ayrılmıştır. Genç yaşta aramızdan ayrılmasına
rağmen şiirlerindeki anlamın derinliğiyle, temalarını özgünce ele almasıyla ve rengârenk kimliğiyle
ölümsüz olmayı başarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Didem Madak, Çağdaş şiir, Şiir
ABSTRACT
One of the most important female writers in our literature who lost his life at a young age, and
to determine the place Madak Didem Turkish poetry and introducing our study to first-hand sources
we have tried to provide information based on. Poetry books written, EGE University, Symposium on
the symposium, organized by Department of women's studies and from studies compiled by Zelyut
who knew and benefited from a fade to bring the various articles. Didem Madak in the general sense’s
and women's identity in the context of the language of poetry makes a difference in the world to
demonstrate that type we've tried. In this study, Didem Madak of life, art and poetry books on the
place and importance of Turkish poetry referring to what's in the evaluations and assessments we have
made.
Born in Izmir in 1970, didem madak poetry featured poet in various literary magazines and
had established itself in the 1990s. Grapon Papers (2000), Ah the tree (2002) and Quarter red pepper
flakes (2007) poetry books named in Madak, particularly in recent years, it can be said that has a
growing audience. Size Didem Madak poetry in the third book the technique of carrying a more
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ambitious, so early in the summer of 2011 is gone. Passed away at a young age, although with the
depth of meaning in his poems, the themes and colorful self with taking a negative ID to be managed.
Keywords: Didem Madak, Contemporary poetry, Poetry
GİRİŞ
Kadın; erkek gibi insani bir varlık olduğu halde, tarih boyunca çok farklı olarak algılanmış ve
farklı tartışmaların konusu olmuştur. Tarih boyunca birçok kültür ve gelenekte erkek her zaman özne,
kadın ise ona bağımlı bir varlık olarak görülmüştür. Edebiyatımızda oluşturulan eserler ise bu farkı
ortadan kaldırıp kadının değerini ortaya koymuştur.
Türk edebiyatında kadın kavramı edebi eserin hem oluşturulmasında hem de tüketilmesinde
kullanılan önemli bir unsurdur. Gerek İslamiyet öncesi gerekse Tanzimat ve Cumhuriyet döneminde
kadın kavramı çeşitli temalar etrafında okura yansıtılarak eserler aracılığıyla değeri ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Kadının edebiyat dünyasında yer alması, kendisini ifade etmesi, kadınların sorunlarının
işlenmesi geçmişten günümüze kadar artarak devam etmektedir.
Çağdaş Türk şiirinde kadın aynı şekilde önemini korumaktadır. Kadın idealist ve realist bir
yapıda anlatılmıştır. Kadınların ruh hali ve psikolojik durumları eserlerde incelenmiştir. Kadın
kavramı, her zaman Türk eserlerinde var olmuş ve var olmaya devam edecektir. Bu çalışmada da
kadın şairimiz Didem Madak’ ın, kadın kimliğiyle kadınların ortak noktalarını ele alıp, özgün bir
biçimde bizlere yansıttığını gördük.
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Solmaz Zelyüt, Didem Madak üzerine bir sempozyum düzenleme fikrinin gerekçesini Madak’ın şiirini
değerlendirerek açıklıyor: “Sorunuza şahsi bir yanıt verebilirim. Didem Madak, şiir ile kadının pek
nadir beraberliğinin gerçekten de en güzel emsallerinden biri. Onu okumak, kadının, şairin, hatta
insanın hallerine, deneyimlerine farklı bir perspektiften bakmayı öğretiyor ve dahası Didem Madak
bunu zarif bir humor eşliğinde yapıyor. ‘Şahit yazarlar diye korkmadan izledim kavgayı, Ben doğuştan
şahidim.’ derken ya da ‘ey beni dil kesik bir korku filmine esas kız yapan hayat! bak küfrün
sokaklarında lambalar yandı. ben sesleri birbirine uyduğu için yalnızca perşembeleri endişelenen bir
şair değilim, bilesin ki devamlı endişeliyim’ derken ya da hastalığının ağırlaştığı bir dönemde
‘Ciğerlerimin filmini çektiler, Ciğerlerim artiz oldu icabında’ diye yazarken humor ve ironi dolu.
Meydan okuyor o, evet, ama bu hiç de kederin, kızgınlığın, nefretin kasvetli karanlığından çıkan bir
sesle değil; bilakis haklı öfkenin, değiştirme umudunun, neşenin ve dostluğun parlamalarından çıkan
bir tonda. Renkli bir şair Didem. Bunu sadece onun canlılığını, cıvıl cıvıllığını ifade etmek için
söylemiyorum. Belki de rengarenkli bir şair demeliyim. Hemen hemen her şiirine bir ya da bir kaç
renk koymuş; okurken onun sizi belli renkte bir atmosfere çektiğini hissediyorsunuz. Bir sürü örnek
bulursunuz, benim bulduğum gibi.
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Mesela ‘Pembe bir merhemle doğardı günler’ ya da ‘Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca
dallarıma. Mavi, mor, kırmızı ve yeşil, Başka bir şey istemem Artık beyazlaşan üç beş tel saçıma,
hesabımı tam vermekten başka.’ derken olduğu gibi. Onunla tanışmadım ama çok iyi arkadaş oldum;
ortak deneyimimiz çoktu: ‘Ne zaman yazmaktan kaçsam Banyoyu kireç çözücüye buluyordum’ ben
de. Onun şiirlerindeki duruluk, cesaret, samimiyet sizi hemen yanına davet ediyor, beni de davet etti
omuzuna omuz vermeye…” Haber: Volkan Alıcı
1.HAYATI
Hem kendi kuşağı hem edebiyat tarihimizin bütünü içinde önemli bir yere sahip olan Didem
Madak 2011’de, daha 41 yaşındayken hayatını kaybeden ve bizlere şiirleriyle çok derin anlamlar
bırakmış bir şairdir. Hayatı hakkında genel olarak verilmiş bilgiler şu şekildedir: “Didem Madak, 1970
İzmir doğumludur. Liseyi İzmir’ de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Tezgâhtarlık, sekreterlik, anketörlük gibi işlerde de çalışan Madak’ ın şiirleri, Öküz ve Sombahar gibi
dergilerde yayımlandı.”(Madak, 2012)
“Öğretmen ana babanın çocuğudur Didem. Babası Yusuf, annesi Füsun Hanım. Kitapların
okunduğu, kitaplar hakkında konuşulan evlerde geçen bir çocukluğu olmuştur. Annesi 38 yaşında
hayatını kaybeder. Babası başka kadınla evlenir. Bu süreçten sonra kitaplara, düşlere, hayallere
sığındığı, kaleme kâğıda sarılarak içini döktüğü bir genç kızlık dönemi yaşar. Kız kardeşi Işıl’ la
birlikte kısa süren, mutlu bir çocukluk yaşamışlardır. “Işıl. Uzun siyah saçlı kız” onun bütün yaşam
macerasının odağında yer alır. Anne eksikliğiyle kenetlendikleri, birbirlerini tamamladıkları bir ortak
yaşamdır bu. ‘Grapon Kâğıtları’ isimli ilk kitabı ile İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazanan Madak,
2002 yılında ‘Ah’lar Ağacı’, 2007 yılında ise ‘Pulbiber Mahallesi’ adlı şiir kitaplarını
yayımlamıştı. 2008’ de kızı Füsun dünyaya geldi. Kanser nedeniyle 41 yaşında yaşamını yitiren şairin
naaşı Edirnekapı'da defnedilmiştir ” (Bilir, 2014: 20).
2. SANAT HAYATI
Didem Madak, kısacık ömrüne unutulmaz şiirler sığdırmış olan kadın şairlerimizin yegâne
temsilcilerinden biridir. Edebiyatımızda hem yaşadığı dönemde hem de öldükten sonra değer
verilmeye devam eden şairlerimizin başında gelir. Didem Madak edebiyat dünyasına küçük yaşlarda
atılmıştır. “Beni edebiyatla tanıştıran annemdir.” (Aras 2001: 63) der. Didem Madak’ ın, annesinin
edebiyata olan ilgisi ve dönemin şairlerinin şiirlerini yazdığı deftere ulaşması Didem Madak’ ı da
edebiyata yöneltmiştir ve özellikle annesinin ölümünün üzerine duyduğu acı şiir yazmada bir
zorunluluk olmuştur.
Onun sanat hayatını yaşamının yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü yazmış
olduğu şiirleri onun yaşamının bir parçasıdır ve onun hayatından beslenmiştir. O halde ilk olarak
Didem Madak’ ın sanat anlayışı ile ilgili onun sözleriyle başlamak istiyorum: “Ne yapsanız
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olmuyorsa, olanlar da iyi olmuyorsa yine şiir yazmaya mecbur olabilirsiniz… Yazmak kabir azabı
gibidir. Sıkıntılı ve zordur. Mecbur olmayanlar bu sıkıntıyı çekmezler” (Zelyüt, 2014: 14).
Didem Madak’ ın bu sözü aslında yazma amacını ortaya koyuyor. Didem Madak için yaşadığı
günler, acılar onu şiir yazmaya yöneltmiştir. Ona göre şiir bir mecburiyettir. Bazı anlar vardır ki,
insanın kendine bile itiraf edemediği duygu ve düşünceler kâğıda dökülme ihtiyacı duyar.
Yaşanılanların ağırlığı kâğıda dökülerek hafifletilmek istenir. İşte tam da bu yüzden Didem Madak şiir
yazmanın mecburi olduğunu dile getiriyor. Onun şiirleri acılarından, hayatından beslenerek
oluşturulmuştur. Yaşamındaki doğallığı olduğu gibi yansıtmıştır şiirlerine. Zaten yaşamış oldukları
onu şiir yazmaya itmiştir. Hem bir çaresizlik, hem de bir çare olarak. Şiir onun için bir kurtarıcı, bir
yaşam kaynağı olmuştur. Kaleme kâğıda fısıldar bütün sıkıntılarını, başından geçen her türlü olayı.
Yaşadığı mutsuzluk, umutsuzluk, karamsarlık, yalnızlık hep şiirlerinde yer almıştır.
Onun şiirlerinin en belirgin özelliği yaşamıyla yazma süreci arasındaki hakikatli ilişkidir.
Didem Madak için Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda Müjde Bilir düşüncelerini
şöyle ifade eder: Onun şiirleri, okuduklarından çok hayatından beslenir. Çünkü olağanüstü hâl şairidir
o. Ona göre şiir hayatî bir şeydir. Bir söyleşiye yanıt yazarken açık pencereden giren, yüksek sesle
vızıldayarak onu rahatsız eden bir sineği örnek gösterir. Israrla burnunun dibine sokulan bir at
sineğidir bu: “(…)Bazı yazarlar/şairler sineği “şırraak” diye pembe sineklikleri ile öldürüp, yazmaya
devam ederler. Sinek hiç olmamış gibi olur. Hiçbir şey onları “kutsal” meşguliyetlerinden
uzaklaştıramaz. Bendeniz at sineğini yazıma misafir ederek ondan kurtulmaya çalışıyorum.(…)
Böylece vızıl vızıl yazıyoruz birlikte” (Madak, 2017: 10).
Yukarıda sinek örneğinde olduğu gibi yaşamıyla şiiri öyle iç içe geçmiştir ki, hemen hemen
bütün şiirlerinde özne olarak gizlenmediğini görüyoruz. Bu sadece şiirlerine özgü bir şey değildir.
Düzyazılarında da bu böyledir. Örneğin; Bora Aras’ ın Didem Madak’ la yaptığı bir söyleşide Didem
Madak: “Obur bir şiirim var, hayatımı yiyor durmadan.” demiştir. Yani sadece şiirleri değil şiir
dışındaki yazıları da kaynağını onun hayatından almıştır.
Didem Madak’ ın ilginç kişiselliği şiirinin özünü oluşturur. Didem Madak hayatı boyunca
onca kırılganlık, yalnızlık, çaresizlik içinde gezinse de gerçek hayatı tüm çıplaklığıyla okuyucuya
sunmuştur. Şiirlerinde özneler, nesneler, hayvanlar, bitkilerin inanılmaz çeşitliliği, öykülemeci dili ile
yer almaktadır.
“Evet efendimiz!
Bahçedeki yaprakları süpürdüm
Kediye sütünü verdim, işe geç gitmedim
Kirayı yatırdım, fazla içmedim(…)”(Madak, 2012: 32).

716

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Didem’ in şiirleri açıktır. “Hayatımın üzerinde imkânsız kuşlar uçuyor” (Madak, 2012: 39)
diyerek özgürlüğün peşinden koşan şair, ruhunun karanlığını, neşesini, kederini sakınmadan lüzumsuz
imgelere, abartılı metaforlara sığınmadan anlatıyor. Şiirlerinde tabiatla, nesnelerle, hayali varlıklarla
ilişki kurar. Muhabbet kuşlarına, kuyruğu kopmuş tekirlere, reçel kavanozlarına, hırdavatçılara… Bazı
mısralarında ölümü coşkuyla çağırır gibidir. Yüreğini okurlara teslim etmiş. Kadınlığın tılsımını,
ıstırabını, çelişkilerini okura anlatmış. Şiirlerinde kardeşi, annesi, kardeşi, dizlerini kanata kanata
seksek oynadığı arkadaşı sevdalandığı delikanlıları hissedilir.
Didem Madak’ ta anlatıcı özne şairin ta kendisidir ve şairin öz yaşamı hikâye edilir. Mektup,
düzyazı, metin parçaları var. Şiirlerinde yaşanmışlıkların ağır basması mekân imlerinin ve
karakterlerinin doğrudan şairi göstermesine yol açmıştır. O hiç kuşkusuz sahici bir şiir yazmış.
Samimi bir dille oluşturduğu şiirinin en belirleyeceği özelliği sahiciliğidir. Hakikatin peşinde
yürümektense kendi gerçekliğini kabullenerek ve onu deşerek bir poetika oluşturmak istemiştir.
Hakikat mahallenin mutfağın içinde de vardır. Ama orada var olan hakikat buzdağının görünen
yüzüdür yalnızca. İçinden geleni naif bir şekilde yansıtmıştır. Sahici bir edayı benimsemiştir.
Şehirli bir şairdir Didem Madak. “Pollyanna’ ya Son Mektup” ta benim bir köyüm olmadı
diye yakınır. Madak şiirini gündelik hayatın içinde kurar. Onun şehri ve sokakları hayat doludur.
Şairin sokakları güzelleme derdi yok nasılsa öyledir. “Hırdavatçıların ve nergis satanların dolaştığı
sokaklar, bir köşede siftinip duran sokak kedileri, Sibel Can çalınan taksiler…”
Az da geçse Kül Kedisi, Pollyanna gibi kahramanları dahi günübirlik hayatın içinden
konuşturuyor. Hemen her şiirinde kahramanlar yoluyla masalımsılığa uygun, yaygın bir anne özlemi
var.
Didem Madak postmodern algının uzağında durur. Doğayı plastiklikten kurtarıp hayatla ve
benle ilişkilendirebilen değişik bir şiir algısını taşır. Gündelik hayatın kendisinden, kokusundan,
ruhundan uzak durmadan ama buna kendine has söyleyiş özellikleri katarak ilginç ve renkli şiirler
yazmıştır.
“128 Dikişli Şiir” adlı son şiirinde şiir karşısında duygularını çok net özetlemiştir.
“Doğdum, doğurdum
Bir insan nasıl büyüyor gördüm
Hayatta kalmak için
Ve hayatta kalmanın yanında
İnandım şiir bir gevezelikti.”
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3. ESERLERİ
Didem Madak genç yaşta edebiyatla şiirle tanışmış olmasına rağmen gerek kendi döneminde
gerekse edebiyatımızın her safhasında şiirleriyle ölümsüzleşmeyi başarabilmiştir. Üç şiir kitabında da
kullandığı çeşitli temalar, kendine özgü üslubu ile edebiyatımızda kendine özgü bir yer edinmiştir. Şiir
kitapları şunlardır:
Şiir Grapon Kâğıtları, 2000
Ah'lar Ağacı, 2002
Pulbiber Mahallesi, 2007
3.1.Grapon Kâğıtları: Didem Madak’ ın ilk şiir kitabıdır. Kitap yayınlandığında Madak 30
yaşındadır. Bu kitapta şiirlerini hareket ettiren duygusu “Annesizlik”. “Ne zaman annemi özlesem
oturup bir şiir yazdım” diyor. Annesini yaşatmaya kararlı olduğu gibi anne olmaya da hazırdır.
Pulbiber Mahallesi adlı şiir kitabında “ Karşılıksız Hayat” adlı şiirinde:
“Annemin adını tekrarladım
Kardeşimin adını
Kendi adımı
Belki babamın bile adını”
Grapon Kâğıtları ile İnkılap 2000 Şiir Ödülünü kazanmış. Didem ilk kitabı olan Grapon
Kâğıtlarının arka kapağına şöyle bir not düşmüştür. “Bu kitapta olan şahıs ve mekânların gerçekle
alakaları tamdır. Kahramanları hep yanlış ata oynayanlardır. Kediler, muhabbet kuşları, kadınlar,
gözyaşları… Hepsi sahiden vardır ve bir dönem yaşamışlardır.” Didem bu nottan hareketle şiirlerinin
gerçek yaşamla ilişkisini, hayal ürünü olmadığını, yaşamından kesitler sunduğunu ortaya koyuyor.
Solmaz Zelyüt tarafından hazırlanan kitapta bu ifadeler şu şekilde geçmektedir:
“Benim hayatımla ve kadın oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim var, bu meselelerle
samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp kitabî şiirler
yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu yüzden hepsi
benden parçalarla dolu.Bu yüzden biraz “kadınsı” durup dururken bağıran şiirler.”
Bu söyleşide kendini tanımlamış Didem Madak. Ütüsüz ve buruşuk ruhu şiirle var oldu.
Hüznünü, sevincini kitabî ifadelere yer vermeden anlatmıştır. Bu kitabında genel anlamıyla
okuyucuyu çocukluğuna, genç kızlığına gezintiye çıkarıyor ama bu gezinti güzel, tatlı, hoş, anılara
götürmüyor okuyucuyu. Tam tersine şairenin kendiyle, yaşamla, toplumla, annesiyle ve ölümle
hesaplaşmasının yolculuğudur bu. Hayatın gerçekliğini ne kadar reddederse etsin, onlara tepeden, ince
bir alayla baksın, “gerçek” i kabullenmek zorunda kalıyor. Bu kabulleniş süreklilik taşımıyor
şiirlerinde, kimi yerlerde bir isyana, bir bağırtıya dönüşüyor.
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3.2. Ah’lar Ağacı: Didem Madak’ ın ikinci şiir kitabıdır. İlk kitabında olduğu gibi bu
kitabında da anne özlemi sarmıştır şiirlerinin dizelerini.
“Kimi gün öylesine yalnızdım
Derdimi annemin fotoğrafına anlattım”.
Annenin yokluğu gezinir şiirlerinde. Ah’ lar Ağacında derin bir hüzün artık yaşamayan ölüp
gitmiş, yası tutulan bir anne vardır. Anne çok sevinmelerin kadınıdır; küçük sevinçlerle bile hayat
kurulabileceğinin sembolüdür. Annesine duyduğu özlemi tüm içtenliğiyle şiirlerine yansıtır. Kelimeler
o kadar berraktır ki her okuyucu rahatlıkla okuyabilir, kendinden bir şeyler bulabilir.
Didem Madak “Kelimelerim ölsün istemem. İsterim ki kelimeler bahçe havuzumda kırmızı
balıklar gibi yüzsünler” der. Fakat Ah’ lar Ağacı kitabında görüldüğü gibi kelimeler birer birer ölüyor.
Kalem büyüsünü kaybediyor. Didem bu durum karşısında sese sığınır ve sesin şiirini yazar.
“Ne diyecektin, ne söyleyecektin
Bir AH’tan başka.”
Ah, bir sestir. Didem bu şiir kitabında seslerin yankısını acıyı dile getirmek, dile gelmeyeni
dile getirmek olarak kullanmıştır. Kelimeler yerini sese bırakmıştır. Sesler acısını dile getirmede
yeterli hale gelmiştir.
Didem Madak, “Ah’ lar çekerken, gündelik eşyalar, mutfak, balkon, muhabbet kuşu, biber gibi
olgular arasında sancılardan sancılara geçer.
Bu kitabında genel anlamıyla, şiirlerinde konuşan ses olarak belirir. Şair kendisini ve
kendisine benzer olanları betimlemek için büyük oranda doğayı kullanmıştır. Ahlar Ağacında kadınla
ağacı buluşturur. Kadının sesini ahlar ağacına emanet eder. Kadında ağaç da acıyla “Ah” der sürekli.
İkisi de zulme uğramış hırpalanmış ah biriktirmişlerdir.
3.3.Pulbiber Mahallesi: Didem Madak’ ın son şiir kitabıdır. İlk iki kitabından farklı bir bakış
açısıyla şiirler yazmıştır. Yazdığı şiirleri daha dışa dönük ve yaşamla barışıktır. Bazen şakacı, bazen
çocuksu, bazen kendisinden geçmiş, kendini unutmuş bir tonla şiirlerden oluşmaktadır. Pulbiber
Mahallesi’nde şiirsel biçimlendirmede değişen bir şey yoktur. Dilde değişiklik görülür. Şiirlerin dili
gündelik dilden argoya, sokağın diline dönüşür. Pulbiber Mahallesi’nde modern olanlarla “ötekilerin”
bir arada yaşadıkları bir İstanbul mahallesini konu edinir. İstanbul’un kozmopolit yapısı içinde
yaşamaya mecbur olan farklı kesimlerin yaşantısını şiirlerine taşır. Kent insanın bunalımlarını,
isyanlarını başarı ile anlatan şiirlerdir bunlar. Ve bu kitap “Eyvallah” kelimesiyle sona erer. Kendince,
okuruyla vedalaşır.
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Dili ve söylemi onun şiirlerini değerli kılar. Sistemin dışına çıkmak, bir anlamda ilişkiler
ağının hiyerarşik eziciliğinden, boğuculuğundan kurtulmak için gelinen bir yerdir Pulbiber. Şairin
kendisini oraya atması tıpkı çocukluğunun masallarındaki harikalar diyarına gitmek gibidir. Kaçış
yeridir Pulbiber. Oraya savrulmuş değil, orayı seçmiştir o.

Onun şiirleri yaşarken ve yaşayarak

yazılandır. Şairin sesinden kimi zaman mahalle konuşur. Şiirin hayat, hayatın da şiire ait oluşu onda
açıkça görülür.
“Didem Pulbiber Mahallesi adlı şiir kitabında, bir yerlere sığmayan ruhuyla, daraldığı her
yerden kaçarken pusulası şiir olmuştur” (Zelyüt, 2014: 164). Pulbiber Mahallesi bir içe bakmanın,
değerlendirmenin değiştiğini onaylamanın şiiridir. Kitabın sonuna doğru iyiden iyiye düzyazının
formuna yaklaşır şiir. Kitabı bitiren de bir dizede tek başına kalmış bir “Eyvallah” tır.
Didem ilk kitabından son kitabına kadar tutarlı ve büyük oranda kasıtlı bir izlek geliştirir.
Feminist bir bakış açısıyla şiirlerini kadın etrafında geliştirir. Madak çocuk edebiyatı ve masalların
dünyaca ünlü bazı örneklerini de toplumsal cinsiyet rolleri temelinde eleştirir.” Pollyanna, Parmak
Kızı, Harikalar diyarında gibi…
“Ucuz teşbihler beyaz atlı prenslerdir Pollyanna
Bir şiire gelir
Ve onu bu hayattan kurtarırlar.”
“Madak şiirlerinin mekânın kendisi inşa eder ilk bakışta bir kurgu mekândır ama çok tanıdık,
çok somut çok da gündelik hayatın içindedir. İşlediği, anlattığı ya da bir hayal evreni içinde
kurguladığı mekân birimlerinin, mahallelerin evlerin avluların bahçelerin her biri aynı zamanda şairin
ve şiirinin hafızasını gökyüzünde saklayan hafıza mekânlarıdır” (Zelyüt, 2014).
Bu mekânlar kâh sıcak kâh soğuk mekânlardır. Madak zaman birimi olarak günlere, günün
belirli vakitlerine, mevsimlere pek çok şiirinde yer verir. Ama hepsine değil, seçtiklerine. Onun asıl
vakitleri akşam ve gecedir. Zaman tasavvuru mekâna göre daha net. Zamanın sınırları, izleri daha
belirgin onun gözünde. Mekân ise çok çeşitli, çok boyutlu.
4.1.Şiirlerinde Ele Aldığı Temalar
4.1.1.Hüzün
Didem Madak, acı ve hüzün duygusunu öncelikle ölmüş annesi ile kardeşi ve aynı zamanda
yakın arkadaşı etrafında şiirlerine yaymıştır. Bu özneler olmadan yaşamanın çaresizlikleriyle okuru
baş başa bırakıyor. Aynı zamanda çaresizliğini çiçekleri ve renkleri de kullanarak değişik bir bakış
açısıyla sunuyor.
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“Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım
Bilmiyorsunuz darmadağın gövdemi
Çiçekli perdeler arkasında saklıyorum
Yıllardır kendini bulutlarda saklayan
İllegal bir yağmurum” (Madak, 2012: 30).
Annesinin özlemi onu hayata küstürmüş, mutsuz bir insan olarak yaşamıştır hayatı. Bunun
üzerine “Mutsuza Kim Bakacak?” (Madak, 2012: 65) şiirini yazmıştır. Bunu yaparken de süslü,
gösterişli cümlelere gerek duymaz; içinden geldiği gibi doğal akıcı bir dil kullanır.

Yani tam

anlamıyla onun şiirlerinden hareketle şunları dile getirebiliriz: Didem Madak, şiirleriyle içinde
biriktirdiklerini, suskunluklarını dile getirmiş, iç dünyasını şiirleriyle okuyucusuyla buluşturmuştur.
Onun hayatı şiirlerinde soluk alıp vermiştir hep. Didem şiir aracılığı ile en ağır en derin üzüntülerini,
en zor anılarını unutmaya hafifletmeye çalışmıştır. Şiir onun için hayata karşı bir ifadedir. Bunu da bir
röportajında şöyle dile getiriyor: “Şiirimin gizli öznesi değilim, orada beni bulmak çok kolay” (Aras,
200: 64).
Böyle diyerek o doğrudan şiirini hayatıyla birlikte okumamızı, şiirinin referansları için dönüp
hayatına bakmamızı söylemiş olur. Şiirleriyle aslında kendi yaşamından hareketle, toplumda birtakım
dondurulmuş duygulara dokunmak istiyor. Bunu da özellikle kadınsı hassasiyeti ile ortaya koyuyor.
4.1.2.Anne
Onun şiirlerinde dünyanın merkezi annedir. Anne yokluğu ile bile bütün dünyayı kuşatır.
Şiirinin apaçık öznesi olan Didem Madak, annesini kaybettiğinde 13 yaşındadır. Ruhu yaşlanır ve
acıyı muhafaza eder ama kendi hep o zamanda dediği gibi sanki hep buluğ çağındadır. Baştan sona
annesine seslenerek yazdığı “Gecenin Çekmecesi” şiirinde şöyle der:
“(…)Bilirsin işte Füsun gidişinden bu yana
Hüzün sektöründe bil fiil yirmi üç sene görev yaptım!” (Zelyüt, 2014: 26).
Annesinin yokluğu ile duyduğu özlemi, çektiği sıkıntıları şiirleriyle paylaşmış bir nevi de olsa
acısının ağırlığını azaltmak istemiştir. Hayatından hareketle büyük bir umutsuzluk, yalnızlık içinde
geçirdiği günlerini, içinde biriktirdiği suskunlukları şiirleri aracılığı ile dile getirmiştir.
Annesinin erken yaşta kaybını şiirle doldurmaya çalışmıştır:
“Annem
Ki beyaz bir kadındır
Ölüsünü şiirle yıkadım.”
Annesinin ölümü üzerine duyulan acıyı şu dizeler en güzel şekilde yansıtmaktadır:
“Annem öldüğünde ay dede içimde

721

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Yüzlük bir ampül gibi parçalandı” (Zelyüt, 2014: 24).
Kimi gün öylesine yalnızdım
Derdimi annemin fotoğraflarına anlattım
Annem
Ki beyaz bir kadındır
Ölüsünü şiirle yıkadım.
Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım
Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım.
Yine annesine olan özleminin anlatıldığı bu şiirde annenin yokluğu gezinir her dizede. Anneye
dair her eşyada, mutfakta, terliklerinde… Ölüsünü şiirle yaşattığı bir anne özlemini şiirin her dizesine
sızdırmıştır.
4.1.3.Kadın
Madak’ın şiirlerinde en önemli unsurlardan biri de “kadın hassasiyeti” dir. Madak 90’ lı
yıllarda bir ivme kazanan önemli

“kadın şairler” arasında önemli bir yere sahiptir. Madak’ ın

şiirlerinde dişil nitelikler geniş yer tutar. Şiirlerinde kadınsı özelliğinin izlerini rahatça görebiliriz.
Kadın özneler, kadın giysileri, kadın eşyaları tüm çeşitliliğiyle şiirlerde yer edinmiştir. Madak kadının
gündelik hayatındaki yerini özne ve nesneler yoluyla bir sorgu alanına taşımaktadır. Bunlar hayatta
sıkıntılı bodrum katlarında geçen tezgâhtarlık veya kapıcılık yapan kadınlardır. Kadın sorununa ve
kadınlık durumlarına da duyarlıdır. Yer yer sertleşen bir dille kadın duyarlılığını ortaya koyar.
Kadının evdeki düzeni sağlama gücünün yaşamında da kullanabileceğini söylüyor. Bunu yaparken,
dünyasının yalnızca evden ibaret olmadığı, evin dışındaki dünyasının da derlenip toparlanmaya
ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Kadının içindeki gücü simgeleştirmek için kadın mahkûmların en sevdiği
televizyon karakteri Amazon kadın Zeyna’ nın ismini verdiği kedisine soruyor. Erkek egemen, baskıcı
topluma karşı kadınca meydan okumayı seçmiştir. Ağır basan erkeklik söylemine karşı durmuştur.
“(…)Dünyaya bir kadın eli değse Zeyna
Şöyle ağır bir halı çırpılsa
Tozlar havalansa…” (Madak, 2012: 22).
Bu kadın coğrafyasında erkeklere de rastlanır elbette. İsmi geçtiğinde genellikle anneyle
ilişkilendirilecek bir baba figürü vardır ama şiirde annenin ağırlığıyla kıyaslanacak olursa babanın
varlığının lafı bile edilemez. “Siz Aşktan N’ anlarsınız Bayım?” diye sorar onlara. Kadın ruhunun
özelliklerini içten olduğu gibi dile getirerek kadının toplumdaki bakış açışını yansıtıyor adeta. Kısaca
Didem Madak’ ın şiirleri bir kadın ruhunun itirafları olarak değerlendirilebilir.
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“Didem Madak şiir yazmayı seçerek, kadınlara uygun görülen “sessizliği” kırmış, geleneğin
kalıplarını kabullenmek yerine, şiirinin merkezine kadınları, özellikle bodrum katlarının,
gecekonduların, kenar mahallelerin” karnabahar kızartan” kadınlarını, onların hala asli yaşam alanı
olan mutfakları, odaları, ev işlerini koyarak yazmıştır” (Zelyüt: 2014).
Didem Madak, yazdığı şiirlere bir kimlik olarak kadınlığı ve kadınlığın gündelik ya da
toplumsal yaşam içerisindeki pratiklerini doğrudan yansıtır. Bu şiirlerde okur karşısında bir kadın şair
olduğunu fark etmek için üstü örtülmüş izleri takip etmek zorunda kalmaz, çünkü Madak kadınlık
deneyimini yalnızca konu veya aracı ettiği hemen her şey üzerinden açıkça dile getirir.
“Elektrikli süpürgemden zalim toz yumakları boşaltıyorum.
Bu tozlar her şey efendimiz, sözler ise hiçbir şey”(Zelyüt, 2014: 290)
Şiirlerinde mutfak eşyaları önemli bir yer tutar. Ayrıca çocukluk, aile, annenin kaybıyla
özdeşleşmiş bir acı, kadınlık deneyimleri…
“İtiraf etmek gerekirse
Domates- biber biçiminde tuzluklar aldım pazardan
Kalp şeklinde kültablaları”
4.1.4.Din
Didem Madak’ ın üzerinde durduğu temalardan biri de din temasıdır.
“Başörtülü bir anne olarak bekliyorum
“Ruhumun şark hizmetinden dönüşünü” dediği bu dönemde, Kur’ anı Kerim ve tasavvufla
ilgili kitaplar okuduğunu öğreniyoruz Işıl’ dan: “…Çok umutsuzdu. Kapanarak bu umutsuz durumdan
bir çıkış yolu bulacağını umuyordu. Ablam o dönem inanarak kurtuldu. Yoksa kayıp gidecekti. Hukuk
fakültesini de bu süreçte bitirebildi” (Zelyüt, 2014: 29).
Ah’ lar Ağacı kitabında uzun “Ah” larından birini Tanrı’ ya seslenerek söyler.
“Güçlü bir el silkeledi beni sonra
Sanırım Tanrı’ nın eliydi.”
Bu dizelerde Tanrı bir baba imgesiyle iç içedir. “Madak şiirlerinde “Tanrı”, Tanrıya
seslenmesi ve onunla konuşmaya başlaması Ah’lar ağacında başlar. İlaç içip kolonya sürünüp
ferahlayacağını düşünerek başladığı şiirde kendisini silkeleyen elin Tanrı eli olduğunu fark eder”
(Madak, 2012: 14). Ondan olanların ağırlığından onu kollamasını gerçekten esirgemesini ve
bağışlamasını diler.
4.2.Didem Madak’ ın Şiirlerinde Biçim: Didem Madak’ın şiirleri özel çözümleme gerektiren
anlamı geri plana atılmış, şifresi çok derinlerde olan gizli şiirler değildir. Serbest nazım şekliyle
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yazılmıştır. Çoğu düz yazıya yakındır. Bir öykü anlatır gibi şiirlerini oluşturmuştur. Didem Madak’ın
şiirlerinde benzetmeler, imgeler, sesleniş gibi unsurlar yer almaktadır. Benzetmenin yer aldığı
dizelerden örnekler:
“(…) Unutmanın gözyaşları sanki bu tozlar
Annemin temizlik günleri gibiyim
Yorgun, solgun ve beyaz.”
Yine onun şiirlerinde çeşitli somutlamalarla şiirin etkisi arttırılmıştır:
(…) Keşke aşk şiiri yazsam
Ne güzel
Aktarlara tarçın diye satardım
Ticareti de öğrendim bakın,
Hadi alkışlayın.
“Bir zamanlar kendimi
Bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım.
Kaç metredir benim yokluğum? (…) dizelerinde görüldüğü gibi Didem Madak kelime
oyunlarıyla okuru hem düşündürmüş hem de güldürmüştür.
“(…)Ne diyecektin, ne söyleyecektin
Şairlerin şahı olsan,
Bir ‘AH’ tan başka.”
Yukarıdaki dizede de dikkat çeken bir diğer unsur “AH” kelimesinin yazılış biçimidir. Büyük
harflerle yazmasının sebebi sesin tonuna göre pişmanlığının ve öfkesinin büyüklüğünü göstermektir.
Yine diğer bir dizede de bu kelimeyi farklı bir şekilde kullanmıştır:
“Bir zamanlar meydan okumak isterdim.
Kaç meydanını okudum da bu hayatın
Yalnızca iki harf öğrendim:
A
H!”
Burda da “Ah” kelimesini ayrı yazmasının nedeni ayrılık, annesinin yokluğunu görselleştirme
çabasından kaynaklanmıştır. Onun şiirlerinde imgeler de oldukça güçlü ve dikkat çekicidir. Aşağıda
yer alan dizede görüldüğü gibi:
“Annem
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Ki beyaz bir kadındır”. Somutlama yoluyla imge yapılmıştır.
“Kavrum ve çatlaktı dudaklarımın toprakları”, “Acının ortasında acısız olmak”, “ Oğlan kıza
bir gül alsa, Bilirdim odur en kırmızı zaman”, ”Affet bu siyah ve transparan duayı, Ben zaten
gecenin arka cebinde falçatayım.”gibi birçok dizede de imge yapılmıştır.
“Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka.”
Sonunda soru işareti olmayan, nokta olan bir soru cümlesinin tedirgin ediciliği… Burada ölen
kimdir, ölüm nedir tam olarak belli değildir. Sanki yaşadığından daha az yaşamış gibi sonluluğunun
yasını tutmak, ölümün çok erken gelecek olduğunu hissetmenin insanı içine bırakıverdiği bir yas
vardır Ah’lar Ağacı’nda. Kendi ölümünün yasını tutmaktadır
5. Didem Madak’ ın Eserlerinde Dil ve Üslup:
Didem Madak, estetik kaygı ve biçimi şiirinin hiçbir zaman merkezine koymamış. Şiirleri
süsten, sanattan abartıdan arınmış bir biçimde kaleme almıştır. Dil sade, anlatım güçlü ve gerçekçi…
Didem Madak’ ın şiiri tutarlılıkla gündelik dil ve pratikliklerden beslenen, sıradan insanların kendi
tarihlerini yazarcasına rahat bir şekilde söylemiş. Estetikliğe de hiç girmemiştir.
Şiirleri ilk okumada kolayca yazılabilecek izlenimi uyandırır. Sıkça kullandığı günlük
kelimelerden, akıp giden, aksamayan, uzun bir söyleyişten dolayı. Sanki bir öykü anlatır gibi. Ancak
bazı dizeler bunun her zaman böyle olmadığını duyuruyor. Örnekleyecek olursak; "Bir tek senin
çocuklar üşüyecek rengi saçların vardı."/ "Gözlerim ormanda kaybolmuş çocuk gözü
renginde"/"Hayatımın üstünde imkânsız kuşlar uçuyor"/ "Ben belki denizden bile eski biriyim"/ "İnsan
içinde çevrilen bir çıkrığın sesini unutur mu?" vb. dizelerin pek öyle bir çırpıda yazılmış gibi
durmuyor.
Gündelik hayata dair kavramları, kelimeleri, sesleri, imgeleri şiirleri dilinin sadeliğiyle
şiirlerinde kullanmıştır. “Yumurtanın cızırtısı, kedinin hareketleri, çiçekler, böcekler, hayvanlar,
renkler, eski şarkılar, okunmuş çocuk kitapları Didem’in şiirlerinde ışıldamaya başlarlar. Günlük dili,
sokak dili hatta argo ve popüler kültürün sözcük ve imgelerini kullanarak kendine özgü şiir dili
oluşturmuştur. O şiirdeki derinliğinin gücünü sadeliğinden, içtenliğinden almıştır. Bu dünyaya misafir
olduğu 41 sene boyunca çocuk, kelime, anne, harf, şair, dost, kedi, ağaç, kuş ve en çok da Didem
Madak “ah’larını”, duayı, zamansızlığı şiirlerinde sade bir dille anlatıyor.
O kalemini özgür bırakarak yazmıştır şiirlerini. Amacı herkesin hoşuna gidecek şiirler yazmak
değildir. Şiir yazmak için şiir yazmadığını söyler: “Şiir yazmak gibi bir prensibim yok. Derdimi
anlatmaya çalışıyorum” (Madak, 2012: 64).
Şiirleri biçim olarak uzundur genellikle. Uzun yazar ki susarsa yeryüzünden çekip gidecekmiş
hissine kapılır. Şiirlerinde hayatı birkaç metafora, imgeye, sembole sıkıştırmak yerine hayatın

725

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

tamamını içine çekmek ister uzun dizeleriyle. Ah’lar Ağacında sanatıyla ilgili şu ifadeler dikkat
çekicidir:
“İmlâmı iyice bozsam da fark etmez artık
Kime ne “de-da” ları ayırmasam?
Noktalarda durmasam?
Bir ünleme koşsam yalnızca”
Bu dizelerde de ifade ettiği gibi Didem Madak sanat yapmak için şiir yazmamıştır. İç
yaşantısını tüm doğallığıyla dile getirmek, bunu yaparken de sanatsal ifadelere gerek duymadan
özgürce kullanmıştır kalemini.
Madak’ ın şiirlerinde sert seslere ve saldırgan tonlara yer yoktur. Didem Madak Türk
edebiyatında eşsiz bir kişilik yaratarak insanlığa sınırsız zenginlikler sunmuştur. Onun şiirleri Ege
Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda ‘Mahmut Temizyürek’ in de söylediği gibi ilk
bakışta “iri”, göze çarpan, herkesin ilgisini çeken, her kesimden insanın anlayabileceği bir dille
yazılmış hissi verir. Ancak onun şiirleri “ ekşi” dir. Acılıdır, dile gelmeyen acılar, hüzünler vardır
şiirlerinde.
Didem, görsel ve işitsel imgeyi birbirine yedirerek kullanmış ve okuruna her ikisini de
duyumsatmayı başarmıştır. Madak’ı farklı kılan dili, imgeleri, sesiyle oluşturup anlamı bu zeminin
üzerine oturtmasıdır. Gündelik dili, sokağın ağzını, popüler figürleri kullanarak kendine özgü bir şiir
kurmuştur.
Yer yer mizahi unsurlar da görülür şiirlerinde. Yaşamının doğallığını mizahi unsurlarla
bütünleştirerek okuyucuya sunmuştur.
“(…) Acı yok bizim mahallede sanki hiç olmamış
Yalnız şarkılara fazla pul biber atıyorlar.
Onun şiirlerinde sokak sözcükleri, argo kelimeler de yer almaktadır:
“Rutubetten akmayan tuzluklardan farkımız yoktu
Biraz pirinç atmak lazımdı bana
Kıçına vurarak şiir ekeledim ortalığa”
Kendi dilinden Didem Madak şiiri
“Benim hayatımla ve bir kadın oluşumla ilgili çözemediğim bazı meselelerim var, bu
meselelerle samimiyet ve cesaretle boğuşuyorum hâlâ. Bütün bunlar yokmuş gibi davranıp, kitabî
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şiirler yazamam. Şiirlerim ütüsüz ve buruşuk gezdirdiğim ruhumun diyeti bence. Bu yüzden hepsi
benden parçalarla dolu. Bu yüzden biraz ‘kadınsı’, durup dururken bağıran şiirler.”
Sorun her zaman olduğu gibi, kız çocuğun dünyaya, onun kadınlara vadettiği aşka açılmasıdır.
Peki ne kalır bu iyi niyetli ve sevimli kızdan geriye?
İyi niyetli ve sevimli kızdan kalanlar
Sallanıyor durmadan boş salıncaklarda
“Üzgünüm” diyor
Yaşadıklarının ağırlığı altında o sık sık şöyle dua eder:
Olanlar oldu Tanrım
Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla!
Ne olduğunu bilemeyiz; olayın o adamla veya adamlarla karşılaşmayı içermesi, olayların
birbirini takip etmesi bakımından şöyle veya böyle cereyan etmesi bizim için hiç önemli değil. Burada
başlangıç noktamız dişi sesin sahip olduğu sevme cesareti, cüreti, içtenliğidir. Namuslu, terbiyeli, cici,
bekleyen, edilgin; bir erkeğe bir hediye olan vücudunu kendisine öğretilen kuralları koyarak teslim
eden bir kız olmanın ötesine giderek seven bir insan olmaya kalkışması, bir kadını dişi bir trajik
kahraman haline getirmeye yeter. Seven özne hiçbir zaman dişi değildir zira.
SONUÇ:
Sonuç olarak; Didem Madak’ ın şiirlerinde genel olarak ele aldığı temalar; anne, ölüm, din,
hüzün ve kadındır. En önemlisi de bu temalar etrafında şiirlerini oluştururken kendi hayatından
beslenmiştir. Şiirlerinde kullandığı dil oldukça sade ve akıcıdır. Kadın dünyasına ait kelime ve
kavramları şiirsel dile başarıyla uygulamıştır.
Didem Madak şiirlerinde duygularını oldukça samimi ve içten bir şekilde ifade etmiştir.
Sanatsal ifadelere, süslü ve gösterişli cümlelere yer vermemiştir. Günlük hayattaki en basit nesneleri
bile şiirine sokmuştur. O genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen şiirleriyle, kadın hassasiyeti ve
bütün doğallığıyla şiir ile yaşam arasındaki mesafesizliği aşmış hayatta edindiği bütün izlenimlerini
şiirleriyle okuyucuya sunmuştur ve edebiyatımızda derin izler bırakmış, kadın hassasiyetini şiirlerinde
en etkili biçimde yansıtmış olan yazarımızdır.
Didem Madak şiirleri okunmadan da, bilmeden de elbet yaşanılır bu hayat. Ne var ki onun
şiirlerini okuyan göz, anlayan yürek dünyanın, hayatın birçok bilinmezin farkına varacaktır. Başını
gökyüzüne kaldırdığında, yüzünü bir çocuğa, bir çiçeğe, bir kediye çevirdiğinde bambaşka duygular
geçecektir içinden. Şu hiç durmadan dönüp duran dünyaya Didem Madak’ ın gözleriyle bakmak
hayatımızın ritmini, algısını değiştirecektir.
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Didem Madak’ ın şiirlerinde kullandığı sözcükler ve özellikleri, tamlamalar, benzetmeler
kısaca şiirlerinin temel yapısı başka bir çalışmaya konu olabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin kavramsal yapılarını analiz
etmektir. Çalışma nitel araştırma modeli kapsamında fenomolojik desende hazırlanmıştır. Amaçlı
çalışma grubu seçilen araştırma, toplam 70 ilkokul öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır. Verilerin
toplanmasında bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kodlayıcılar arasındaki ortalama
güvenirlik oranı %97 olarak bulunmuştur. Bu süreçte verilerin analizinde NVivo 9.3 programından
yararlanılmıştır.
Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonunda; oldukça etkileyici ve açıklayıcı veriler tespit
edilmiştir. İlkokul öğrencilerinin okul kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının bağımsız kelime
ilişkilendirme testiyle toplam 6 kategori altında toplandığı belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin
okul kavramına yönelik kavramsal yapılarının “okulda yer alan kişiler”, “okulda yapılan faaliyetler”,
“okuldaki materyaller”, “okuldaki fiziki mekanlar”, “okulla ilgili duygular” ve “okulda öğretilen
kavramlar” gibi kategorilerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Özellikle okul kavramının okuldaki
kişilerle ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda, okulda öğretmen, öğrenci, arkadaş, müdür ve
müdür yardımcısı gibi kişiler görev yapmaktadırlar. Ayrıca cümlelerde okuldaki görevlilerin görevleri
açıklanmıştır. Öğretmenin en önemli görevleri yaptığı söylenebilir. Öğrencilerin görüşlerine göre, okul
kavramıyla öğretmen kavramını bütünleştirmeleri araştırmanın en önemli sonuçlarından biridir.
Okulda yapılan faaliyetler öğrencilerin bilişsel yapılarında oldukça önemlidir. Çünkü öğrenci bu
faaliyetler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmektedir. Öğrenci farklı kavramları en fazla bu
kategoride belirtmiştir. Öğrencilerin somut açıklamalar yaptıkları kategorilerden biri “okuldaki
materyaller” kategorisidir. Çünkü öğrenciler sandalyeler, masalar, yazı tahtası, dolaplar, defter, kitap,
kalem vb gibi tüm materyallerle ilgili açıklamalar yapmışlardır. Öğrencilerin okullarına,
öğretmenlerine ve arkadaşlarına yönelik olumlu duygular ifade ettikleri belirlenmiş ve okulda bu
kişilerle birlikte olmanın verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle açıklamalar yapılmıştır. Araştırma
sonunda öğrencilerin okul kavramı hakkında bilişsel yapılarının yeterli olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul, Nitel Araştırma, İlkokul Öğrencileri, Bilişsel Yapı
ABSTRACT
The aim of current study is to analyses primary school students’ conceptual structures for the
concept of school. Phenomenological design was applied in this qualitative study. A total of 70
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primary school students participated in this study in which purposeful sampling was used. The wordassociation test was used for data collection. The average reliability between coders was found to be
97%. NVivo 9.3 program was used while analyzing the data.
Quite impressive and illustrative data were identified through the findings of this study.
Within this scope, a total of 6 categories were determined the word-association test in primary school
students’ conceptual structures related to the concept of school. It was found that the focus was on
categories such as “people in school”, “activities in school”, “materials in school”, “physical places
in school”, “feelings about school” and “concepts taught in school”. Particularly, the concept of
school was determined to be associated with people in school. In this context such as teachers,
students, friends, people manager and assistant manager have been working at the school. Students
also describe the duties of this person in the sentences. It can be said that the teacher has done the most
important tasks at the school. According to the opinions of the students, integrating the concept of
teacher with the concept of school is one of the most important results of research. Activities at school
are very important in the cognitive structures of students. Because the student learns to read and write
through these activities. The student stated different concepts in this category at most. One of the
categories in which students make concrete explanations is the "school materials" category. Because
the students made statements about all the materials such as chairs, tables, writing pads, cupboards,
notebooks, books, pencils and so on. It has been determined that students express positive feelings
towards their schools, teachers and friends and explanations were made about the happiness of being
with these people in the school. At the end of the research, it was determined that the cognitive
structures of the students about the school concept were sufficient.
Keyword: School, Qualitative Research, Primary School Students, Cognitive Structure
1.GİRİŞ
İlkokul öğrencilerinin hayatlarında okul oldukça önemli bir kavram olup, okula başlamak ise
hayatlarındaki dönem noktalarından biridir. Diğer taraftan farklı yaşlarda bireylerin hayatlarının
önemli bir kısmını geçirdikleri okulu nasıl algıladıkları önemli bir konudur. Okul bireylerin öğrenci,
öğrenci velisi, öğretmen, yönetici ya da vatandaş olarak yaşamlarının hemen hemen her döneminde
değişik yollarla etkileşimde bulundukları önemli bir kurumdur. Tarihsel süreç içerisinde toplumsal bir
kurum olarak ortaya çıktığı günden bu yana, yapısı ve işlevleri değişime uğramış olsa bile, okul
günümüzde de birey yaşamına yön veren en temel kurum olma özelliğini korumaktadır. Okul kendine
özgü yapısı, amaçları ve işlevleri olan bir örgüttür, ailenin yanı sıra, çocukların ve gençlerin
toplumsallaşmasında önemli roller üstlenen bir kurumdur; okulun; toplumsal yaşamın karmaşık
yapısını basitleştirmek, çocukları ve gençleri tehlikelerden korumak, toplumsal yaşamda gözlenebilen
dengesizlikleri en aza indirmek gibi pek çok işlevleri vardır (akt., Çalık, 2008).
İlkokula başlayan çocuklar pek çok ders almaktadırlar. Hayat bilgisi dersi de bu derslerin en
önemlilerindendir. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yeniden düzenlenen ve uygulanmaya başlanan
ilköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı üç ana tema üzerine kurulmuştur. Programda yer
alan temalar sırasıyla “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak
belirlenmiştir. Her üç sınıfta aynı isimlerle yer alan bu üç tema sınıf seviyesi yükseldikçe içerikleri de
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daha kapsamlı olarak hazırlanmıştır (Öztürk, 2006). Okul heyecanım teması programda oldukça fazla
yer alan konulardan biridir. Çünkü 1.sınıfta 41, 2.sınıfta 34 ve 3.sınıfta 34 kazanımıyla toplam 109
kazanım içeren bir temadır. Ancak son güncellemelerin yapıldığı ilkokul hayat bilgisi dersi (1., 2. ve 3.
sınıflar) öğretim programının, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir. Karara göre, 2017-2018 yılında
2.sınıflarda, son olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 3.sınıflarda yeni müfredat okutularak yeni
müfredatın geçişi tamamlanmış olacaktır (MEB, 2015). Uygulamaya konulacak olan bu son
güncellenen hayat bilgisi dersi öğretim programında ise “Ben ve Okulum, Ailem ve Evim, Sağlıklı
Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemi Seviyorum ve Doğa ve Çevre” şeklinde sıralanan toplam altı ünite yer
almaktadır. Özellikle okul kavramının işlendiği konunun Ben ve okulum ünitesinde yoğun olarak yer
aldığı belirlenmiştir. 1.sınıfta 14, 2.sınıfta 11 ve 3.sınıfta 6 kazanımıyla toplam 31 kazanım içeren bir
ünitedir.
Belirlenmiş

olan

ünitede

okul

kavramıyla

ilgili

öğrencilerin

bilişsel

yapılarını

oluşturabilmeleri yönünde detaylı bilgiler verilmektedir. Bilişsel yapı; bireyin uzun süreli hafızasında
yer alan kavramların organizasyonunu ve kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulayan kuramsal yapılar
olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada araştırmacılar bilişsel yapının “bilgi birimleri” ve “bilgi
birimlerinin organizasyonu” olmak üzere iki temel bileşeninin olduğunu vurgulamaktadırlar (Gilbert,
Boulter ve Rutherford, 1998a,b; Shavelson, 1974; West, Fensham ve Garrad, 1985). Tsai ve Huang
(2002), bilişsel yapının araştırılmasının sağlayacağı yararlar olduğunu ve bunları “önbilgi,
değerlendirme ve biliş ötesi” olmak üzere üç açıdan ele alınması gerektiğini ifade etmektedirler.
Özellikle bilişsel yapıların öğrencilerin öğrenmelerinin değerlendirilmesi amaçlı olarak araştırılması
hem öğrencilerin ne öğrendiğini hem de öğrenme süreci boyunca öğrencilerin bilgilerinin nasıl
değiştiğinin ortaya konulmasını sağlayacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalarda bilişsel yapıya ait
bilgilerin görsel olarak ifade edilmesine ve bilişsel yapıyı geçerli olarak tanımlayabilmek için nicelik
bakımından önemli olan terimlerin kullanılmasına odaklanılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ortaya
atılan ve yaygın olarak kullanılan değerlendirme yöntemlerinin başında kelime ilişkilendirme testi
gelmektedir (Johnstone ve Moyniyan 1985; Kostova ve Radoynovska 2008; Preece, 1977; Tsai, 2001;
West ve Pines 1985). Kelime ilişkilendirme testi bilişsel yapıların araştırılmasında güçlü, yaygın bir
kullanımı olan ve oldukça eski geçmişe sahip olan yöntemlerdendir (Kostova ve Radoynovska 2008;
Preece, 1977; White ve Gunstone 1992).
İlgili literatür detaylıca araştırıldığında, okul kavramıyla ilgili öğretmen adaylarıyla yapılmış
metafor araştırmalarına rastlanırken (Balcı, 2001; Doğan, 2014; Nalçacı ve Bektaş, 2012), lise
öğrencilerinin okulla ilgili metaforik algılarının araştırıldığı (Özdemir ve Kalaycı, 2013) ve ilkokul
aşamasındaki çocukların ve öğretmenlerin katılımıyla da yapılmış okulla ilgili metafor çalışmalarına
rastlanmaktadır (Aydoğdu, 2008; Cerit, 2006). Diğer taraftan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla
yapılmış olan, okula yönelik algılarını belirleyen araştırma sayısı oldukça yetersizdir (Armağan Yıldız,
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2012; Çalık, 2008; Saban, 2008). Bu araştırmanın daha önceden yapılmamış olması, nitel araştırma
modelinde bir çalışma olması, bağımsız kelime ilişkilendirme testi gibi çok fazla tanınmayan ve klasik
olmayan bir ölçme aracının kullanılarak hazırlanmış olması bakımından elde edilen sonuçların alana
farklı bir bakış açısıyla nitelikli bilgiler kazandıracağı umulmaktadır. Böylece hem öğrencilerin
bilişsel yapıları değerlendirilmiş olacak, hem de öğrencilerin programda belirtilen konuyla ilgili hangi
kavramları kazanmış oldukları belirlenmiş olacaktır.
1.1.Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin kavramsal yapılarını analiz
etmektir.
2.YÖNTEM
2.1.Çalışmanın Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada olgubilim (fenomoloji)
deseninin kullanımı tercih edilmiştir. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada
olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza
çıkabilmektedir (McMillion, 2000; Patton, 1990; Yıldırım ve Şimşek, 2011). Olgubilim (fenomoloji)
deseninin temelini bireysel tecrübeler oluşturmaktadır. Bu desende araştırmacı katılımcının öznel
tecrübeleri ile ilgilenmekte, algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Olgubilim
tanımlayıcı niteliğe sahip bir araştırma desenidir. Bu bağlamda genelleme yapmak bir amaç değil,
olguları tanımlamak en önemli amaçlardan biridir (Akturan ve Esen, 2008; Patton, 1990). Bu
çalışmada ise, ilkokul öğrencilerinin okul kavramına ilişkin kavramsal yapıları tespit edilmiştir.
2.2.Çalışma Grubu
Çalışma

Ankara

ili merkez

ilçesinde

Büğdüz

İlkokulunda

yapılmıştır.

Çalışmada

araştırmacıların kolay ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur.
Bu kapsamda Okul Heyecanım konusunun dersinin işlendiği sınıflardaki öğrenciler tercih edilmiştir.
Amaçlı çalışma grubu seçilen araştırma toplam 70 ilkokul öğrencisinin katılımıyla hazırlanmıştır.
Hayat Bilgisi programında 1., 2. ve 3. sınıfta “Okul Heyecanım” konuları yer aldığından dolayı
öğrenciler belirtilen üç sınıftan seçilmiş olup katılımcı çeşitliliği sağlanmıştır. Amaçlı çalışma grubu
seçimindeki problemleri (Coyne, 1997; Given, 2008; Knight ve diğerleri, 2013) en aza indirebilmek
için, öğrencilerin seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacının kolay ulaşılabilirliği,
mümkün olduğunca Okul Heyecanım konusunu öğrenen farklı sınıflardan katılımın sağlanması gibi
kriterler dikkate alınmıştır.
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2.3.Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak; bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak, katılımcıların
“Okul” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarında detaylı veri toplanması amaçlanmıştır. Bağımsız kelime
ilişkilendirme testinin ülkemizde kullanımı özellikle son yıllarda artış göstermiştir. Bu kapsamda
bağımsız kelime ilişkilendirme testinin hem fen alanında (Atabek-Yiğit, 2016; Kurt, Ekici, Aksu ve
Aktaş, 2013; Özatlı ve Bahar, 2010), hem de sosyal alanlarda yapılan araştırmalarda kullanıldığı
görülmektedir (Çiftçi, 2009; Işıklı, Taşdere ve Göz, 2011; Kaya ve Taşdere, 2016). Bağımsız kelime
ilişkilendirme testi kavramlarla ilgili, bireylerin

bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arası

bağları, yani bilgi ağını çözümlemek, uzun dönemli hafızasında bulunan kavramlar arasındaki
ilişkilerin yeterli olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan en yaygın tekniklerden biridir
(Atasoy, 2004; Bahar ve Kılıçlı, 2001; Bahar ve Özatlı, 2003; Cardellini ve Bahar, 2000; Hovardas ve
Korfiatis, 2006; Shavelson, 1974). Bu teknik, zihine gelen fikirleri sınırlamadan bağımsız olarak
uyarıcı kelimeyle ilişkili cevaplama varsayımına dayanır (Bahar, Johnston ve Hansell, 1999; Sato ve
James, 1999).

Bu araştırmada

öğretmen adaylarına bağımsız kelime ilişkilendirme testini

tamamlamaları için “OKUL” kavramı uyarıcı kelime olarak sorulmuştur. Şema 1’de bağımsız kelime
ilişkilendirme testinin yapısı ve Şekil 1’de bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle toplanan verilere
katılımcılardan Ö17’ye ait bir örnek verilmiştir.
1. Bölüm: UYARICI KELİME: OKUL
OKUL -1
:……………..
OKUL -2
:……………..
OKUL -3
:……………..
OKUL -4
:……………..
OKUL -5
:……………..
2. Bölüm: CÜMLE :…………………….
Şema 1. Bağımsız kelime ilişkilendirme testi
Şekil 1. Ö17’ye ait cevap kağıdı
Kelime ilişkilendirme testi Şema 1 ve Şekil 1’de görüldüğü gibi iki aşamadan oluşmaktadır.
Bu aşamaların özellikleri aşağıda verilmektedir;
İlk aşamada; Öğrenciler bağımsız kelime ilişkilendirme testinde, belli bir süre içinde ki, bu
araştırma için 60 sn’dir (Gussarsky ve Gorodetsky, 1990), uyarıcı kelimenin akıllarına getirdiği ilk beş
kelimeyi yazmak zorundadırlar. Anahtar kavramın bu şekilde alt alta yazılmasının temel sebebi
zincirleme cevap riskini önlemektir. Çünkü öğrenciler her kavram yazımında anahtar kavrama tekrar
dönmezse anahtar kavram yerine, cevap olarak yazdığı kelimelerin aklına getirdiği kelimeleri
yazabilecektir.
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İkinci aşamada; Öğrenciler verilen 40 sn’lik sürede anahtar kavramla ilgili cümle yazmaları
ifade edilmiştir. Anahtar kavramla ilişkilendirilen cevap cümle sadece hatırlama düzeyinde anahtar
kavramla anlamlı ilişkisi olmayan çağrışım ürünü de olabilmektedir. Ayrıca ilgili cümle tek bir cevap
kelimeye göre daha kompleks ve üst düzey yapıda olacağından cümlenin bilimsel olup olmaması,
farklı nitelikte

kavram

yanılgıları içerip içermediği gibi durumlar

değerlendirme

sürecini

etkilemektedir.
2.4.Verilerin Analizi
Nitel modeldeki araştırmalarda toplanan verilerin değerlendirilmesinde en fazla içerik analizi
yöntemi kullanılmaktadır. Bu noktada okul kavramına ait önceden belirlenmiş olan belli bir kavramsal
çerçeve olmadığından içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer veri kaynağı
materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli kategorilere göre düzenlenmesine
olanak tanıyan bir yaklaşımdır (Bogdan ve Biklen, 2007; Cohen ve diğerleri, 2007; Hill ve diğerleri,
1997; Leblebici ve Kılıç, 2004; Tavşancıl ve Aslan, 2001). Kısacası içerik analizi birbirine benzeyen
verileri belirli kodlar, kategoriler ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde anlamlı olarak düzenleyerek yorumlamaktır. Burada temel amaç, verileri
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bunun için birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve kategoriler çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği
biçimde düzenleyerek yorumlamak önemlidir (Bilgin, 2006;Lichtman, 2010; Stemler, 2001; Strauss ve
Corbin, 1990; Weber, 1990;Wimmer ve Dominick, 2000).
Bu çalışmada toplanan verilerin analizi oldukça detaylı bir süreçten geçmiştir. Bu kapsamda
öğrencilerin cevap kağıtlarının analiz edilmesi ve yorumlanması süreci şu aşamalarda yapılmıştır;
(1) kağıtların incelenme aşaması,
(2) uygun olmayan kağıtları eleme aşaması,
(3) tekrar derleme aşaması,
(4) katılımcıların cevap kağıtlarının 1’den 70’e kadar numaralandırılması aşaması,
(5) değerlendirilmeye uygun olan kağıtlardan kodların belirlenmesi aşaması,
(6) kategori ve alt kategori geliştirme aşaması,
(7) kodların incelenerek kategori ve alt kategorilere dağılımının belirlenmesi aşaması,
(8) geçerlik ve güvenirliğin sağlanma aşaması,
(9) elde edilen kodların frekanslarının hesaplanması aşaması ve
(10) verilerin yorumlanması aşamasıdır (Ekici, Gökmen ve Kurt, 2014).
2.5.Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik oldukça önemli konulardan biridir. Bu kapsamda
araştırma sonuçlarının geçerliğini sağlamak amacıyla üç önemli işlem yapılmıştır:
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(a) Verilerin kodlanması ve veri analiz süreci kapsamında kavramsal kategoriye nasıl
ulaşıldığıyla ilgili yapılanlar detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Hruschka ve diğerleri, 2004; Daymon ve
Holloway, 2003),
(b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan öğrenci
yazımlarından örnekler seçilerek bulgular bölümünde yer verilmiştir (Roberts ve Priest, 2006;
Wiersma ve Jurs, 2005) ve
c) Yorumlarda ilgili araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır (Ratcliff, 1995).
Bu nedenle literatür detaylıca incelenerek araştırmalardaki benzer ve farklı bulgular
belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak öğrencilerin okul
kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının belirlendiği herhangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır.
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla ise, araştırmada ulaşılan kavramsal kategoriler
altında verilen kodların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla
iki araştırmacının kodları ve kodlara ilişkin kategorileri ve alt kategoriler karşılaştırılmıştır. Araştırma
verileri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra ortaya çıkan kod ve kategori listesine
son şekli verilmiştir. Araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak kullandıkları kodların tutarlılığı
“Görüş birliği” ya da “Görüş ayrılığı” şeklinde işaretlemeler yapılarak belirlenmiştir. Araştırmacıların,
öğrencilerin ifadeleri için aynı kodu kullandıkları durumlar görüş birliği, farklı kodu kullandıkları
durumlar ise görüş ayrılığı olarak kabul edilmiştir. Bir araştırmacı tarafından çelişkiye düşülen
bölümlerde diğer araştırmacının görüşü alınarak kodlama yapılmıştır. Bu şekilde yapılan veri
analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak
hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Kodlayıcılar arasındaki ortalama güvenirlik % 97 olarak
bulunmuştur.

Verilerin değerlendirilmesinde

Nvivo9.3 programı kullanılmıştır. Kelime bulutu

hazırlanmasında ise wordle (http://www.wordle.net/) programından yararlanılmıştır.
3.BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin okul kavramıyla ilgili kavramsal yapılarına ait bağımsız
kelime ilişkilendirme testi kullanılarak elde edilen verilerin analizi sonucunda belirlenen kelimelerden
toplam 6 kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler ve her kategoride belirtilen kavramlar listelenmiştir
(Tablo 1).
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Tablo 1. ilkokul öğrencilerinin “okul” kavramıyla ilgili bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle elde
edilen kavramsal yapılarının kategorilere göre dağılımı
Kategoriler

1. Okulda yer alan kişiler

2. Okulda yapılan faaliyetler

3. Okuldaki materyaller

Kavramlar ve Frekansları
Öğretmen-36
Öğrenci-23
Müdür-19
Anne-4
Çocuk-3
Arkadaş-3
Müdür yardımcısı-2
Baba-2
Abla-2
Nöbetçi öğrenci-1
Abi-1
Aile-1
Kardeş-1
Hizmetli-1
Okumak-17
Yazı yazmak-16
Ders-11
Sınav-8
Çalışmak-6
Öğrenmek-5
Eğitim-5
Ödev-3
Öğretim-3
Eğlence-2
Hikaye okumak-1
Oyun-1
Bilgi vermek-1
Kelime-1
Öğretmek-1
Masal-1
Toplantı-1
Şiir okumak-1
Kavga-1
Dolaşmak-1
Öğretmen Masası-17
Dolap-10
Sıra-7
Kitap-6
Tahta-6
Silgi-5
Kalem-5
Pano-4
Kapı-4
Oyuncak-3
Çanta-2
Perde-2
Kalemlik-2
Defter-1
Balon-1
Saat-1
Kalemtıraş-1
Zil-1
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4. Okuldaki fiziki mekanlar

5. Okulla ilgili duygular

6. Okulda öğretilen kavramlar

Toplam

Çiçek-1
Bayrak-1
Sınıf-14
Yuva-5
Öğretmenler odası-3
Servis-1
Pencere-1
Oda-1
Anasınıfı-1
Merdiven-1
Evim-7
Sevmek-3
Güzel-2
Büyük-2
Mutluluk-1
Başarı-1
Temiz-1
Yaşam-1
Hayat-1
Coşku-1
Millet-2
Meslek-1
Yurt-1
Vatan-1
Karavan-1
Atatürk-1
Hava-1
Milli-1
80 kelime

27

20

9

320

Tablo 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin okul kavramına ait bilişsel yapılarında belirttikleri
kavramlar toplam 6 kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler “okulda yer alan kişiler”, “okulda yapılan
faaliyetler”, “okuldaki materyaller”, “okuldaki fiziki mekanlar”, “okulla ilgili duygular” ve “okulda
öğretilen kavramlar” şeklinde sıralanmıştır. Bu kategorilerin detayı incelendiğinde;
Birinci kategoride katılımcılar, okulda yer alan kişiler kategorisinde okulda bulunması gereken
kişilere odaklanmışlardır (f=99). Bu kategoride katılımcıların belirttiği kişilerden en fazla frekansı
olanlar öğretmen, öğrenci ve müdür şeklinde sıralanırken diğer kavramların ise, anne, çocuk, arkadaş,
müdür yardımcısı, baba, abla, nöbetçi öğrenci, abi, aile, kardeş ve hizmetli şeklinde sıralandığı
görülmektedir.
Cümle örneği; Annem, Babam ve kardeşim beni okula görmeye geldiler (Ö11. 3.sınıf)
İkinci kategoride katılımcılar, okulda yapılan faaliyetlere odaklanmışlardır (f=85). Bu
kategoride katılımcıların belirttiği kavramlardan en fazla frekansı olanlar okumak, yazı yazmak ve
ders şeklinde sıralanırken diğer kavramların ise, sınav, çalışmak, öğrenmek, eğitim, ödev, öğretim,
eğlence, hikaye okumak, oyun, bilgi vermek, kelime, öğretmek, masal, toplantı, şiir okumak, kavga ve
dolaşmak şeklinde sıralandığı görülmektedir.
Cümle örneği; Öğretmenin bize şiir okudu (Ö5. 2.sınıf)
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Üçüncü kategoride katılımcılar, okuldaki materyallere odaklanmışlardır (f=80). Bu kategoride
katılımcıların belirttiği kavramlardan en fazla frekansı olanlar öğretmen masası, dolap ve sıra şeklinde
sıralanırken diğer kavramların ise, kitap, tahta, silgi, kalem, pano, kapı, oyuncak, çanta, perde,
kalemlik, defter, balon, saat, kalemtıraş, zil, çiçek ve bayrak şeklinde sıralandığı görülmektedir.
Cümle örneği; Her gün okula giderken çantama kalemimi, silgimi, kalemtıraşımı, kitap ve
defterimi koyarım (Ö17. 3.sınıf)
Dördüncü kategoride katılımcılar, okuldaki fiziki mekanlara odaklanmışlardır (f=27). Bu
kategoride katılımcıların belirttiği kavramlardan en fazla frekansı olanlar sınıf, yuva ve öğretmenler
odası şeklinde sıralanırken diğer kavramların ise, servis, pencere, oda, anasınıfı ve merdiven şeklinde
sıralandığı görülmektedir.
Cümle örneği; Öğretmenler odasına gittim (Ö15. 2.sınıf)
Beşinci kategoride katılımcılar, okulla ilgili duygulara odaklanmışlardır (f=20). Bu kategoride
katılımcıların belirttiği kavramlardan en fazla frekansı olanlar evim, sevmek, güzel ve büyük şeklinde
sıralanırken diğer kavramların ise, mutluluk, başarı, temiz, yaşam, hayat ve coşku şeklinde sıralandığı
görülmektedir.
Cümle örneği; Okulum güzel, okulumu çok seviyorum (Ö1. 3.sınıf)
Altıncı kategoride katılımcılar, okulda öğretilen kavramlara odaklanmışlardır (f=9). Bu
kategoride katılımcıların belirttiği kavramlardan en fazla frekansı olan millet kavramıdır. Diğer
kavramların ise, meslek, yurt, vatan, karavan, Atatürk, hava ve milli kavramları şeklinde sıralandığı
görülmektedir.
Cümle örneği; Kitapta Atatürk şiirini gördüm (Ö7. 3.sınıf)

Resim 1. Öğrencilerin okul kavramına yönelik olarak bilişsel yapılarına ait kelime bulutu
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Resim 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin okul kavramıyla ilgili bilişsel yapılarına ait olarak
kavramların tekrarlanma sıklığına göre hazırlanmış olan kelime bulutu şemasına yer verilmiştir. Bu
şemadan da anlaşıldığı gibi, öğrenciler öncelikle okul kavramını öncelikle öğretmen kavramıyla
açıklarken, sonrasında öğrenci, müdür, okumak, yazı yazmak, öğretmen masası, sınıf vb pek çok
kavram yüksek frekansta belirtilmiştir. Diğer kavramların ise farklı frekanslarda belirtildikleri dikkat
çekmektedir.
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
İlkokul öğrencilerinin

okul kavramıyla

ilgili kavramsal yapılarının bağımsız kelime

ilişkilendirme testiyle toplam 6 kategori altında toplandığı belirlenmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin
okul kavramına yönelik kavramsal yapılarının “okulda yer alan kişiler”, “okulda yapılan faaliyetler”,
“okuldaki materyaller”, “okuldaki fiziki mekanlar”, “okulla ilgili duygular” ve “okulda öğretilen
kavramlar” gibi kategorilerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Bu kategorilerin detayları incelendiğinde, en fazla kavram belirtilen kategori okulda yer alan
kişiler kategorisi olmuştur. Öğrenciler okul kavramını kişilerle ilişkilendirmişlerdir. Bu noktada
öğrenciler okulla ilgili kavramsal yapılarında öncelikle öğretmen kavramını hatırlamaktadırlar. Çünkü
belirtilen 320 kavramdan 36 defa öğretmen kavramı vurgulanmıştır. Bu durum ilkokul aşamasında
öğrencilerin okul kavramını özellikle öğretmen kavramıyla ilişkilendirebildiklerinin ve ilkokul
öğrencileri açısından öğretmenin önemli bir kavram olduğunun göstergesidir. Öğrencilerin görüşlerine
göre, okul kavramıyla öğretmen kavramını bütünleştirmeleri araştırmanın en önemli sonuçlarından
biridir. Öğretmen kavramından sonra ise bir ilkokul öğrencisi için arkadaşları olan öğrenciler
önemlidir ve disiplin, düzen ve belki de korktuğu bir kişi olarak okul müdürü kavramsal yapılarındaki
başlıca kişileri oluşturmaktadır. Belirtilen kavramlarda ise, öğrenci için okula gelen ailesi kapsamında
yer alan kişilerin önemli olduğu ve okulda diğer işlerde görev yapan kişilerin önemli olduğu
belirlenmiştir. Belirtilen kavramlardan öğrencilerin okul kavramıyla ilişkilendirdikleri kişileri çok
açık-net olarak belirtmiş olmaları okuldaki tüm kişileri bilişsel yapılarına yerleştirmiş olduklarını ifade
etmektedir.
Okulda yapılan faaliyetler kategorisinde ise, öğrenciler ilkokul kademesinde olduklarından
ona uygun faaliyetleri ifade eden kavramları belirttikleri tespit edilmiştir. Okulda yapılan faaliyetler
öğrencilerin bilişsel yapılarında oldukça önemlidir. Çünkü öğrenci bu faaliyetler sayesinde okumayı
ve yazmayı öğrenmektedir. Öğrenci farklı kavramları en fazla bu kategoride belirtmiştir. Bu kapsamda
okumak, yazı yazmak ve ders kavramları kullanılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin ilkokul aşamasında
cümleleri okuyabilmek

ve

okuduklarını-öğrendiklerini yazabilmek

gibi faaliyetler

en fazla

yapılmaktadır. Ders kavramı tüm eğitim-öğretim faaliyetleri için kullanılan genel bir kavram olarak
ifade edilmiştir. Çalışmanın en nitelikli sonuçlarından biri ise, öğrencilerin günlük hayatlarında
yaptıkları faaliyetlerle okulda yaptıkları faaliyetleri birbirinden kesin çizgilerle ayrımını yaparak
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kavramları ifade etmiş olmaları oldukça anlamlıdır. Bu kategoride öğrencilerden birinin bile “kavga”
kavramının belirtilmiş olması oldukça dikkat çekicidir. Bu durum okulda şiddet kavramının da
incelenmesi gereken önemli bir konu olduğuna işaret etmektedir. Okulda şiddet denildiğinde, okul
ortamında, okul saatlerinde ve okul sınırları içinde öğretmenler, öğrenciler ya da okulda çalışan diğer
kişilerle etkileşim sonucunda oluşan saldırgan davranışlar şeklinde ifade edilmektedir (Australian
Commonwealty Goverment, 1994; Akt. Healey, 2004). Okulda istenmeyen öğrenci davranışlarının
araştırılması veya diğer görevlilerin istenmeyen davranışlarının belirlenmesi yönünde öğrencilerin
kavramsal yapılarından yararlanılarak tespitler yapılabilir.
Öğrencilerin

somut

açıklamalar

yaptıkları

kategorilerden

biri okuldaki materyaller

kategorisidir. Çünkü öğrenciler okuldaki materyaller kavramıyla en fazla öğretmen masasını
ilişkilendirmiştir. Bu materyalle birlikte ilkokul öğrencilerinin okul kavramı çerçevesinde öğretmen
kavramına ve öğretmenle ilgili kavramlara odaklanıldığı söylenebilir. Çünkü öğrenci kendi oturduğu
sırayı veya okul malzemelerini belirtmeden önce öğretmenin masasını ifade etmeyi tercih etmektedir.
Öğretmenin masasının hayatındaki en önemli yere sahip olan birinin oturduğu mekan kavramıyla
ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır.
Öğrencilerin okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yönelik olumlu duygular ifade
ettikleri belirlenmiş ve okulda bu kişilerle birlikte olmanın verdiği mutluluğu vurgulayan cümlelerle
açıklamalar yapılmıştır.
önemlidir.

Öğrencilerin okulla ilgili duygularını açıklarken evine benzetmesi oldukça

Çünkü öğrenci okulda kendisini mutlu eden ortamın ev ortamı gibi olduğuna işaret

etmektedir.
Diğer taraftan okulda öğretilen kavramlardan en fazla frekansı olan millet kavramıdır. Diğer
kavramların ise, meslek, yurt, vatan, karavan, Atatürk, hava ve milli kavramları şeklinde sıralandığı
görülmektedir. Bu kavramlardan anlaşıldığı gibi öğrenciler okulda öğrendikleri bilgilerin detaylarını
hatırlamaktan çok okulu okuldaki bireylerle ilişkilendirmeyi tercih etmişler ve bu yönde bilişsel
yapılarını ortaya koymuşlardır. Okulda öğretilen kavramlar noktasında öğrencilerin bilişsel yapılarının
yeterli olduğu söylenemez.
Ayrıca öğrenciler toplam 40 kavramı birer defa belirtmişlerdir. Bazı araştırmacılar (Kostova
ve Radoynovska, 2008; 2010; Torkar ve Bajd, 2006) bir kez tekrarlanan verilerin değerlendirmeye
alınamayabileceğini belirtmektedirler. Ancak nitel araştırmalarda bir tek verinin bile araştırma
sonuçları açısından önemli olacağı düşünüldüğünde, bu araştırmada bir defa belirtilen verilerde
değerlendirmeye dahil edilmiştir. Bu verilerin ilgili kategorilere dahil edilmemesi için farklı veri
toplama araçları da kullanılarak bu kavramların ne amaçla belirtildiği tespit edilebilir.
Sonuç olarak; sadece bağımsız kelime ilişkilendirme testiyle yapılmış olan bu araştırma
sonunda ilkokul öğrencilerinin okul kavramıyla ilgili kavramsal yapılarının özellikle okuldaki kişiler,
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okulda yapılan faaliyetler ve okulda yer alan eşyalar boyutlarına odaklandığı belirlenmiştir. Bu durum
öğrencilerin kavramsal yapılarının somut kişiler ve kavramlarla oluşturulduğuna ve somut olarak
anlayamadıkları (örnek: okulun yönetimsel yapısı vb) kavramlarla ilgili görüş belirtmedikleri dikkat
çekmektedir. Öğrencilerle okul algısına ilişkin yapılan araştırma bulguları genellikle okulun “bilgi
verme” fonksiyonuyla öne çıktığını ve çocuklarda okula ilişkin olumlu tutumların (Çalık, 2008)
varlığına işaret etmektedir. Saban (2008) ilköğretim 3., 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin okula ilişkin
algısını metafor kullanarak belirlediği araştırmasında, okulun öğrenciler tarafından “sevgi ve
dayanışma yeri olarak okul”, “bilgi ve aydınlanma yeri olarak okul” ve “hoş ve güzel bir yer olarak
okul” biçiminde tanımlandığını belirtmektedir. Bu sonuçlardan farklı ölçme araçlarıyla yapılan tüm
araştırmalarda öğrencilerin okula yönelik algılarının benzer şekilde olduğu görülebilmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre aşağıda belirtilen öneriler belirtilebilir;
1. Bu araştırma görüşme, kavram testleri vb gibi farklı ölçme araçları kullanılarak
hazırlanabilir.
2. Konular işlenirken öğrencilerin somut yaşantılarla öğrenebileceği etkinlikler sağlanmalıdır.
3.İlkokul programındaki farklı kavramlarla ilgili öğrencilerin kavramsal yapılarını belirlemeye
yönelik çalışmalar yapılabilir.
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ÖZET
Bu araştırmada “ilkokul öğrencilerinin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik
değerler hangi yönde eğilim göstermektedir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma nicel çalışma
modelinde tarama desenine göre hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 65 ilkokul
öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri okulla ilgili semantik farklılık ölçeğiyle elde edilmiştir.
Ölçek iki uçlu 11 zıt sıfat çiftinden oluşmaktadır. Bu ölçekte 5 dereceli puan aralığının kullanımı
tercih edilmiştir. Sıfatlar olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle ve daima
şeklinde değerlendirmeye alınırken, olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır. Ölçeğin
Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik
yöntemleri ve bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Bu süreçte SPSS-20 ve NVivo9.3
programlarından yararlanılmıştır.
Çalışmanın sonunda; ilkokul öğrencilerinin semantik farklılığa göre okul kavramına
yükledikleri değerlerin pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Okul kavramını en fazla gerekli,
zorunlu, değerli, zevkli ve geliştirici olarak algılamaktadırlar. İlkokul öğrencilerinin okul kavramına
yükledikleri pozitif duygusal semantik değerler arasında ise gerekli, zorunlu, geliştirici, değerli, zevkli,
huzurlu ve temiz algılarının yer aldığı belirlenmiştir. İlkokul öğrencilerinin okul kavramına
yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırma sonunda, farklı ölçme araçlarıyla belirlenen sonuçları
destekler ve detaylandırır sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde semantik farklılık ölçeğiyle yapılmış
araştırmanın olmaması bu araştırma sonuçlarının önemini arttırmaktadır. Bu araştırma sonunda,
öğrencilerin semantik farklılığa göre okul kavramına yükledikleri değerlerin pozitif yönde olduğunun
belirlenmesi, öğrencilerin okul kavramına verdikleri önemi belirtmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Semantik Değerler, Okul, Nitel Araştırma, İlkokul Öğrencileri
ABSTRACT
The aim of this study was to answer the following question; “In what direction do the
emotional semantic values attributed to the concept of “school” by primary school students show
tendency?” This study was prepared according to a survey design in quantitative model. The sample of
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the study was composed of a total of 65 students attending a primary school. The data were gathered
through “the semantic difference scale for the concept of success”. The scale included 11 bipolar
couples of opposite adjectives. 5-point Likert scale was preferred in this study. The adjectives were
evaluated starting from positive ones as always, usually, sometimes, usually, and always; the negative
adjectives were reverse-scored. The Croanbach Alpha Reliability of the scale was found as .92. For the
analysis of the data, descriptive statistical analysis methods and t-test were applied. SPSS-20 and
NVivo9.3 programs were used in the analysis.
The results of the study revealed that the values attributed to school according to semantic
difference by primary school students were in positive direction. The concept of school was mostly
perceived as necessary, compulsory, precious, tasteful, and developer. On the other hand, the positive
semantic values attributed to school by primary school students include the following perceptions as
necessary, obligatory, developer, valuable, tasteful, peaceful and clean. The semantic values attributed
to school by primary school students show no significant difference by gender. The results of the
present study are in consistent with the results of the other studies conducted by different instruments
in the literature. The lack of studies conducted through the semantic difference scale in the literature
enhances the importance of the results of the present study. At the end of this research, the
determination of the students' positive attitude towards the concept of school according to the semantic
difference indicates the importance of the students to the school concept.
Keyword: Emotional Semantic Values School, Qualitative Research, Primary School
Students
1.GİRİŞ
İlkokul, öğrencilerin hayatlarında en önemli kademelerden biridir. İlkokulun genel amacı,
çocukları hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmada hayat bilgisi dersinin önemi
oldukça büyüktür. Çünkü temel amacı; çocuğun yaşadığı doğal ve toplumsal çevresine uyumunu
sağlamaktır. Hayat bilgisi dersinde çocuğa içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevre inceletilerek,
çevreyi tanımak, çevre sorunları hakkında doğru ve sağlam bilgiler kazandırmak, çevreye uyum için
gerekli beceri ve davranışları öğretmek amaçları ön planda yer almaktadır. Bu derste konular çocuğun
çevresinden alındığı için diğer derslerdeki konulardan daha somut ve anlamlıdır. 2005-2006 eğitimöğretim yılında yeniden düzenlenen ve uygulanmaya başlanan ilköğretim hayat bilgisi dersi öğretim
programı üç ana tema üzerine kurulmuştur. Programda yer alan temalar sırasıyla “Okul Heyecanım”,
“Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” olarak belirlenmiştir. Her üç sınıfta aynı isimlerle yer
alan bu üç tema sınıf seviyesi yükseldikçe içerikleri de daha kapsamlı olarak hazırlanmıştır (Öztürk,
2006). Okul heyecanım teması programda oldukça fazla yer alan konulardan biridir. Çünkü 1.sınıfta
41, 2.sınıfta 34 ve 3.sınıfta 34 kazanımıyla toplam 109 kazanım içeren bir temadır. Ancak son
güncellemelerin yapıldığı ilkokul hayat bilgisi dersi (1., 2. ve 3. sınıflar) öğretim programının, 20162017 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanmaya
başlanmasına karar verilmiştir. Karara göre, 2017-2018 yılında 2.sınıflarda, son olarak 2018-2019
eğitim-öğretim yılında 3.sınıflarda yeni müfredat okutularak yeni müfredatın geçişi tamamlanmış
olacaktır (MEB, 2015). Uygulamaya konulacak olan bu son güncellenen hayat bilgisi dersi öğretim
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programında ise “Ben ve Okulum, Ailem ve Evim, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemi Seviyorum
ve Doğa ve Çevre” şeklinde sıralanan toplam altı ünite yer almaktadır. Özellikle okul kavramının
işlendiği konunun Ben ve okulum ünitesinde yoğun olarak yer aldığı belirlenmiştir. 1.sınıfta 14,
2.sınıfta 11 ve 3.sınıfta 6 kazanımıyla toplam 31 kazanım içeren bir ünitedir.
İlgili literatür detaylıca araştırıldığında, okul kavramıyla ilgili öğretmen adaylarıyla yapılmış
metafor araştırmalarına rastlanırken (Balcı, 2001; Doğan, 2014; Nalçacı ve Bektaş, 2012), lise
öğrencilerinin okulla ilgili metaforik algılarının araştırıldığı (Özdemir ve Kalaycı, 2013) ve ilkokul
aşamasındaki çocukların ve öğretmenlerin katılımıyla da yapılmış okulla ilgili metafor çalışmalarına
rastlanmaktadır (Aydoğdu, 2008; Cerit, 2006). Diğer taraftan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla
yapılmış olan, okula yönelik algılarını belirleyen araştırma sayısı oldukça yetersizdir (Armağan Yıldız,
2012; Çalık, 2008; Saban, 2008). Ancak öğrencilerin okul kavramına yönelik duygusal semantik
tutum farklılıkları hakkında yapılmış olan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın daha
önceden yapılmamış olması ve okula yönelik duygusal semantik tutum ölçeğinin hazırlanması gibi çok
fazla bilinmeyen-kullanılmayan ve klasik olmayan bir ölçme aracının kullanılmış olması bakımından
elde edilen sonuçların alana farklı bir bakış açısıyla nitelikli bilgiler kazandıracağı umulmaktadır.
Böylece hem öğrencilerin duygusal semantik tutumları değerlendirilmiş olacak, hem de öğrencilerin
okula yönelik algıları belirlenmiş olacaktır.
Sosyal bilimlerde özellikle de eğitim ve psikoloji alanında yapılan araştırmalarda tutumların
duyuşsal alanın en önemli noktasında olduğunu söylemek mümkündür (Eagly ve Chaiken, 2005).
Tutumların pek çok özelliği vardır. Tutumun genel özellikleri;
(a) Tutum psikolojik bir objeye ilişkindir,
(b) Tutumlar tepki vermeye hazır olmayı içermektedir,
(c) Tutumlar güdüleme gücüne sahiptir,
(d) Tutumlar durağan olabilir,
(e) Tutumlar değerlendirme içermektedir,
(f) Tutumlar doğrudan gözlenebilen bir özellik değil, bireyin gözlenebilen davranışlarından
çıkarsama yapılarak ve o bireye atfedilen bir eğilim şeklinde sıralanmaktadır (Kağıtçıbaşı, 1999;
Sakallı, 2001).
Genel anlamda tutum, bireyin kendisine ya da çevresindeki herhangi bir konu, kavram, nesne,
olgu ya da olaya yönelik deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği olumlu ve olumsuz
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bir tepkide bulunma eğilimidir (Güney, 2000; İnceoğlu, 1993;
Kağıtçıbaşı, 2010; Tezbaşaran, 1996). Tutumlar bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla
bireylerin öğrenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır (Anderson, 1988; Bagozzi ve Burnkrant, 1985;
Bloom, 1979). Tutumlar, algıların sonucunda oluşmaktadır (Akande, 2009). Bireylerde tutumları
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oluşturmak ve değiştirmek oldukça uzun ve önemli bir süreçtir. Bir bireyin tutum oluşturmasında
bilişsel, duygusal ve davranışsal öğeler bulunmaktadır. Bu noktada tutumsal ve davranışsal desenler
dört elemandan oluşmaktadır. Eylem, eyleme yönelik hedef, eyleme yönelik içerik ve zaman. Bu dört
elemanın genel ya da özel bir örüntüsü de eyleme yönelik tutumları oluşturmaktadır (Ajzen ve
Fishbein, 1977). Dolayısıyla tutumun belirlenmesi bireye kazandırılacak davranışsal hedeflerde ve
izlenecek öğretim yöntemi açısından önemlidir. Çünkü bilişsel başarının duyuşsal başarı ile pozitif
ilişkisinin olduğu bilinmektedir (Bloom 1979). Tutumlar doğrudan ya da dolaylı ölçme teknikleri ile
ölçülebilirler (Kağıtçıbaşı, 2010). Bir eğilimin tutum olarak kabul edilebilmesi için en önemli şart, bir
zihinsel değerlendirme olmasıdır. Dolayısıyla bu çalışmada öğrencilerin hem duygusal semantik
tutumları hem de bilişsel değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin OKUL
kavramına ait semantik farklılık tutum ölçeği uygulanarak değerlendirme yapılmıştır. Ancak İlgili
literatür

incelendiğinde

bu

şekilde

bir

değerlendirmenin yapıldığı herhangi bir

çalışmaya

rastlanmamıştır. Araştırma sonuçlarının ilgili literatüre farklı bir bakış açısıyla nitelikli veriler
kazandıracağı beklenilmektedir. Ayrıca çalışmada okul kavramına yönelik duygusal semantik farklılık
ölçeğinin hazırlanması çalışmaya önem katmaktadır. Bu kapsamda araştırmada aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır.
1. Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler hangi yönde eğilim
göstermektedir?
2. Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler cinsiyet değişkenine
göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
2.YÖNTEM
2.1.Araştırmanın Modeli
Araştırma nicel modelde hazırlanmıştır. Bu kapsamda tarama deseni kullanılmıştır. Tarama
deseni geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir
araştırma desenidir. Bu desende araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde
ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün ve Karadeniz, 2014;
Creswell, 2013; Erkuş, 2012; Karasar, 2014). Bu araştırmada da ilkokul öğrencilerinin okul kavramına
yükledikleri duygusal semantik değerler tanımlanmaya çalışılmıştır. Tarama modeli, bireylerin,
grupların veya fiziksel ortamların özelliklerini özetlediği için eğitim alanındaki araştırmalarda en
yaygın kullanılan modeldir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün ve Karadeniz, 2014).
2.2.Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçesinde bulunan Büğdüz devlet okulunda
kayıtlı 65 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada çalışma grubunun araştırmacıların kolay
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ulaşabilmeleri açısından kolay ulaşılabilir örneklem tercihinde bulunulmuştur. Bu doğrultuda amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda “Okul Heyecanım”
konusunun sınıfında işlenmiş olduğu öğrenciler tercih edilmiştir. Hayat Bilgisi programında 1., 2. ve
3. sınıfta “Okul Heyecanım” konuları yer aldığından dolayı öğrenciler belirtilen üç sınıftan seçilmiştir.
Amaçlı çalışma grubu seçiminde problemlerle karşılaşıldığını belirten araştırmacıların (Knight ve
diğerleri, 2013), görüşleri yönünde bu problemleri en aza indirebilmek için, öğrencilerin seçiminde
çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacının kolay ulaşılabilirliği, okul heyecanım konusunu
öğrenen farklı sınıflardan katılımın sağlanması gibi kriterler dikkate alınmıştır. İlgili kaynaklarda
araştırma sürecindeki katılımcılara ilişkin ölçütlerin araştırmacılar tarafından belirlenebileceği ya da
alan yazına dayalı olarak var olan bir takım ölçütlerin kullanılabileceği belirtilmektedir (Patton, 2002;
Yıldırım ve Şimşek, 2013).
2.3.Veri Toplama Araçları
Araştırmada öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler semantik
farklılık ölçeğiyle toplanmıştır. Bu ölçek ilk olarak Osgood, Suci ve Tannenbaum tarafından
geliştirilmiş olup (Russell ve Hollander, 1975; Tavşancıl, 2010), katılımcıların duyuşsal özelliklerinin
belirlenmesinde oldukça etkilidir (Anderson, 1988). Bu ölçekte 5 veya 7 dereceli puan aralığı
kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 5 dereceli puan aralığının kullanımı tercih edilmiştir. Ölçek iki
kutuplu bir yapı göstermektedir. Karşılıklı kutuplarda zıt sıfatlarla tanımlanan niteliklerin yer aldığı iki
kutuplu derecelendirme ölçeğidir. Sıfatlar olumludan başlayarak daima, genellikle, kısmen, genellikle
ve daima şeklinde değerlendirmeye alınırken, olumsuz sıfatlar tam tersi şekilde puanlamaya alınmıştır.
Bu ölçekte öğrenciler karşılıklı kutuplarda bulunan sıfatlardan birini okul kavramına uygunluğu
açısından seçmektedirler. Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin
geneline ait hesaplamalar yapılırken ortalaması 3.5 ve üstü olanlar pozitif tutum olarak kabul edilirken,
3.5 ile 2.5 arasındaki değerlerin nötr olduğu ve 2.5 değerinin altındaki değere sahip olanlarında negatif
tutuma sahip oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır (Lohr ve Bummer, 1992; Aktaran, Ekici ve
Bilici Ilgın, 2016a,b; Ekici, Gökmen ve Kurt, 2015). Bu kapsamda öğrencilere “Okul kavramıyla ilgili
hangi özellikleri ilişkilendiriyorsunuz?” sorusuyla ilişkili duygusal semantik farklılık tutum ölçeği
verilmiştir. Aşağıda okul kavramına ait duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinden örnek maddeler
yer almaktadır.
Daima

Genellikle

Kısmen

Genellikle

Daima

Zorunlu

Zorunlu değil

Geliştirici
Güvenli

Geliştirici değil
Güvensiz

Okul kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinin hazırlanmasında Hayat
Bilgisi dersi öğretim programında (MEB, 2005; 2009) yer alan “Okul Heyecanım” konusunda yer alan
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sıfatlardan ve 21 öğrencinin hazırladığı kompozisyonlarda vurgulanan sıfatlardan yararlanılmıştır.
Öğrencilerin zihinlerinde kargaşaya neden olmaması için mümkün olduğunca konunun çok özel
boyutlarıyla ilgili olmayan genel sıfatlar tercih edilmiştir. Hazırlanan sıfat çiftlerini içeren ölçme aracı
ilkokulda görev yapan toplam iki öğretmenin alan uzmanı olarak görüşlerinin alınmasıyla son şekli
verilmiştir. 11 sıfat çiftinden oluşan ölçme aracı toplam 70 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama
sonunda yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre ölçeğin toplam
varyansın %52.11’ini açıkladığı ve eigen değeri 3.17 olan tek boyutlu bir ölçme aracı olduğu
belirlenmiştir. Ölçme aracında yer alan maddelerin faktör yükleri .68 ile .82 arasında değişmektedir.
Okul kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğinin geneli için Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1. Okul kavramına yönelik duygusal semantik farklılık ölçeğinin faktör yapısı
Semantik ifadeler
SS
X
Zor-Kolay
3.29
1.11
Zevkli-Sıkıcı
4.01
1.25
Karmaşık-Basit
3.41
1.50
Yorucu-Yorucu Değil
4.15
1.61
Değerli-Değersiz
4.00
1.36
Gerekli-Gereksiz
4.73
1.67
Zorunlu- Zorunlu değil
4.44
1.32
Temiz-Kirli
3.78
1.47
Güvenli-Güvensiz
4.15
1.38
Geliştirici-Geliştirici değil
4.65
1.68
Huzurlu-Huzurlu değil
4.36
1.42
Açıklanan toplam varyans=52.11; Eigenvalue değeri=3.17,
Cronbach Alpha .90

Faktör yükleri
.68
.71
.70
.72
.74
.76
.73
.80
.71
.81
.82

2.4.Verilerin analizi
Verilerin değerlendirilmesinde iki kutuplu her bir sıfata ait tek tek frekans, yüzde ve aritmetik
ortalama değerleri hesaplandıktan sonra, her bir sıfat çifti için toplam aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri hesaplanmıştır. Katılımcıların puanı 5 ve 4 seçeneğindeyse pozitif tutuma sahip
oldukları, 3 seçeneğindeyse nötr tutuma sahip oldukları ve 2 ve 1 seçeneğindeyse negatif tutuma sahip
oldukları şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade
ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir. Okul kavramına
yönelik semantik farklılık ölçeği ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistiki
yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve bağımsız gruplar için ttesti

kullanılmıştır.

Ayrıca

Okul

kavramına

yönelik

semantik

farklılık

tutum

ölçeğinin

değerlendirilmesinde SPSS-20 ve Şekil 1’in hazırlanmasında Nvivo9.3 programından yararlanılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde araştırmanın alt amaçları yönünde veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır.
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3.1.Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlere ait bulgular
Öğrencilerin okul kavramına yönelik duygusal semantik farklılık tutum ölçeğiyle elde edilen
verilere ait betimsel değerlere Tablo 2’de yer verilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin okul kavramıyla
ilgili ortaya koydukları duygusal anlamların düzeyleri ile kullanılan sıfatların hangileri olduğu,
puanlanan sıfatların genel ortalamaları, standart sapma değerleri ve her bir seçenekteki % ve frekans
değerleri belirtilmiştir.
Tablo 2. Okul kavramına yönelik semantik farklılık tutum ölçeğiyle elde edilen verilerin
betimsel değerlerine ait bulgular

Semantik
ifadeler
Zor-Kolay
Zevkli-Sıkıcı
KarmaşıkBasit
YorucuYorucu Değil
DeğerliDeğersiz
GereksizGerekli
ZorunluZorunlu değil
Temiz-Kirli
GüvenliGüvensiz
GeliştiriciGeliştirici
değil
Huzurlu
değilHuzurlu

N
65
65

2.2
4.5

SS
1.4
1.4

65

2.2

1.3

65

2.1

1.3

65

4.8

1.3

65

3.9

1.5

65
65

3.4
4.2

1.6
1.3

65

4.0

1.5

65

4.3

1.2

65

3.8

1.4

X

Daima
f
%
32
49.2
5
7.7

Genellikle
f
%
2
3.1
6
9.2

Kısmen
f
%
18
27.7
7
10.8

Genellikle
f
%
6
9.2
5
7.7

Daima
f
%
7
10.8
42
64.6

29

44.6

9

13.8

13

20.0

8

12.3

6

9.2

33

50.8

5

7.7

15

23.1

7

10.8

5

7.7

42

64.6

3

4.6

6

9.2

8

12.3

6

9.2

9

13.8

2

3.1

7

10.8

7

10.8

40

61.5

16

24.6

2

3.1

13

20.0

7

10.8

27

41.5

5

7.7

5

7.7

14

21.5

3

4.6

38

58.5

39

60.0

1

1.5

3

4.6

9

13.8

13

20.0

44

67.7

1

1.5

6

9.2

8

12.3

6

9.2

8

12.3

4

6.2

14

21.5

6

9.2

33

50.8

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin belirlenen aritmetik ortalama değerlerine göre, okul
kavramını daima Değerli ( X =4.8), daima Sıkıcı ( X =4.5), daima Geliştirici ( X =4.3), daima Kirli
( X =4.2), daima Güvenli ( X =4.0), daima Gerekli ( X =3.9), daima Huzurlu ( X =3.8), daima Zor
( X =2.3), daima Karmaşık ( X =2.2) ve daima Yorucu ( X =2.1) olarak algılamaktadırlar. Buna göre
aritmetik ortalama değerlerinden anlaşıldığı gibi, öğrenciler okul kavramını en fazla daima Değerli,
daima Sıkıcı, daima Geliştirici, daima Kirli, daima Güvenli, daima Gerekli, daima Huzurlu, daima
Zor, daima Karmaşık ve daima Yorucu şeklinde algılamaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin okul kavramına
belirttikleri görüşlerin katılımcı sayısı ve yüzde değerlerine göre dağılımı ise aritmetik ortalama
değerleriyle benzerlik göstermektedir. Bu değerler şöyle sıralanmaktadır; daima Değerli (f= 42, %
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64.6), daima Sıkıcı (f= 42, % 64.6), daima Geliştirici (f= 44, % 67.7), daima Kirli (f= 38, % 58.5),
daima Güvenli (f= 39, % 60.0), daima Gerekli (f= 40, % 61.5), daima Huzurlu (f= 33, % 50.8), daima
Zor (f= 32, % 49.2), daima Karmaşık (f= 29, % 44.6) ve daima Yorucu (f= 33, % 50.8).
Diğer taraftan okul kavramına yönelik toplam duygusal semantik farklılık tutum puanı toplam
11 iki uçlu semantik sıfatın aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri
puan pozitif tutumu ifade ederken, 3.5-2.5 arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade
etmektedir (Lohr ve Bummer, 1992; Aktaran, Ekici ve Ilgın Bilici, 2016a,b; Kurt ve Ekici, 2014).
Buna göre öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması

X

= 3.59 olarak hesaplanmıştır. Bu puan

öğrencilerin genel puan ortalamasına göre okul kavramına yönelik olarak pozitif semantik tutuma
sahip olduklarını ifade etmektedir. Şekil 1.’de öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal
semantik değerlerle hazırlanan model yer almaktadır.

Şekil 1. Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik tutum değerleri
3.2.Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin sınıf
değişkenine göre farklılığına ilişkin bulgular
Tablo 3’de öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet
değişkenine göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için t-testi sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 3. Öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine
göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için t-testi sonuçları
Semantik ifadeler
Zor-Kolay
Zevkli-Sıkıcı
Karmaşık-Basit
Yorucu-Yorucu Değil
Değerli-Değersiz
Gereksiz- Gerekli
Zorunlu- Zorunlu değil
Temiz-Kirli
Güvenli-Güvensiz
Geliştirici- Geliştirici
değil
Huzurlu değil-Huzurlu

Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

N
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35

X

2.66
1.97
4.23
4.02
2.16
2.37
1.90
2.40
4.26
4.11
4.33
3.77
3.30
3.51
4.13
3.85
4.10
3.77
4.46
4.11
3.90
3.71

SS
1.51
1.29
1.22
1.46
1.26
1.49
1.24
1.43
1.31
1.34
1.26
1.57
1.66
1.61
1.25
1.43
1.49
1.68
1.07
1.40
1.26
1.58

t

p

1.995

.050

.606

.547

-.591

.557

-1.487

.142

.461

.647

1.567

.122

-.526

.601

.819

.416

.826

.412

1.119

.268

.516

.608

Tablo 3’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan öğrencilerin okul kavramına yükledikleri
duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine göre farklılığına ilişkin bağımsız gruplar için t-testi
sonuçları incelendiğinde; p<0.05 düzeyinde semantik ifadelerin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Belirlenen p değerleri .122 ile .647 arasında değişmektedir. Bu
sonuçlar öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine
göre değişmediğini ifade etmektedir. Toplam 11 zıt sıfatlardan bazılarında kız öğrencilerin puanlarının
yüksek olduğu, bazılarında ise erkek öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu ancak bu farklılıkların
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Toplam 8 sıfatta kızların okul kavramına
yükledikleri duygusal semantik puanlarının yüksek olduğu tespit edilirken, toplam 3 sıfatta ise
erkeklerin puanının yüksek olduğu tespit edilmiştir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik
değerler açısından okulla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir.
Öğrenciler okula yönelik olarak farklı sıfatlara görüşler belirtmişlerdir. Bu kapsamda
belirlenen aritmetik ortalama değerlerine göre okul kavramını en fazla Değerli, Sıkıcı, Geliştirici,
Kirli, Güvenli vb olarak algılamaktadırlar. Okul kavramına yönelik olarak olumsuz sıfatların da tercih
edildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Sıkıcı, Karmaşık, Yorucu, Kirli gibi aritmetik ortalaması
oldukça yüksek sıfatların da tercih edildiği belirlenmiştir. Diğer taraftan okul kavramına yönelik
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toplam duygusal semantik farklılık tutum puanı toplam 11 iki uçlu semantik sıfatın aritmetik
ortalamasına göre hesaplanmıştır. Bu kapsamda 3.5 ve üzeri puan pozitif tutumu ifade ederken, 3.5-2.5
arası nötr tutumu ve 2.5 ve altı ise negatif tutumu ifade etmektedir (Lohr ve Bummer, 1992). Buna
göre öğrencilerin toplam tutum puanı ortalaması

X

= 3.59 olarak hesaplanmıştır. Bu puan öğrencilerin

genel puan ortalamasına göre okul kavramına yönelik olarak pozitif tutuma sahip olduklarını ifade
etmektedir. Belirtilen sıfat çiftlerinden de tespit edildiği gibi, öğrenciler okul kavramını tüm sıfatlar
yanında en fazla Değerli olarak algılamaktadırlar. Bu sıfatla birlikte öğrencilerin okul kavramını
hayatlarındaki önemli bir kavram olarak vurgulamaktadırlar. Ancak en fazla vurgulanan ilk beş sıfat
arasında yer alan ve okulu Sıkıcı ve Kirli olarak algılamaya yönelik belirtilen sıfatlar ise çalışmanın en
ilginç sonuçlarındandır. Çünkü öğrenciler okulu ki okulda bulunduğu süre içindeki faaliyetleri Sıkıcı
bulduklarını ve okulun temizlik konusunda da yeterli olmadığı yönünde görüş belirttikleri tespit
edilmiştir. Bu durum öğrencilerin okulda bulunmaktan çok fazla mutlu olmadıklarını ve kendilerini
mutlu etmeyen bir ortamın olduğuna işaret etmektedir. Diğer taraftan frekansları açısından en fazla
belirtilen ilk beş sıfat içinde yer alan Değerli, Geliştirici ve Güvenli sıfatlarının ise olumsuz algılara
rağmen öğrencilerin okulda bulunmaları gerekliliğine ve okula yönelik olumlu algıya işaret
etmektedir.
Diğer taraftan öğrencilerin okul kavramına yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet
değişkenine göre farklılığına yönelik bağımsız gruplar için t-testi sonuçları incelendiğinde; p<0.05
düzeyinde semantik ifadelerin hiçbirinin cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Belirlenen p değerleri 122 ile .647 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin okul kavramına
yükledikleri duygusal semantik değerlerin cinsiyet değişkenine göre değişmediğini ifade etmektedir.
Toplam 11 zıt sıfatlardan bazılarında kız öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu, bazılarında ise erkek
öğrencilerin puanlarının yüksek olduğu ancak bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Toplam 8 sıfatta kızların puanı yüksek iken toplam 3 sıfatta ise erkeklerin puanı
yüksektir. Özellikle kız öğrencilerin Zor ve Huzurlu değil olarak belirtilen olumsuz sıfatlarına erkek
öğrencilere göre daha yüksek algıya sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum kız öğrencilerin okul
kavramına yükledikleri duygusal semantik değerler açısından erkek öğrencilere göre olumsuz algıya
sahip olduklarını ifade etmektedir.
Araştırma sonuçlarından yararlanılarak konuyla ilgili olarak aşağıdaki öneriler belirtilebilir;
1. Bu araştırma daha farklı ve zengin veri toplayabilmek için karma modelle
hazırlanabilir. Nicel model kullanılarak toparlanan verilerle elde edilen semantik tutum değerlerindeki
değişimlerin nedenleri ki, kız öğrencilerin sahip oldukları olumsuz tutumların sebeplerini belirlemek
amaçlı, nitel model kullanılarak araştırılabilir.
2. Bu araştırma gözlem, görüşme vb gibi
yapılabilir.
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3. Bu araştırma farklı demografik özelliklere sahip ve farklı bölgelerdeki öğrencilerin
katılımıyla hazırlanabilir.
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ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN İNANÇLARININ BELİRLENMESİ
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ÖZET
Okul öncesi eğitime, ulusal ve uluslararası boyutta büyük bir ilgi gösterilmektedir. Bu
eğitimin gözde olmasının başlıca sebepleri arasında, gelişimin en hızlı olduğu ve gelişimsel birçok
temelin atıldığı bir dönem olması yer almaktadır. Okul öncesi dönemde çocukların öğreneceği birçok
bilgi ve kazanacağı birçok beceri ileriki dönemlerdeki başarısını büyük oranda etkilemektedir.
Özellikle bu dönemde çocukların elde edeceği matematiksel deneyimler, onların matematiğe karşı
tutum ve inançlarını ve matematik öğrenimlerini doğrudan etkileyecektir. Dolayısıyla, bu dönemde
eğitim ve öğretim yapacak olan öğretmenlerin matematik alanında öğretimi, öğrenimi ve inançları,
çocukların matematiksel gelişimini ya destekleyecek ya da ket vuracaktır. Bu araştırmada, okul öncesi
öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inançlarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 5’li likert türü Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnançları
Ölçeği Erzincan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretmen adaylarına
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında ölçek 120 öğretmen adayına uygulanmış olup, verilerin
analizinde betimsel istatistik ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Meslek liselerinden
mezun olan öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan ortalamasının, Anadolu
liselerinden mezun olan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasına göre daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Ayrıca, 3. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan
ortalamasının 2. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasından anlamlı olarak
yüksek olduğu görülmüştür. Lisans düzeyinde okulöncesi eğitimi programında verilen Matematik
Eğitimi dersini almış olan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasının bu dersi henüz almamış
olan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamasından daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Matematik öğrenme ve öğretme, inanç, okul öncesi öğretmenliği.
ABSTRACT
Preschool education has shown great interest in the national and international areas. One of
the main reasons for the popularity of this education is the fact that children’s development is the
fastest and many developmental basics are laid in this period. In the pre-school period, children will
learn a lot of knowledge and become many skills to succeed in the future. In particular, mathematical
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experiences that children will have at this time will directly affect their attitudes and beliefs towards
mathematics and their mathematics education. Therefore, teacher’s mathematics teaching, learning and
beliefs will either support or prevent children's mathematical development. In this research, it is aimed
to examine the beliefs of pre-school teachers about mathematics teaching and learning. For this
purpose, a 5-point likert type Mathematics Teaching, Learning and Beliefs Scale was used to Erzincan
University Preschool Teacher Education teacher candidates. In the scope of the research, the scale was
applied to 120 teacher candidates and descriptive statistics and ANOVA were used in the analysis of
the data. As a result of the research, it was found that the average of total score of the teacher
candidates who graduated from the vocational high school was higher than the average of total score
of the teacher candidates who graduated from Anatolian high school. In addition, it was seen that the
average total score of the teacher candidates who read in the 3rd grade had a significantly higher mean
than the average total scores of the teacher candidates who read in the 2nd grade. It was found that the
average of the total scores of the teacher candidates who have taken the Mathematics Education course
in the undergraduate level of the school education program is higher than the average of the total
scores of the teacher candidates who have not taken this course yet.
Key Words: Mathematics learning and teaching, beliefs, preschool teaching.
1. GİRİŞ
Okul öncesi dönem, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı olduğu
dönemdir. Çocuklara erken yaşlarda sağlanacak deneyimler; temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların
oluşmasını sağlamakta ve ileriki yaşları da etkilemektedir. Özellikle, okul öncesi dönemde matematik
eğitiminin ilgi odağı haline gelmesinde birçok neden bulunmaktadır. Bu dönemde verilen matematik
eğitiminin çocukların daha sonraki öğrenim yaşantılarında ve akademik başarılarında etkisinin
gözlemlenmesi, bu yaş döneminde kazanılan ve işlevsel hale gelen birçok bilgi ve becerinin
gelişiminin farkına varılmasını sağlamıştır. Matematik tüm dünyada önem verilen bir konudur.
Matematik alanında başarılı kişilere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yapılan çalışmalarda,
çocukların okul öncesi dönemdeki matematik becerilerinin daha sonraki matematik başarılarının güçlü
bir yordayıcısı olduğu görülmüştür (Arı, 2003; Claessens ve Engels, 2013; Duncan ve ark., 2007;
Reyna ve Brainerd, 2007; Watkins, Lei ve Canivez, 2007).
Çocukların erken yaşlarda doğal öğrenme ortamlarında matematikle tanıştırılması gerektiği
düşünülmektedir (Linder, Powers-Costello ve Stagelin, 2011). Öğrenme ortamının çocukların
matematik eğitiminde önemli bir faktör olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya koyulmuştur
(Pierce, 1994; Wang, Elicker, McMullen, ve Mao, 2008). Okul öncesi eğitimde çocuğun çevresini
düzenleyen ve o çevreye uygun eğitim programını uygulayan, öğretmenlerdir. Bu nedenle,
öğretmenlerin matematik öğretimi ile ilgili sahip oldukları tutum ve inançlar sınıf içi uygulamaların
çeşidini ve niteliğini doğrudan etkilemektedir (Klibanoff ve Levine 2006). Öğretmenlerin çocuklara
anlamlı matematik deneyimleri yaşatabilmeleri için öncelikle matematik hakkında olumlu tutum ve
inançlara sahip olmaları gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, okul öncesi öğretmen adaylarının
öğrencilik yıllarında matematik öğretimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve matematiğe
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karşı olumlu tutumlar geliştiremediklerini göstermektedir (Kilpatrick, Swafford ve Findell, 2001;
NAEYC,2001).
İnançlar, bireylerin geçmiş

yaşantılarından şekillenen kişisel değer yargıları olarak

tanımlanmaktadır (Raymond, 1997). Kişilerin inançları, hayatta alacağı ve uygulayacağı kararları
etkilemektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin inançları da onların algılarını, kararlarını ve uygulama
performanslarını etkilemektedir (Pajares, 1992). Öğretmenlerin matematik eğitimi sırasındaki
davranışları ve tutumları, inançlarının sonucudur. Nitelikli bir matematik eğitimi için öğretmenlerin
matematiğe

yönelik inançlarının, öğretmenlerin davranışları üzerinde etkili olup olmadığının

incelenmesi gerekmektedir. Baydar ve Bulut (2002) iki tür inançtan söz etmektedirler. Birincisi,
matematiğin doğasına yönelik olan, yani matematiğin ne işe yaradığı ve ne ile ilgili olduğuna yönelik
inançlardır. Diğeri ise matematiğin öğretimine yönelik olan, yani matematik öğretiminin nasıl
yapılması, amaçları, araçları ve eğitim programının nasıl olması gerektiğine dair inançlardır.
1.1.Problem Durumu
Öğretmenlerin sınıf içi kararlarının ve davranışlarının belirleyicisi olduğu düşünülen inançlara
yönelik çalışmalara, son yıllarda oldukça önem verilmektedir. Çünkü öğretmenlerin öğrenme ve
öğretme hakkındaki inançlarının, sınıf içi kararlarının ve davranışlarının çocukların öğrenmelerini
etkilediği düşünülmektedir (Fang, 1996; Isenberg, 1990; Kagan,1992; Pajares, 1992). Etkinliklerin
planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde önemli olan nokta, öğretmenin neyin
önemli olup olmadığı konusundaki inançlarıdır (Charlesworth ve ark., 1993). Öğretmenlerin
matematiğin doğasına ilişkin inançları, matematiği öğretme-öğrenme ile ilgili inançlarına temel
oluşturmaktadır (Thompson, 1992). Literatür incelendiğinde ilk ve ortaokul düzeylerinde matematik
eğitimi veren öğretmenlerin matematik öğretimlerini ölçmek amacıyla yapılan birçok çalışmaya
rastlanmaktadır (Ertekin, 2010; Ertekin, Dilmaç, Yazıcı ve Peker, 2010; Peker, 2006; 2009a; 2009b;
2009c; Peker ve Ertekin, 2011; Ural, 2015; Yazıcı, Peker, Ertekin ve Dilmaç, 2011).
Ancak, okul öncesi eğitim alanında hizmet veren öğretmenlerin matematik öğretimi ve öğrenimine
ilişkin inançlarının görece daha az incelendiği görülmektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde
eğitim verecek öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlarının
belirlenmesi önemli olacaktır. Bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi
ve öğrenimine yönelik inançların belirlemesine yöneliktir. Bu yönüyle çalışma

alana

katkı

sağlayacağı düşünülmektedir.
1.2. Araştırmanın Amacı
Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğretimine ilişkin inançlarının sınıf içi etkinlikleri
etkilediği düşünüldüğünde okul öncesi dönemdeki çocuklara eğitim verecek olan öğretmen adaylarının
matematik ve matematik öğretimine ilişkin inançlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı yaş
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gruplarında eğitim veren öğretmenlerin matematik ve matematik öğretimiyle ilgili inanç ve görüşlerini
belirleyen ölçme araçları yaygın olarak kullanılırken, okul öncesi öğretmenlerinin matematik ve
matematik

öğretimine

ilişkin

görüşlerinin

belirlendiği

ölçme

araçları

yaygın

olarak

kullanılmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının matematik ve
matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlarını belirleyen bir ölçme aracını kullanmak ve
durum analizi yapmaktır. Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine
yönelik inançların belirlenmesine ilişkin çalışmaların az olması çalışmanın gerekliliğini kılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada okul öncesi eğitimi alanında öğrenim gören öğretmen adaylarının matematik
öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Tarama
modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2015). Araştırma tarama modelinde betimsel bir nitelik
taşımaktadır. Betimsel araştırma, kurumların, grupların mevcut durumuyla ilgili geniş açıklamalar
yapmak için çok sayıda denek ve objeyle belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan çalışmadır (Kaptan,
1998).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini 2015-2016 öğretim yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 1. 2. ve 3. sınıf öğretmen adayları
oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflendiği için örnekleme yoluna gidilmemiştir.
Araştırma kapsamında ölçek, 14 erkek 106 kız olmak üzere toplam 120 öğretmen adayına
uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 37’si birinci sınıf, 40’ı ikinci sınıf ve 43’ü ise
üçüncü sınıftır. Çalışmada yer alan öğretmen adaylarından 13’ü Öğretmen Lisesi, 45’i Meslek Lisesi
ve 62’si ise Anadolu Lisesi mezunudur. Ayrıca lisans sürecinde verilen “Matematik Eğitimi” dersini
43 öğretmen adayı almış ve 77 öğretmen adayı almamıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı
2.3.1. Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnancı Ölçeği
Verilerin toplanmasında Güven ve ark. (2013) tarafından geliştirilen “Matematik Öğretimi,
Öğrenimi ve İnancı” ölçeği, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarına
uygulanmıştır. Alan yazındaki çalışmalardan alınan ölçek maddeleri, uzman görüşleri doğrultusunda
gerekli düzeltmeler yapılarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının matematik ve matematik
öğretimi ve öğrenimi hakkında inançlarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, geçerlilik ve
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güvenirlik çalışmaları kapsamında 456 okul öncesi öğretmen adayına uygulanmış ve faktör analizi
yapılmış ve ölçeğe son şekli verilmiştir. Bu ölçek, 32 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. “1
kesinlikle

katılmıyorum”, “2 katılmıyorum”, “3 kararsızım”, “4 katılıyorum”, “5 kesinlikle

katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçek, “matematiksel öğrenme”, “matematiksel öğrenmede
yetenek-gelişim ve yaşa uygunluk”, “matematiğin doğası”, “müfredat”, “öğretmen yeterliliği” ve
“öğretme-öğretmenin rolü” olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktır. Bu çalışmada elde edilen veriler
doğrultusunda 32 maddelik ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık değeri 0,86 bulunmuştur ve bu değer
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Can, 2014). Bu çalışmada her bir öğretmen adayının
matematik ve matematik öğretimi ve öğrenimi hakkında inançlarını belirlemek amacıyla ölçekten
aldığı toplam puan hesaplanmış ve bu puan analizlerde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Toplam
puan hesaplanmadan önce olumsuz ifade içeren ölçek maddeleri (3., 4., 5., 6., 8., 9., 13., 14., 17., 19.,
20., 25., 28., 30. ve 32. maddeler) tersine kodlanmış ve daha sonra her bir katılımcı için toplam puan
hesaplanmıştır.
2.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Verilerin analizinde betimsel istatistik (frekans, minimum ve maksimum puan ve aritmetik
ortalama) ile ANOVA kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan temel
alınarak cinsiyet ve Matematik Eğitimi dersini alıp almama faktörlerine göre varyans analizi
yapılmıştır. Mezun olunan lise türü ve lisans sınıf düzeyi ise ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmanın analizleri şu alt problemlere cevap aranarak yapılmıştır.
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları
açısından cinsiyete göre anlamlı fark var mıdır? Cinsiyet faktörüne göre fark olup olmadığını
incelemek için ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılır ancak homojenlik sağlanamadığı için
nanparametrik bir test olan Mann-Witney U testi ile analiz edilmiştir.
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları
açısından lisans eğitimi sürecinde verilen Matematik Eğitimi dersini alıp almama durumuna göre
anlamlı fark var mıdır? Matematik Eğitimi dersini alıp almama faktörüne göre fark olup olmadığını
incelemek için ilişkisiz örneklemler için t-testi yapılır, t-testi yapmak için gerekli şartlar sağlandığı
için ilişkisiz örneklemler t-testi yapılmıştır.
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları
açısından lisans düzeyine göre anlamlı fark var mıdır? İkiden fazla gruba ilişkin ortalamaların en az
ikisi arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını test etmek için Tek Faktörlü Varyans
Analizi yapılmıştır. Tek yönlü Anova yapabilmek için gruplara arası normal dağılım
göstermesi, grup varyansları eşit olması ve her bir veri diğerinden bağımsız olması varsayımları
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karşılanmıştır. 1., 2. Ve 3. sınıf lisans öğretmen adaylarının ortalamaları arasında fark olup
olmadığını test etmek için Tek yönlü Anova kullanılmıştır.
Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları
açısından mezun olunan lise türüne göre anlamlı fark var mıdır? İkiden fazla gruba ilişkin
ortalamaların en az ikisi arasında istatiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını test etmek için Tek
Faktörlü Varyans Analizi yapılmıştır. Tek yönlü Anova yapabilmek için gruplara arası normal dağılım
göstermesi, grup varyansları eşit olması ve her bir veri diğerinden bağımsız olması varsayımları
karşılanmıştır. 3 farklı lise türünden mezun olan öğretmen adaylarının ortalamaları arasında fark olup
olmadığını Tek yönlü Anova ile analiz edilmiştir.
3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırma bulguları ve bu bulgular ışığında yapılan yorumlara yer verilmektedir.
Elde edilen bulgular ve yorumlar, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda aşağıda yer almaktadır.
Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet, lise türü, lisans sınıf düzeyi ve lisans sürecinde
verilen Matematik Eğitimi dersini alıp almama durumuna göre sayıları, ortalamaları, minimum ve
maksimum puanları ve standart sapma puanları Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’de çalışmaya
katılan 106’sı kız ve 14’ü erkek toplam 120 okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve
öğrenimine yönelik inançlar ölçeğinde kızların puanları ( =123,94) erkeklerden ( =117,14) daha
yüksek çıkmıştır. 13’ü Öğretmen Lisesi, 62’si Anadolu Lisesi ve 45’i ise Meslek Lisesi mezun olan
öğretmen adaylarının Meslek lisesi mezunlarının ( =127,57), Anadolu Lisesi( =119,91) ve Öğretmen
Lisesinden ( =123,23) mezun olanlardan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılan
öğretmen adaylarından 37’si lisans 1. sınıf, 40’ı lisans 2. sınıf ve 43’ü ise lisans 3. sınıf
düzeyindedirler. Lisans 3. sınıfa devam eden öğretmen adaylarının puanları ( =127,83) 2. sınıfa (
=123,07) ve 1. sınıfa ( =117,78) devam eden öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu
bulunmuştur. Lisans eğitimi sürecinde “Matematik Eğitimi” dersini öğretmen adaylarından 43’ü almış
ve 77’si ise almamıştır. Dersi alan öğretmen adaylarının puanları ( =127,83) dersi almayan öğretmen
adaylarından ( =120,53) daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve İnancı Ölçeğinden
Aldıkları Toplam Puanları na İlişkin Betimsel İstatistikler
Cinsiyete göre puanlar
Grup

N

Kız

106

Erkek

14

Toplam

120

Min

Max

S

123,94

85,00

155,00

14,55

117,14

93,00

135,00

15,43

123,15

85,00

155,00

14,55

Min

Max

S

Mezun olunan lise türüne göre puanlar
Lise Türü

N

Öğretmen Lisesi

13

123,23

96,00

139,00

12,73

Anadolu Lisesi

62

119,91

85,00

141,00

13,44

Meslek Lisesi

45

127,57

93,00

155,00

16,11

Min

Max

S

Lisans sınıf düzeyine göre puanlar
Sınıf Düzeyi

N

1

37

117,78

85,00

155,00

14,84

2

40

123,07

96,00

154,00

14,66

3

43

127,83

93,00

148,00

13,44

Lisans Sürecinde “Matematik Eğitimi” dersini alıp almama durumuna göre puanlar
Ders Alıp Almama Durumu

N

Evet

43

Hayır

77

Min

Max

S

127,83

93,00

148,00

13,44

120,53

85,00

155,00

14,89

Tablo 2’de kızlarla erkeklerin matematik öğretimi, öğrenimi ve inançları arasında bir fark olup
olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucuna göre, kızlar ve erkeklerin
matematik öğretimi, öğrenimi ve inancı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir
(U=879, p˃0,05). Bu grupta cinsiyetin araştırmaya konu olan matematik öğretimi, öğrenimi ve inancı
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Cinsiyetine Göre Matematik Öğretimi, Öğrenimi ve
İnançlarına Yönelik Değerler
N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kız

106

62

6576

879

0,18

Erkek

14

48

684

Grup

Tablo 3’de, öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre matematik öğretimi,
öğrenimi ve inançlarına yönelik puanlarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını inceleyen ANOVA
testi bulguları yer almaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adayları Öğretmen Lisesi (
=123,23), Anadolu Lisesi ( =119,91) ve Meslek Lisesi mezunları ( =127,57) olmak üzere üç gruba
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ayrılmaktadır. ANOVA testi sonucunda bu gruplardan en az ikisi arasında istatiksel olarak anlamlı
fark gözlemlenmiştir [F(2-117) = 3,66, p < 0,05]. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (ɳ 2=0,06)
bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi
sonucunda anlamlı farkın, Meslek

Liselerinden ve Anadolu Liselerinden mezun olan öğretmen

adaylarının puanları arasında Meslek Liseleri lehine olduğu görülmüştür.
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Matematik
Öğretimi, Öğrenimi ve İnançlarına Yönelik Değerler
VaryansınKaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Anlamlı Fark

GruplarArası
Grup İçi

1529,418
24391,882

2
117

764,709
208,478

3,66

0,029

Meslek Lisesi –Anadolu Lisesi

Toplam

25921,300

119

Tablo 4’de lisans sınıf düzeylerinin matematik öğretimi, öğrenimi ve inançları üzerinde bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını sınamak için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları yer
almaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri 1. Sınıf ( =117,78), 2.
Sınıf ( =123,07) ve 3. Sınıf ( =127,83), olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. ANOVA testi sonucunda
bu gruplardan en az ikisi arasında istatiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir [F(2-117)= 4,919,
p<0,05]. Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (ɳ 2=0,07) bu farkın orta düzeyde olduğunu
göstermektedir. Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda; anlamlı farkın 1. Sınıf ve 3. Sınıf
öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları toplam puan ortalamaları arasında olduğu ve 3. Sınıfta okuyan
öğretmen adayları lehine olduğu görülmüştür.
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Lisans Sınıf Düzeylerine Göre Matematik Öğretimi,
Öğrenimi ve İnançlarına Yönelik Değerler
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler Ortalaması

F

p

Anlamlı Fark

Gruplar Arası

2010,394

2

1005,197

4,919

0,009

1. sınıf-3. Sınıf

Gruplar İçi

23910,906

117

204,367

Toplam

25921,300

119

Tablo 5’de okulöncesi eğitimi alanında lisans düzeyinde Matematik Eğitimi dersi almanın
öğretmen adaylarının matematik öğretimi, öğrenimi ve inancı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup
olmadığını incelemek için uygulanan ilişkisiz örneklemler için t-test analiz sonuçları görülmektedir.
Matematik Eğitimi dersi almış olan öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması
( =127,83) ile dersi almamış olan öğretmen adaylarının ölçekten aldıkları puan ortalaması ( =
120,53) arasında anlamlı bir fark görülmüştür [t(118)= 2,666, p˃0,009]. Bu durumda bölümde verilen
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Matematik Eğitimi dersinin öğretmen adaylarının matematik öğretimi, öğrenimi ve inancı üzerinde
anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Öğretmen adaylarının lisans verilen Matematik Eğitimi dersini alıp almama
durumlarına göre matematik öğretimi, öğrenimi ve inançlarına yönelik değerler
Gruplar
Matematik Eğitimi
Dersi Alanlar
Matematik
Eğitimi Dersi
Almayanlar

N

S

sd

t

p

118

2,66

0,009

43

127,83

13,44

77

120,53

14,89

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Okul öncesi eğitimi alanındaki öğretmen adaylarının matematik öğretimi ve öğrenimi
hakkındaki düşüncelerinin ve inançlarının ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada,
öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerine, lisans sınıf düzeylerine ve okul öncesi eğitim
alanında Matematik Eğitimine yönelik ders alıp almamalarına göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türlerine göre Meslek Lisesi
mezunlarının toplam puan ortalamalarının Anadolu Lisesi mezunlarının toplam puan ortalamalarından
daha yüksek olduğu görülmüştür. Avcı, Çoşkuntuncel ve İnandı (2011) yaptıkları çalışmada ise lise
türleri göre Anadolu Lisesi ile Öğretmen Lisesi arasında anlamlı fark bulunmuştur. Anadolu Lisesi
öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının, Meslek Lisesi öğrencilerine göre daha olumlu olduğu
bulunmuştur. Ancak bu çalışmada Meslek Lisesi mezunu öğretmen adaylarının diğer lise mezun
öğretmen adaylarına göre matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlarının daha olumlu olması,
Meslek Lisesi mezun olan öğretmen adaylarının alana hâkim olmaları ve sınıf arkadaşlarına göre daha
uzun süredir okul öncesi eğitimle ilgileniyor olmalarından açıklanabilir.
Bu çalışmada ayrıca çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının lisans eğitiminde kaçıncı
yılda olduklarına göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının toplam
puan ortalamalarının 2. sınıfta okuyan öğretmen adaylarının toplam puan ortalamalarından daha
yüksek olduğu görülmüştür. Kahyaoğlu ve Yangın (2007) ilköğretim öğretmen adaylarının mesleki
öz-yeterliliğini incelemek amaçlı yaptıkları çalışmada lisans düzeyinde 2. sınıfta öğrenim görmekte
olan öğretmen adaylarının diğer sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarına göre kendilerini daha yeterli
buldukları görülmüştür. Örneklem farklılığından kaynaklı olarak yapılan çalışma ile Kahyaoğlu ve
Yangın (2007)’ın yaptıkları çalışma arasındaki farklı sonuçlar bulunduğu söylenebilir. Ayrıca sınıf
düzeyi arttıkça alana yönelim ve hâkimiyetin artmasıyla açıklanabilir.
Öğretmen adaylarının matematik öğretimi, öğrenimine

yönelik inançlarını belirlemek

amacıyla yapılan bu çalışmada öğretmen adaylarının inançlarının, lisans eğitimi sürecinde verilen
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“Matematik Eğitimi” dersini alıp almama durumlarına göre farklılaştığı görülmüştür. Matematik
Eğitimi dersini almış olanların toplam puan ortalamalarının bu dersi almamış olanların toplam puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum, Matematik Eğitimi dersini alan
öğretmen adaylarının matematiğe karşı daha olumlu tutum geliştirmeleriyle açıklanabilir.
Son olarak, çalışmada yer alan öğretmen adaylarının cinsiyete bağlı anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Aynı şekilde Avcı, Çoşkuntuncel ve

İnandı (2011)’nın yaptıkları çalışmada

dacinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Söz konusu sonuçlar, bu araştırmada
ulaşılan matematik

öğretimi ve öğrenimine yönelik inançlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark

yoktur sonucunu desteklemektedir.
4.1.Öneriler
Araştırma sonuçları doğrultusunda okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretimi,
öğrenimi ve inançları ile ilgili aşağıdaki öneriler geliştirilebilir.
➢

Öğretmen

adaylarının matematik öğretimi, öğrenimi ve inanç düzeylerini etkileyen

öğretmen, okul ve arkadaş ortamı gibi faktörler incelenebilir.
➢

Bu çalışma daha fazla örneklem grubuna öntest-sontest şeklinde uygulanarak

arasındaki istatiksel olarak anlamlı farklılığına bakılabilir.
➢

Bu çalışma Erzincan ili ile sınırlıdır, dolayısıyla farklı illerde eğitim gören okul

öncesi öğretmen adaylarına uygulanabilir.
➢

Okul öncesi öğretmen adaylarına eğitim uygulanarak deneysel bir çalışma şeklinde

yapılabilir.
➢

Bu çalışma anne baba eğitim durumu, sosyo ekonomik düzey gibi farklı değişkenler

açısından incelenerek yapılabilir.
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EKLER

11

Matematik öğrenme sürecinde çocukların keşifleri
çok önemlidir

12

Okul öncesi dönemde çocukların matematiksel
problem çözme sürecine sokulmaları çok önemlidir.

18

Matematik
öğrenme sürecinde
çocuklar
düşüncelerini diğer akranları ile paylaşmalıdır.

21

Matematik öğrenme süreci çocukların gerçek yaşam
faaliyetleri üzerine kurulmalıdır.
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MATEMATİK GELİŞİMİ 7 TESTİ'NİN (PROGRESS IN MATHS) 72-101 AYLAR
ARASINDA OLAN ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bil. Uzm. Vesile Nilüfer Sunturlu*, Doç. Dr. Münevver Can Yaşar**
*MEB, Çobanlar Atatürk İlkokulu, Çobanlar/AFYONKARAHİSA R
**Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD,
AFYONKARAHİSA R
Bu çalışma Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR danışmanlığında yürütülen Vesile Nilüfer SUNTURLU’nun
“Matematik Gelişimi 7 Testi’nin (Progress in Maths) 72-101 Aylar Arasında Olan Çocuklar İçin Geçerlik
Güvenirlik Çalışması” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

ÖZET
Bu araştırma, Afyonkarahisar örnekleminde Matematik Gelişimi 7 Testi'nin (Progress in
Maths) 72-101 aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla
yapılmıştır. Tarama niteliğinde olan araştırmanın çalışma evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında
Afyonkarahisar il merkezinde resmi ilköğretim okullarına devam eden 72-101 aylık çocuklar
oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemine ise tabakalama yöntemiyle seçilmiş 384 çocuk dahil
edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgileri toplamak
amacıyla "Genel Bilgi Formu" ve geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla, Clausen-May,
Vappula ve Ruddock (2004) tarafından geliştirilen "Matematik Gelişimi 7 Testi (Progress in Maths)"
kullanılmıştır. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin uygulanması ile elde edilen veriler kullanılarak geçerlik
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Kapsam geçerliği çalışması sonucunda çocukları ayırt etmede
yetersiz olduğu görülen bazı sorularda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Uzmanların görüş ve
önerileriyle şekillenen testin yapı geçerliği için ön uygulama atmış çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Ön uygulama sonucunda testin tümü için Kuder Richardson (KR-20) değerleri .70 ve madde toplam
korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin güvenilirliğini
belirlemek amacıyla, iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Kuder Richardson (KR-20) değerlerinin .72
çıkması testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara göre, Matematik Gelişimi 7
Testi'nin 72-101 aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlkokul, matematik eğitimi, matematik gelişimi
ABSTRACT
In this study, it was aimed to determine the validity and reliability of Progress in Maths 7 Test
for 72-101 month old children in a sample of Afyonkarahisar-Turkey. The design followed was a
survey type and the population consisted of 72-101 month old children attending to public elementary
schools within the provincial center of Afyonkarahisar during 2011-2012 academic year. 384 children
were selected using clustered sampling method to participate in the study. For data collection, General
Information Form in order to collect demographical information about the children and their parents
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and Progress in Maths 7 Test, which was developed by Clausen-May, Vappula and Ruddock (2004),
in order to test the reliability and validity were used. The validity and reliability studies were
conducted using the data obtained by the administration of Progress in Maths 7. Accordingly, for the
content validity, some items, which were found out to be inadequate for differentiating the level of
children, were amended. In order to verify construct validity, after finalizing the test according to the
expert views, the test was given to sixty children as a pilot test. As a result, Kuder Richardson (KR-20)
values were found out to be .72 for the internal consistency and item-total correlations were found out
to be at adequate level. The findings showed that the internal consistency level of the test was high.
According to these results Progress in Maths 7 was proven to be valid and reliable for 72-101 month
old Turkish children.
Keywords: Primary school, teaching maths, maths development.

1. GİRİŞ
Günümüz insanı, yaşamı boyunca matematik durumlarıyla karşılaşmakta ve matematiksel
kararlar almaktadır. Bu kararlar; sayı bilgisini, tahmin yürütme becerilerini, verileri zekice analiz
etmeyi ve eğitim kurumlarında öğretilmeyen daha birçok beceriyi gerektirmektedir. Matematik
becerileri geliştirmek, günlük yaşamda bireyin karşılaşacağı pek çok problemi daha sistematik bir
şekilde çözmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle matematik eğitimi, eğitim bilimlerinin temel yapı
taşlarından biridir (Sarama ve Clements, 2009; Kandır ve Orçan, 2010).
Matematik; tümdengelimli akıl yürütme yoluyla, soyut varlıkların (sayılar, geometrik şekiller,
fonksiyonlar, uzay vb.) özelliklerini ve bunlar arasında kurulan bağlantıları inceleyen (Kandır ve diğ.,
2016), günlük yaşamdaki problemlerin çözümünde kullanılan, mantıklı düşünmeyi geliştiren, dünyayı
anlamlandırma ve çevreyi geliştirmede yardımcı olan bir disiplindir (Baykul, 2005). De Corte (2004)
matematiği, öğrenilmesi gerekli soyut kavramların ve becerilerin bir bütünü olarak değil, gerçekliğin
modellenmesini temel alan, problem çözme ve anlamlandırma süreci ile oluşan bilgi ve bu süreç içinde
gelişen beceriler bütünü olarak tanımlamıştır (Akt. Altun, 2006). Matematik, bireye tahmin ve
açıklama yapma gücü sağlar. Bu nedenle matematik, yaşamın her alanında, bilim, ticaret ve endüstri
için gereklidir ve çocukların diğer disiplinlerde başarılı olabilmeleri ve üst düzey düşünme becerileri
geliştirebilmelerinde önemli bir araçtır (Pound, 2006; Thornton, Crim ve Hawkins, 2009; Uyanık ve
Kandır, 2010).
Matematik, çocukların erken öğrenmesinde ve düşünme becerilerinin gelişmesinde gerekli ve
önemlidir. Çünkü yaşam, matematikseldir ve bu süreç çocuklarla birlikte yaşamları boyunca devam
eder. Matematik becerileri çocukların aynı zamanda düşünme becerilerinin de temelini oluşturur.
Matematik beceri ve kavramlarının kazanımı; çocukların tüm büyüme ve gelişme evrelerinde olduğu
gibi, süreç içerisinde kademe kademe oluşur (Pound, 2006; Ryan ve Williams, 2007; Kandır ve Orçan,
2010).
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Matematik eğitimi, çocukların matematik ile ilişkili kavramları (kavramsal bilgi) ve işlemleri
(işlemsel bilgi) anlamalarını ve kavramlar ve işlemler arasındaki bağları (kavramsal ve işlemsel
bilgiler arasındaki ilişki) kurmalarını sağlamak için yapılan çalışmalar bütünüdür (Altun, 2006;
Sarama ve Clements, 2009). Matematik eğitimi, bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama
ve paylaşma), üretmeyi, tahminde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi içerir. Matematik
eğitimi, çocuklara fiziksel dünyayı ve etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri
donanımı sağlar. Çünkü çocuklar dünya hakkında merak ettiklerini sorar ve bu konuda sohbet
etmekten hoşlanır. Ayrıca çeşitli deneyimlerini analiz edebilecekleri, açıklayabilecekleri, tahminde
bulunacakları ve problem çözebilecekleri bir dil ve sistematik kazandırır. Yaratıcı düşünmeyi
kolaylaştırır ve estetik gelişimi sağlar. Bunun yanı sıra, çeşitli matematiksel durumların incelendiği
ortamlar oluşturarak çocukların akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır (Cross, Woods ve
Schweingruber, 2009; Piasta, Pelatti ve Miller, 2014; Kandır ve diğ., 2016).
Matematik eğitiminin sadece belirlenen hedef ve davranışlara ulaşabilmek olduğu düşüncesi,
çocukların matematiksel bilgileri günlük yaşamlarına

transfer edebilmelerini engelleyici bir

yaklaşımdır. Çünkü bu hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan dersin ve konuların özel hedeflerinin yanı sıra
matematik eğitiminin genel hedefleri de bulunmaktadır. Çocukların verilen ham bilgileri belirli
zamanlarda ve durumlarda uygulamanın ötesinde; yorum yapabilme, muhakeme edebilme, neden
sonuç bağlantısı kurabilme, eleştirel düşünebilme, matematiğin yetkin ve kendine güvenen birer
kullanıcısı olabilme ve matematiği güçlü bir iletişim aracı olarak görmeyi öğrenebilme gibi matematik
eğitiminde vazgeçilmez olan bazı becerilere sahip olması gerekir. Çocukların bu becerilere
ulaşabilmelerinin tek yolu da, matematiksel kavramları sağlam yapılandırmalarını sağlamaktan geçer
(Köroğlu ve Yeşildere, 2004; Twomey-Fosnot ve Jacob, 2010; Mccray ve Chen, 2012).
İlkokul birinci sınıf döneminde çocukların kazanacakları deneyimler daha sonraki okul
yaşamlarında öğreneceklerinin temelini oluşturur. Bu dönemde gelişmeye başlayan akademik
beceriler, ileriki sınıflarda ve daha sonraki eğitim öğretim süreçlerinde çocukların yaşantılarını önemli
ölçüde etkiler. Çocukların ilkokul ve daha sonraki eğitim-öğretim dönemlerinde başarılı olabilmeleri
için bu dönemde temelleri atılmaya başlayan ve geliştirilen akademik becerilerin önemi büyüktür. Bu
doğrultuda

çocukların,

matematik

gelişimlerinin

tespit

edilmesi,

ortaya

çıkan

sonuçların

değerlendirilmesi, matematik ile ilgili sorunların çözümü açısından büyük önem taşımaktadır. Konu
ile ilgili alan yazın incelendiğinde, ilkokul birinci sınıf çocuklarının matematik gelişimlerini
incelemeye yönelik ve Türk çocukları için geliştirilmiş veya uyarlanmış bir ölçme aracına
ulaşılamamıştır. Bu bağlamda araştırma, Matematik Gelişimi 7 Testi'nin (Progress in Maths) 72-101
aylar arasında olan çocuklar için geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla yapılmıştır.
Matematik Gelişimi 7 Testi’ni Türk çocuklarına uyarlanarak geçerlik güvenirlik çalışması yapılması,
alana katkı sağlaması ve matematik programlarının bu doğrultuda geliştirilmesi yönünden önemlidir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
İlkokul 1. sınıf çocuklarının matematik becerilerini ölçen Matematik Gelişimi 7 Testi’nin
geçerlik güvenirlik düzeyini Türkiye’deki okullarda belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada nicel
araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda
elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü veya
ondan alınacak b�r grup, örnek ya da örneklem üzer�nde yapılan tarama düzenlemeler�d�r (Sümbüloğlu
ve Sümbüloğlu, 1997).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini; 2011-2012 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilkokullara devam eden ve normal gelişim gösteren 72-101 aylık
çocuklar oluşturmaktadır. Afyonkarahisar İl Merkezi’nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
belirlemiş olduğu alt, orta ve üst olarak farklı sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde aileleri ve
çocukları temsil eden okullar arasından tabakalı örnekleme yöntemi (Neuman, 2007) kullanılarak,
uygun istatistiksel sayıda seçilen 384 kız ve erkek öğrenci bu araştırmanın çalışma grubunu
oluşturmuştur.
Çalışma grubundaki çocukların; %49,5’inin erkek, %50,5’inin kız olduğu; %44,3'ünün ilk
çocuk, %25,3'ünün ortanca ya da ortancalardan biri, %30,4'ünün ise ailenin son çocuğu olduğu;
%14,8’inin tek çocuk, %52,1'inin iki kardeş, %24,5’inin üç kardeş, %8,6’sının ise dört ve daha fazla
kardeşe sahip olduğu; %13,0'ının hiç okul öncesi eğitim kurumuna gitmediği, %66,7'sinin bir yıl okul
öncesi eğitim kurumuna devam ettiği, %20,3'ünün ise iki yıl ve daha fazla süre okul öncesi eğitim
kurumuna devam ettiği belirlenmiştir.
Çalışma grubundaki çocukların annelerinin %59,4’ünün 30-39 yaş aralığında, %29,2’sinin 29
yaş ve altında, %10,6’sının 40-49 yaş aralığında olduğu; %44,8’inin ilkokul ve ortaokul mezunu,
%29,2’sinin lise mezunu, 14,6'sının üniversite mezunu olduğu; %11,2'sinin memur, %4,2'sinin işçi,
%3,6'sının ise serbest meslek sahibi olduğu ve %76’sının çalışmadığı belirlenmiştir. Babalarının ise
%61,7’sinin 30-39 yaş aralığında, %22,7’sinin 40-49 yaş aralığında, %12,5’inin 29 yaş ve altında
olduğu; %37,3’ünün lise mezunu, %31,0’ının üniversite mezunu, %26,8'inin ilkokul ve ortaokul
mezunu, olduğu; %42,2'sinin serbest meslek sahibi, %32,8'inin işçi, %25,0'ının ise memur olduğu;
%96,6'sının çalıştığı saptanmıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada, çocuklar ve aileleri hakkındaki bilgileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu”
ve geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla, Clausen-May, Vappula ve Ruddock (2004)
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tarafından geliştirilen “Matematik Gelişimi 7 Testi (Progress in Maths 7)” Türkçe'ye uyarlanarak
kullanılmıştır.
Genel Bilgi Formu: Formda örnekleme dâhil edilen çocuğun cinsiyeti, kardeş sayısı, okul
öncesi kuruma devam etme süresi, anne babanın yaşı, öğrenim durumu ve mesleği ile ilgili bilgiler yer
almaktadır. Genel bilgi formları, çocukların anne babaları tarafından doldurulmuştur.
Matematik Gelişimi 7 Testi (Progress in Maths 7): İngiltere’de Clausen-May, Vappula ve
Ruddock

(2004)

tarafından

geliştirilmiştir.

Testin

geliştirilme

amacı,

öğretmenlerin ulusal

standartlaştırma örneğine karşı öğrencilerin performansının ölçülmesini sağlamaktır. Matematik
Gelişimi 7; dört-on dört yaş için matematikte süregelen değerlendirmeyi sağlamak için geliştirilen on
bir testten oluşan bir seri içerisinde yer almaktadır. Test, yedi yaşında olan veya o anki akademik yılda
bu yaşa ulaşan öğrencilere (İngiltere ve Danimarka’da 2. Sınıf, Kuzey İrlanda’da 3. Sınıf, İsviçre’de 3.
Sınıf olan öğrenciler gibi) grup yönetimi içindir. Bu test, özellikle akademik yılın ikinci yarısı için
kullanıma uygundur, ancak aynı zamanda sekizinci yaşa ulaşan çocuklar için yıla başlama testi olarak
da kullanılabilmektedir. Test her öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanması ile ilgili bilgi elde
etmek için kullanılabilir ve aynı zamanda öğrencilerin matematiksel anlayışının geliştirilmesinde
temel sağlayabilir. Test aynı zamanda öğretmenlere; öğrencilerin anlamasını arttırmak ve bildiklerinin
üstüne yeni bilgiler inşa etmek için yardımcı olmaktadır (Clausen-May, Vappula ve Ruddock, 2004).
Matematik Gelişimi 7 Testi'nde yer alan maddeler; dört süreç kategorisinde, öğrencilerin
kavram ve becerileri kullanarak farklı seviyelerde işlem yapabilme yeteneğinin gösterilmesi için
tasarlamıştır (Clausen-May, Vappula ve Ruddock, 2004):
•
ve

Gerçekleri ve yöntemleri tanıma: Bu maddeler temel matematik bilgi ve özelliklerini

aynı zamanda

bir

dizi eylemin hatırlanmasını gerektiren yöntemlerin kullanımını

değerlendirmektedir. Becerilerin örnekleri; matematiksel gerçekleri hatırlama, matematiksel
eşitlikleri tanıma, aritmetik algoritmaları takip etme ve matematiksel araçları okuma ya da
kullanmayı kapsamaktadır.
•

Kavramları kullanma: Bu maddeler öğrencilerin matematiksel bilgilerinin farklı

alanlar arasındaki bağlantıları kurma yeteneğini değerlendirmektedir. Becerilerin örnekleri;
matematiksel ilişkileri ve yer değerini anlamayı, matematiksel varlıkları sınıflandırmayı ve
matematiksel veriyi göstermeyi kapsamaktadırlar.
•

Rutin problemleri çözme: Bu maddeler ise sınıf alıştırmalarında standart olacak

problem çözme etkinliklerinin türü üzerine odaklanmaktadır. Sorular, öğrencilerin aslında
öğrenilmiş süreçleri seçmeye ya da uygulamaya dahil olacaklarını garantilemek için yeterli
derecede tanıdıktır. Çözme yöntemi ya bilinen bir algoritmanın kullanımını ya da gerçekler,
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yöntemler ve kavramların bilgisinin uygulamasını kapsamaktadır. Böyle problemler sıklıkla
“gerçek hayat” bağlamında kurulmuştur.
Muhakeme: Muhakeme soruları ise öğrencilerin matematiksel bilgi ve becerilerini

•

yeni durumlarda uygulamalarını gerektirmektedir. Örneğin, soru genel bir terimi belirlemek
için, kalıbı bir rakam dizisinde analiz etmeyi ya da veriyi alternatif bir yolla temsil etmek için
matematiksel bilginin farklı unsurlarını birleştirmeyi kapsayabilmektedir.
Bütün test öğretmen tarafından sözel olarak yönetilmekte, böylece öğrencilerin okuma
yeteneklerindeki

sınırlılıklar,

onların

matematiksel

kazanımlarının

değerlendirilmesini

etkilememektedir. Testin yönetimi bir oturumda ya da yarısına doğru arayla iki ayrı oturumda
yapılabilmektedir. Test yirmi bir sorudan oluşmaktadır ve yanıtlama süresi 35 dakika sürmektedir.
Testteki sorular; İngiltere, Danimarka ve Kuzey İrlanda’daki (İsviçre’de A’dan C’ye kadar olan
seviyeler) Ulusal Müfredatın seviye 1’inden 4’üne kadar ele alınmıştır. Sayılar, Şekiller, Uzay, Miktar
ve Veri İşleme konularını kapsamaktadır. Testin geneline bakıldığında, daha basit olduğu görülen
sorular kitapçık içine dağıtılmıştır. Böylece öğrenciler testi tamamlamaları için motive edilmiştir. Bir
bütün

olarak

test,

öğrencinin

öğrenim

sürecindeki,

matematikteki

bütün

kazanımlarının

değerlendirmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu amaç için, öğrencilerin sorulara verdikleri
yanıtlar dikkate alınmaktadır (Clausen-May, Vappula ve Ruddock, 2004).
Testin Uygulanması: Matematik Gelişimi 7 Testi, araştırmacı tarafından gerekli materyallerin
(kalem, silgi, cetvel) bulunduğu sessiz ve rahat bir ortamda öğrencilere uygulanmıştır. Test
uygulanırken öğrencilerden test kitapçığındaki her maddenin resmine bakmaları istenmiş, resme ait
yönerge yüksek sesle araştırmacı tarafından okunmuş ve öğrenciler yanıtlarını kitapçıklarına
kaydetmişlerdir.

Uygulama

sırasında

öğrencilerin soruları yanıtlamaları için gerekli sürenin

verilmesine dikkat edilmiştir. Uygulama testin orijinalinde olduğu gibi 35 dakikada tamamlanmıştır.
Uygulama sırasında gönüllülük esasına dikkat edilmiş, testi yanıtlamak istemeyen öğrenciler
uygulamaya alınmamıştır. Uygulama sonrası, her öğrenci için bireysel test kayıt formu (doğru yanıt
için (1) puan, yanlış yanıt için (0) puan verilerek) doldurulmuştur. Doğru yanıtlanmış olan soru sayısı
ile ham puan elde edilerek test değerlendirilmiştir.
2.4. Veri Toplama Süreci
Matematik Gelişimi 7 Testi’nin ölçülmek istenen davranış bağlamından soyut bir kavramı
doğru bir şekilde ölçebilme derecesini belirleyebilmek amacıyla, test araştırmacı tarafından evren
içerisinden

tesadüfi örnekleme

yöntemiyle

seçilen 60 çocuğa

uygulanarak ön uygulama

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, Matematik Gelişimi 7 Testi 72-101 aylık Türk Çocuklarına
uyarlamak amacıyla 384 çocuğa araştırmacı tarafından uygulanmıştır.
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İstatistiksel olarak puanlayışı güvenirliğini ölçmek amacıyla, sınıf eğitimi alanında lisans
eğitimini tamamlamış, bir sınıf öğretmenine araştırmacının çocuklara testi nasıl uyguladığı
izletilmiştir. Araştırmacı tarafından öğretmene, Matematik Gelişimi 7 Testi’nin uygulama kuralları ile
ilgili eğitim verilmiş ve aldığı eğitimden sonra öğretmenin beş çocuğa testi uygulama denemesi
izlenerek, testi uygulama konusunda uzmanlaşması sağlanmıştır. Testin uygulandığı 384 çocuk
arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 60 çocuğa, öğretmen tarafından uygun ortamda ve
uygulama kurallarına bağlı olarak test uygulanmıştır.
En son aşamada ise, istatistiksel olarak test-tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla
Matematik Gelişimi 7 Testi’in uygulandığı 384 çocuk arasından tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen
60 çocuğa uygulamadan dört hafta sonra araştırmacı tarafından test tekrar uygulanmıştır.
2.5. Verilerin Analizi
Araştırmada, çocuklara ve ailelerine ait demografik bilgilere ilişkin dağılımlar frekans ve
yüzde değerleri olarak, uzman görüsü değerlendirme formlarının madde dağılımları ise medyan, mod,
minimum ve maximum değerler olarak hesaplanmıştır. Çocukların Matematik Gelişimi 7 Testi’nden
aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov (K-S) normallik testi
ile analiz edilmiştir. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin aynı zamanda elde edilen test puanları arasındaki
iç tutarlılığını incelemek amacıyla test maddelerine verilecek yanıtlar 1/0 niteliğinde olduğundan
Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirliği ve test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı
arasındaki ilişki, madde-toplam korelasyonu ile hesaplanmıştır. Çok sayıda çocuğun belirli beceriye ne
derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini
incelemek amacıyla, iki puan seti arasındaki ilişki belirlemek için; ortalama, minimum, maximum
değerleri bulunmuştur. Testin aynı gruba belirli aralıklarla iki kez uygulanmasıyla elde edilen iki puan
seti arasındaki farklılığın anlamlılığını test etmek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır.
Gruplar arası farklılıklar incelenirken; anlamlılık seviyesi olarak 0.05 kullanılmış olup p<0.05 olması
durumunda gruplar arası anlamlı farklılığın olduğu, p>0.05 olması durumunda ise gruplar arası
anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde testin geçerlik güvenirlik çalışması sonuçları ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
3.1. Kapsam Geçerliği
Araştırmada kullanılan ve dili İngilizce olan Matematik Gelişimi 7 Testi, Türkçeye
uyarlanırken orijinaline sadık kalınmıştır. Matematik Gelişimi 7 Testi’nin geçerlik çalışmaları şu
şekilde gerçekleştirilmiştir:

776

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Birinci Aşama: Matematik Gelişimi 7 Testi’nin Türkçe’ye uyarlanması sürecinde test
maddeleri, çeviri-geri çeviri tekniğine dayalı olarak üç İngilizce dil uzmanı tarafından önce Türkçe’ye
çevrilmiş, daha sonra çeviriler birbirinden bağımsız ve diğerlerinden farklı üç İngilizce dil uzmanı
tarafından geri çeviri tekniği ile tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Her iki çeviri Türkçe’ye ve
İngilizce’ye aynı derecede hakim olan bir uzman tarafından, bire bir karşılaştırılmış ve farklılık
olmadığı belirlenmiştir. Türkçe’ye çevrilen test daha sonra Türkçe alanında uzman iki kişi tarafından
incelenmiş, cümle yapısı, ifadeler ve anlaşılırlık açısından gerekli değişiklikler yapılmış ve ölçeğin
Türkçe formuna son şekli verilmiştir.
İkinci Aşama: Testin, ölçmeyi amaçladığı içeriğin tanımlanmış evrenini veya belirli alanlarını
dengeli olarak temsil etme derecesini, ölçmek istenen davranışı (özelliği) ölçmede nicelik ve nitelik
olarak yeterli olup olmadığını belirlemek (Colton ve Covert, 2007) amacıyla uzman görüşü alınmıştır.
Matematik Gelişimi 7 Testi’nin kapsam geçerliği ve Türk kültürüne uygunluğu için, testin orijinal
formu ve

Türkçeye çevirisi; İlköğretim Matematik (1), Sınıf Öğretmenliği (1), Çocuk Gelişimi ve

Eğitimi (2), Eğitim Bilimleri (1) alanlarından toplam beş akademisyenin ve 2011-2012 eğitim öğretim
yılında birinci sınıfları okutan iki sınıf öğretmeninin görüşlerine sunulmuştur. Matematik Gelişimi 7
Testi'nin orjinal formu ve yönergeler uzman değerlendirme formları ile birlikte elden alan uzmanlarına
teslim edilmiştir. Uzmanlardan, Matematik Gelişimi 7 Testi’nde yer alan soruları, araştırmanın
amacına uygunluğu, açıklığı ve anlaşılırlığı açısından üçlü değerlendirme ölçeği üzerinde “Uygun”,
“Uygun Değil”, “Değiştirilebilir” şeklinde değerlendirmeleri ve yönergelerde yer alan soruları
geliştirmeye yönelik eleştiri yapmaları istenmiştir.
Üçüncü Aşama: Matematik testine ait kapsam geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yedi
uzmandan, uzman görüşleri alınmış ve her bir soru için uzmanların görüşleri tek bir formda
birleştirilerek analizleri yapılmıştır. Matematik Gelişimi 7 Testi’nin uzman görüşlerine ilişkin
değerlendirmeler mod, medyan, minimum ve maximum değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. Uzman
görüşlerinin değerlendirilmesinde, her bir soruya ait kapsam geçerliği oranı (KGO) hesaplanmıştır.
Ardından, hesaplanan Kapsam Geçerliği Oranlarının ortalaması alınarak Kapsam Geçerliği İndeksi
(KGİ) belirlenmiştir. Bu indeks her bir soru için uzmanların o soruyu gerekli görüp görmediklerinin
belirlenmesinde kullanılmaktadır (Yurdugül, 2005). Uzman sayısının yedi olması nedeniyle 0,99’dan
büyük olan kapsam geçerliği indeksi değerine sahip testin kapsam geçerliğinin sağlandığı sonucuna
ulaşılmaktadır. Kapsam geçerliği indeksi değerlerinin hesaplanması sonucunda, sorulara ait kapsam
geçerliği oranının 0,71 ile 1,00 arasında değiştiği belirlenmiştir. Kapsam geçerliği oranı 0,99’dan
düşük olan sorularda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Teste ait kapsam geçerliği indeksi oranı ise 0,90
olarak bulunmuştur. Bu değerler testteki tüm soruların gerekli olduğu ve kapsam geçerliğinin
sağlandığı anlamına gelmektedir. Bu sonuç ayrıca, test maddelerine ilişkin uzmanlar arasında tutarlılık
olduğunu da göstermektedir.
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Dördüncü Aşama: Uzmanların görüş birliği ile uygun buldukları sorular testin Türkçe
formuna olduğu gibi alınmıştır. Uzmanların değişiklik yapılmasını önerdikleri sorular araştırmacı ve
danışman öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikler
yapılmıştır. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin uzman görüşüne ilişkin mod, medyan, minimum ve
maximum değerlere göre yapılan değişiklikler aşağıda verilmiştir:
•

Soru 5: Bu soruda kullanılan sayıların ülkemizde bu tarihte yürürlükte olan 1. sınıf

müfredatındaki “20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve
modellerle gösterir.” kazanımına uygun olması için 52 sayısı 12 sayısı ile değiştirilmiştir.
•

Soru 7: Bu soruda “Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur,

matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.” kazanımına uygun olarak 13 rakamı 3 olarak
değiştirilmiştir. Böylece sayıların toplamı 20'yi geçmemiştir.
•

Soru 11: Bu sorudaki İngiliz poundu yerine 50 kr kullanılmıştır.

•

Soru 13: Orijinal testte öğrencilerden üç basamaklı bir sayı olan 571'i yazmaları

istenmektedir. Bu sayı, ülkemizde 2011-2012 eğitim öğretim yılında yürürlükte olan ilköğretim
1. sınıf matematik müfredatına uygun hale getirilebilmek için 21 sayısı ile değiştirilmiştir.
•

Soru 15: Bu sorunun (a) bölümünde öğrencilerden tek sayı oluşturmaları ve (b)

bölümünde 80'den büyük bir sayı yazmaları istenmiştir. Fakat Türkiye'de araştırmanın yapıldığı
tarihte uygulanan 1. sınıf müfredatı bu kazanımları kapsamamaktadır. Bu nedenle, soruda var
olan rakam kartlarını kullanarak tek sayı yerine iki basamaklı bir sayı, 80'den büyük çift sayı
yerine de 20'den büyük bir sayı yazmaları istenmiştir.
•

Soru 20: Bu soruda kullanılan paralar 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş olarak değiştirilmiştir

Ayrıca yeni seçilen sözcüklerin birinci sınıf çocuklarının sözcük haznesine ve seçilen sayıların
birinci sınıf matematik dersi müfredatına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Matematik Gelişimi 7
Testi’ne son şekli verilmiş ve test ön uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Beşinci Aşama: Yapı geçerliği, testin ölçmek istenen davranış bağlamında soyut bir kavramı
(faktörü) doğru bir şekilde ölçebilme derecesini göstermektedir (Colton ve Covert, 2007). Bu amaçla,
örneklem grubunda yer alan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir ilkokulda 72-101
ay arasındaki 60 çocuğa uzmanların görüş ve önerileriyle şekillenen Matematik Gelişimi 7 Testi
uygulanarak ön uygulama gerçekleştirilmiştir.
Ön uygulama sonucunda, teste ilişkin madde analizi sonuçları incelenmiş testin tümü için,
Kuder Richardson-20 güvenirlik katsayısının (KR-20=0.701) ve madde toplam korelasyonlarının
yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Madde analizi sonucunda, testteki değerlendirme ölçütlerinin
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çoğunluğunun madde toplam korelasyonu ve alfa değerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ön
uygulama çalışması sonrasında, test ile ilgili düzenlemeler yapılarak, test belirlenen geçerlik ve
güvenirlik çalışması için uygun hale getirilmiştir.
Clausen-May, Vappula ve Ruddock (2004), Matematik Gelişimi 4-14 Serisi’ni, köklü
Matematik 5-14 serisi gibi okul matematik müfredatının aynı alanlarını aynı seviyelerde ölçmek için
geliştirmişlerdir. Eşitleme denemeleri, içeriklerinin aynı alanı kapladığını gösteren iki seriden her çift
paralel testin performansı arasında (Matematik 7 ve Matematik Gelişimi 7 için 0.81) güçlü bir bağıntı
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, standartlaştırma denemelerine katılan öğrenciler için öğretmen
değerlendirme seviyeleri toplanmış, testteki performansla (Matematik Gelişimi 7 için 0.55) olumlu bir
bağıntıya sahip olduğu belirlenmiştir.
Altıncı Aşama: Matematik Gelişimi 7 Testi'nin geçerlik güvenirlik çalışmasını yapmak
amacıyla araştırmacının bizzat kendisi tarafından, çalışma grubuna dahil edilen toplam 384 çocuğa test
uygulanmıştır.
3.2. Güvenirlik
Güvenirlik, bireylerin test maddelerine verdikleri yanıtlar arasındaki tutarlılık olarak
tanımlanmaktadır. Güvenirlik, testin ölçmek istediği özelliği, ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir. Bir
ölçme aracının güvenirliği için aranılan iki temel ölçüt, değişik zamanlarda elde edilen yanıtlar ve aynı
zamanda elde edilen yanıtlar arasında tutarlılık olarak açıklanmaktadır (Colton ve Covert, 2007).
Başlıca güvenirlik türleri Kuder Richardson ve Cronbach Alfa güvenirliği, madde toplam puan
korelasyonu, puanlayıcı güvenirliği ve test-tekrar test güvenirliği olarak sıralanmaktadır.
Matematik Gelişimi 7 Testi'nin ölçmek istediği özelliği, ne derece doğru ölçtüğünü belirlemek
amacıyla madde-toplam puan korelasyonu ve Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirlik analizi
yapılmıştır. Alan yazın incelendiğinde; madde toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan
maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20-.30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi
durumunda teste alınab�leceğ� veya maddeler�n düzelt�lmes� gerekt�ğ�, .20’den daha düşük maddeler�n
�se teste alınmaması gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r. Ayrıca b�r test �ç�n hesaplanan güven�rl�k katsayısının
.70 ve daha yüksek olması test puanlarının güven�rl�ğ� �ç�n genel olarak yeterli görülmektedir
(Fraenkel ve Wallen, 2009). Matematik Gelişimi 7 Testi'nde bulunan soruların toplam puan
korelasyonu ve KR-20 sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Matematik Gelişimi 7 Testi'nde Bulunan Soruların Toplam Puan Korelasyonu ve KR-20
Sonuçları
Madde Toplam Korelasyonu
Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelasyon
Soru 1

0,326

Soru 2

0,246

Soru 3

0,368

Soru 4a

0,329

Soru 4b

0,311

Soru 5

0,474

Soru 6

0,334

Soru 7

0,427

Soru 8

0,391

Soru 9

0,236

Soru 10

0,339

Soru 11

0,372

Soru 12a

0,476

Soru 12b

0,464

Soru 13

0,282

Soru 14

0,269

Soru 15a

0,248

Soru 15b

0,328

Soru 16

0,210

Soru 17

0,368

Soru 18

0,203

Soru 19a

0,394

Soru 19b

0,305

Soru 20

0,473

Soru 21

0,256

KR-20

0,72

Tablo 1 incelendiğinde, Matematik Gelişimi 7 Testi'nde bulunan sorulara ilişkin madde toplam
puan korelasyonlarının çoğunluğunun yeterli düzeyde (0,203 ile 0,476 arasında) olduğu ve

testin

tümü için KR-20 güvenirlik katsayısının .72 olduğu görülmektedir. Madde analizi sonucunda, testteki
soruların madde toplam puan korelasyonunun pozitif yönde ve yeterli düzeyde olduğu ve KR-20
güvenirlik katsayısının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, Matematik Gelişimi 7 Testi'nde
bulunan soruların benzer davranışları örneklediğini ve testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu
göstermektedir. Clausen-May, Vappula ve Ruddock (2004) ise Matematik Gelişimi 7 Testi'nin
güvenirliğini, Cronbach Alpha formülünü kullanarak hesaplamışlar ve Cronbach Alpha güvenilirliğini
.85 olarak belirlemişlerdir.
Puanlayıcı Güvenirliğini incelemek amacıyla, değerlendirmeciler arası tutarlılığa bakılmıştır.
Bağımsız değerlendirmeciler arası uyum olarak da adlandırılan bu yöntem, çok sayıda nesnenin belirli
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bir özelliğe ne derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği
puanların güvenirliğini incelemede kullanılmaktadır (Colton ve Covert, 2007). Burada iki veya daha
fazla gözlemciye ait puanların güvenirliği, puan setleri arasındaki uyum ile ölçülmekte, gözlemcilerin
aynı nesneler için verdikleri puanlar birbirine yaklaştıkça güvenirliğin artacağı belirtilmektedir.
Matematik Gelişimi 7 Testi'nin puanlayıcı güvenirliğine ilişkin sayı ve yüzdelik oranlar Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin Puanlayıcılarına İlişkin Yüzdelik Oranlar (n=60)
Puanlayıcı 1
Yanlış

Puanlayıcı 2
Doğru

Yanlış

Doğru

n

%

n

%

n

%

n

%

Soru1

10

16,7

50

83,3

10

16,7

50

83,3

Soru 2

32

53,3

28

46,7

32

53,3

28

46,7

Soru 3

19

31,7

41

68,3

19

31,7

41

68,3

Soru 4a

7

11,7

53

88,3

7

11,7

53

88,3

Soru 4b

9

15,0

51

85,0

9

15,0

51

85,0

Soru 5

15

25,0

45

75,0

15

25,0

45

75,0

Soru 6

4

6,7

56

93,3

4

6,7

56

93,3

Soru 7

23

38,3

37

61,7

23

38,3

37

61,7

Soru 8

12

20,0

48

80,0

12

20,0

48

80,0

Soru 9

6

10,0

54

90,0

6

10,0

54

90,0

Soru 10

7

11,7

53

88,3

7

11,7

53

88,3

Soru 11

10

16,7

50

83,3

10

16,7

50

83,3

Soru 12a

6

10,0

54

90,0

6

10,0

54

90,0

Soru 12b

16

26,7

44

73,3

16

26,7

44

73,3

Soru 13

10

16,7

50

83,3

10

16,7

50

83,3

Soru 14

25

41,7

35

58,3

25

41,7

35

58,3

Soru 15a

19

31,7

41

68,3

19

31,7

41

68,3

Soru 15b

18

30,0

42

70,0

18

30,0

42

70,0

Soru 16

3

5,0

57

95,0

3

5,0

57

95,0

Soru 17

12

20,0

48

80,0

12

20,0

48

80,0

Soru 18

3

5,0

57

95,0

3

5,0

57

95,0

Soru 19a

17

28,3

43

71,7

17

28,3

43

71,7

Soru 19b

30

50,0

30

50,0

30

50,0

30

50,0

Soru 20

13

21,7

47

78,3

13

21,7

47

78,3

Soru 21

2

3,3

58

96,7

2

3,3

58

96,7

Tablo 2 incelendiğinde, Matematik Gelişimi 7 Testi'nin puanlayıcılarının sorulara verdiği
puanların yüzdelik oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. İki puanlayıcının sorulara verdiği
yanıtlar karşılaştırılmış ve sonuçlar Tablo 3'te verilmiştir.
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Tablo 3. Matematik Gelişimi 7 Testi'nin Puanlayıcılarının Karşılaştırılması
Puanlayıcılar

n

X

Minimum

Maximum

Puanlayıcı 1

60

78,1

48

100

Puanlayıcı 2

60

78,1

48

100

Tablo 3 incelendiğinde, iki farklı puanlayıcı tarafından farklı sosyoekonomik düzeydeki 20’şer
öğrenciye uygulanan Matematik Gelişimi 7 Testi’nden elde edilen puanların birbiriyle %100 uyum
sergilediği

görülmektedir.

Buna

göre,

0.01

anlamlılık

düzeyinde

güvenirlik

verilerinin

karşılaştırmasında bağımsız puanlayıcılar arasında anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Bu
sonuç, testin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Araştırmada, testin aynı gruba belirli aralıklarla iki kez uygulanmasıyla elde edilen puanlar
arasındaki korelasyonu değerlendirmek amacıyla ilk uygulama ile ikinci uygulama arasında dört
haftalık bir süre bırakılmış, ilk uygulamasından dört hafta sonra, tesadüfen belirlenen 60 çocuğa
Matematik Gelişimi 7 Testi tekrar uygulanmıştır. Matematik Gelişimi 7 Testi test-tekrar test sonuçları
Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4. Matematik Gelişimi 7 Testi Test-Tekrar Test Puanlarına Göre Wilcoxon İşaretli
Sıralar Testi Sonuçları (n=60)

Testler

X

Med

Min

Max Ss

Son Test

74,2

76

36

96

13,2

Tekrar Test

78,0

80

36

96

11,9

Negatif Sıra
n
Sıra Ort.

Pozitif Sıra
n
Sıra Ort.

Eşit
n

Wilcoxon İşaretli
Sıralar Testi
z
p

5

35

20

4,878

11

21,9

.000*

*p<0.05
Tablo 4 incelendiğinde, Matematik Gelişimi 7 Testi’nin birinci ve ikinci uygulamalarından
elde edilen puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (z=4,878, p<0.05) görülmektedir.
Tekrar test puanları son test puan ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksektir. Buna göre, 72-101
aylık çocukların yaşla birlikte bilişsel gelişimlerindeki ilerleme sonucunda matematik becerilerinde
gelişme gösterdiği, pozitif yönde ilerleme kaydederek sorulara daha iyi yanıtlar verdikleri söylenebilir.
Ayrıca ülkemizde uygulanan ilkokul matematik programı sarmallık özelliği taşımaktadır. Bu nedenle
matematik konuları, eğitim öğretim yılının farklı zamanlarında tekrar tekrar ele alınmaktadır. Ön test
ve son test uygulamaları arasında matematik derslerinin devam etmesi nedeniyle öğrencilerin
matematik becerilerinde gelişme gösterdikleri söylenebilir.
Yapılan ölçümler doğrultusunda Matematik Gelişimi 7 Testi’nin, geçerli ve güvenilir bir araç
olduğu kabul edilmiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma, 72-101 aylık çocukların matematik gelişimlerini değerlendirmek üzere geliştirilmiş
olan Matematik Gelişimi 7 Testi'ni Türk çocuklarına uyarlamak amacıyla yapılmıştır. Yapılan geçerlik
güvenirlik çalışması sonuçları, Matematik Gelişimi 7 Testi’nin çocukların matematik becerileri
düzeylerini saptamada geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Bu sonuç doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir:
•

Bu çalışma 72-101 aylık çocuklar üzerinde yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmanın

bulguları ışığında; dört yaş ile on dört yaş arasındaki çocukların matematik yeteneklerini
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan Matematik Gelişimi 4-14 Test (Progress in Maths 414) Serisi'nin diğer yaş gurupları için olan dizilerinin de geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
yapılabilir.
•

Matematik Gelişimi 4-14 Testi (Progress in Maths 4-14) Serisi'nin norm çalışması

yapılarak Türk çocuklarına uygun normlar oluşturulabilir.
•

Bundan sonra yapılacak çalışmalar için, Afyonkarahisar ili dışında farklı çalışma

grupları üzerinde Matematik Gelişimi 7 Testi’nin geçerlik ve güvenirliği sınanabilir.
•

Matematik Gelişimi 7 Testi matematik becerisi alanında yapılacak yeni araştırmalarda

veri toplama aracı olarak kullanılabilir.
•

Matematik Gelişimi 7 Testi öğrencilerin matematik becerilerinin gelişimini takip

etmek amacıyla uzamsal çalışmalarda kullanılabilir.
•

Matematik Gelişimi 7 Testi, eğitimin farklı dönemlerinde matematik becerilerini

değerlendirecek yeni ölçme araçlarının geliştirilmesinde temel oluşturabilir.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI NEDEN ÖNEMLİ
WHY THE MEDIA LITERACY IS IMPORTANT

Engin Çağlak
Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
ecaglak@comu.edu.tr

ÖZET
Günümüz teknolojileri çağa damgasını vurmakta ve ‘İletişim Çağı’ olarak adlandırılmaktadır.
Bununla birlikte bireyin ve dolayısıyla toplumun maruz kaldığı bilgi bombardımanı altında hayatta
kalmak ve iletişim kodlarını doğru çözümleyebilmek adına ‘Medya Okuryazarlığı’ daha da önemli
hale gelmektedir. Bilginin ilk üretildiği anlardan web 2.0’a kadar üretilen bilgiler okundu ve anlamaya
çalışıldı. Web 2.0 ile birlikte internete ulaşabilen her birey, paylaşımları ile enformasyona bilinçli veya
bilinçsiz bir şekilde katkı sağlamaktadır. Bunun için, alınan bilgiyi doğru çözümlemek kadar
paylaştığınız bilginin de hedefi bir o kadar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada tarihsel olayların, haber
yansımaları medya okuryazarlığı açısından ele alınacaktır. Kaleme alınan bu makalenin amacı medya
okuryazarlığının önemini anlatmak, birey genelinde toplumu bilinçlendirmek ve dezenformasyonu
doğru çözümlemeye yardımcı olmaktır. İnsanlık tarihi iletişimle birlikte başlamaktadır ve bu iletişimin
bir kısmı yanlış bilgi içermektedir ki bu yanlış bilgi, bilgi artıkça artan bir hal almaktadır. Yöntem
açısından, tarihe geçmiş olayların gazete manşetlerine yansımaları, kronolojik sırayla, habercilik
açısından analiz edilecektir. Literatür ve arşiv taramaları ile konu örnek haberlerle anlatılacaktır.
Yakın tarihten bir örnek ile Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önderliğinde yapılan I. ve II.
Körfez Savaşları esnasında gazetelere yansıyan pek çok haberin bir kurgudan ibaret olduğu ve aslında
Irak Devleti’nin kitle imha silahlarına veya atom bombasına sahip olmadığı gerçeği anlaşılmıştır. Ne
yazık ki sonuçları Irak halkı için çok acı olmuştur. Dünya ve özellikle Batı kamuoyu bir kez daha
medya okuryazarlığı açısından sınıfta kalmıştır. Arap Baharı da bölge ülkelerinin medya okuryazarlığı
açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak anlaşılmaktadır ki bilgi
sağanağı altında kalan birey, enformasyon ile dezenformasyonu önce kendi daha sonra da toplum için
doğru çözümleyebilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Dezenformasyon, Medya okuryazarlığı.
ABSTRACT
Today's technology has left its mark on the era that is called 'Communication Age'. However,
'Media Literacy' becomes even more important in order to cope with information overload exposed by
individuals and the society and to solve the communication codes accurately. Information which
belongs to the period it was first produced and information produced until web 2.0 has been read and
studied. Everyone who can access the internet with the Web 2.0 consciously or unconsciously
contributes to the information with their sharing. For this, the goal of the information you share is as
important as the correct analysis of the information. In this study, news reflections on historical events
will be examined in terms of media literacy. The purpose of this article is to explain the importance of
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media literacy, to raise public awareness and to help solve disinformation accurately. The human
history begins with communication and some of this communication contains false information, which
is also on the increase as knowledge increases. In terms of methodology, reflections of past events into
newspaper headlines will be analyzed in chronological order with regard to journalism. The topic will
be explained with the sample news obtained from the literature and archive review. It was understood
that many reports in the newspapers during the I. and II. Gulf Wars led by the United States of
America (USA) consisted of a fiction and in fact the Iraqi State did not have weapons of mass
destruction or atom bombs, which is an example from the recent history. Unfortunately the results
were very painful for the Iraqi people. The world and especially the Western public once failed in
media literacy. The Arab Spring also showed how important regional countries are in terms of media
literacy. As a result, it is understood that an individual who is exposed to information overload must
distinguish between information and disinformation for himself and the society.
Keywords: Journalism, Disinformation, Media Literacy.
GİRİŞ
Eğitim hayatın her aşamasında çok önemli olmuştur. Ancak bir Türk atasözü der ki “Ağaç yaş
iken eğilir”. Dolayısıyla daha küçük yaşlarda eğitim çok önem arz etmektedir. Bu durumda “hangi
eğitim daha önemlidir?” sorusu ön plana çıkmaktadır. Eğitimin hepsi birbirinde bağımsız olarak
önemlidir. Ahlaki eğitim, dini eğitim, fenni eğitim, sosyal eğitim, beden eğitimi, örf ve adetler, tarihi
eğitim, siyasi eğitim ve benzeri örnekler her biri diğerinden daha değerli değil tamamı bir bütünü bir
bireyi, birey de toplumu oluşturmaktadır.
Seçme ve seçilme yaşına gelene kadar, toplumun parçası olan birey, aldığı eğitimlerin bir
sonucu olarak toplumda yerini alıyor. Bununla birlikte ait olduğu toplumla birlikte yapmış olduğu
seçimlerde hem kendi geleceğini hem de toplumun geleceğini belirliyor. Bu seçimleri yaparken ana
etken ne? Aile mi? Okulu mu? Milliyeti mi? Örf ve adetleri mi? Cinsiyeti mi? Tüm bu soruların
cevabı evet hepsi etki ediyor. Ama bu etkilerle birlikte onu yönlendiren bir mecra var ki, durmadan
kulağımıza bir şeyler fısıldıyor. İşte o mecra kitle iletişim araçlarının ve medyanın tamamını
kapsamaktadır. İster organize bir medya kuruluşu isterse sosyal medyadan bir paylaşım.
McQuail’e göre medya kuruluşları, sınırlamalar ve engellemeler altında çatışan istek ve
beklentileri karşılamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda bu değişkenlerin güç ve etki alanları da
değişebilmektedir. Bu değişkenlerin ilk halkasını medya patronları, reklamcılar, haber kaynakları ve
okurlar meydana getirmektedir. Bunların üzerinde ise yatırımcılar, sosyal kurumlar, hükümetler ve
baskı grupları yer almaktadır. Bütün bunların odağında olan medya kuruluşlarının habercilik adına
ürettiklerini analiz edebilmek önemlidir. (Yüksel, 2001:83) Medyayı doğru okumak eşittir hayatı
doğru okumak anlamına gelmektedir. Medyada neyin gerçek haber neyin propaganda, algı yönetimi,
dezenformasyon ve ‘Spin Doctor’ operasyonu olduğunu anlamak birey bazında toplumlar ve ülkeler
için önem arz etmektedir. Tarih bu örneklerle doludur.
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Medya Okuryazarlığı
“Okuryazarlık” kavramı yazının icadıyla tanımlanmış ve çeşitli çizgi ve resimlerden oluşan
harflerin, bir düzlem üzerinde kurallar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve anlam yüklü sözcükler
becerisi olarak açıklanmaktadır. Günümüzde ise bu durum daha da karmaşık bir hal almaktadır. Artık
kağıt üzerinde yazan harflerle ve şekillere anlam yüklemenin çok daha ötesinde bireye ulaşan bilginin
aracı olan her türlü medyanın okuryazarı olmak gerekmektedir.(Jols ve Thoman, 2008:11)
Yazının icadından matbaanın icadına kadar geçen sürede okuryazarlık gelişmemiş,
gelişememiştir. Yazılı kaynaklara ulaşabilmek ve okuryazarlık eğitimi alabilmek seçkin bir zümrenin
egemenliğinde

bulunmaktaydı.

Matbaanın icadıyla

birlikte yazılı eserlerin çoğalması, haber

mektuplarının yerlerini hızla basılı gazetelere bırakması ile birlikte okuryazarlık yeni bir boyuta
taşınmaktaydı. Radyo, Televizyon ve İnternet’in icadıyla birlikte medya okuryazarlığı kavramının
önemi son yıllarda giderek artmaktadır. Medya okuryazarlığı kavramı İngilizce “media literacy”
sözcüğünden Türkçeye çevrilmiştir. Bu kavram, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren
formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, medya okuryazarlığı değişim biçim ve formatlardaki mesajlara
ulaşma, çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir (Avşar,2014) Tanımlamalardan da
anlaşılabileceği gibi medya okuryazarlığı birden çok fonksiyonu içermektedir. Medya okuryazarlığına
bu açıdan bakıldığında kavramın; bir yandan medya oluşturarak iletme, diğer yandan da iletilen medya
unsurlarını alırken anlayabilme ve yorumlaya bilmek becerisinin tümünü içermektedir.
Günümüzde medya okuryazarlığı denildiğin de ilk akla gelen, medyayı bütün alt mecralarıyla
birlikte bir bütün olarak çözümleyebilme becerisi olarak algılanmaktadır. Çünkü medya; gazete, kitap,
dergi, televizyon, video, sinema, internet, cep telefonu, sosyal medya gibi birçok aracı içermektedir.
Diğer yandan bu araçların kişi ve toplum üzerindeki etkisi ve bu etkinin gücü de tartışılmaktadır. Bir
başka deyişle medyada verilen mesajların kişi ve toplumları hangi ölçüde etkilediği, mesajların hedef
kitle tarafından hangi düzeyde algılandığı ve çözümlemeye ya da eleştirel bir bakışa tâbi tutulup
tutulmadığı problemlerinden oluşmaktadır. (www.medyaokuryazarligi.org.tr)
Medya okuryazarı tarafından bakıldığında ise, kitle iletişim araçları tarafından yeniden
kurgulanan iletileri çözümleyebilen, onunla ilgili yorumlarda bulunabilen, altyapı bilgisi ve eğitimi
olan medya okuryazarı sıfatını hak eden kişi olarak tanımlanmaktadır. (Taşkıran, 2007: 7) Bu tanımın
yanı sıra medya okuryazarı olabilmek için, medyayı akıllı ve etkin bir şekilde kullanabilmek, medya
kuruluşlarının siyasi, ekonomik ve idari yapısını bilmek, Gelen her türlü bilginin doğruluğunu farklı
kaynaklardan sorgulayabilmek, medyanın etki gücünün farkında olabilmek, hukuki ve etik çerçevede
medyanın her kanalıyla iletişim kurabilmek gerekmektedir. (Özad, 2011:89)
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Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Medya Okuryazarlığı ile ilgili ilk eğitim çalışmaları 1920’lerde İngiltere’de başlatılmış olup şu
anda pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da uygulanmaktadır. (Taşkıran) Kuzey Amerika’da yer
alan ilk kitle iletişim araştırmaları, kitle iletişim araçlarının etkileri üzerine yoğunlaşıyordu. 1930’lar
ve 1940’ların başlarındaki bu çalışmalar Kanadalı araştırmacı Harold Laswell’in ortaya attığı
hipodermik iğne teorisinin egemenliği altında sürdürülüyordu. Bu teoriye göre insanlar, medyanın
sürekli bir biçimde enjekte ettiği savunmasız bireyler olarak görülüyordu. Daha sonraları etki
araştırmalarından farklı olarak ilgi, ‘medya takipçileri’ olarak nitelenen hedef kitle üzerinde
yoğunlaşmaya başladı. (Yaylagül, 2014:54) Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında, kitle
iletişim araçlarının insanlara ne yaptığı değil, bireylerin medyaya ne yaptığı, medyayı hangi amaçlar
için kullandığı araştırılmaya çalışıldı. Medya okuryazarlığı da bu yaklaşım ile aynı paralellikte bir
ilişki içinde yer aldı. Mademki medya çocuklar ve gençler için etkili ve kötü bir silah olarak kabul
edilmekteydi, o zaman medya okuryazarlığı onları medyanın kötü etkilerinden korumalıydı (İnceoğlu,
2011: 20). 1960’lı yıllara gelindiğinde ise medya okuryazarlığı alanında bir paradigma değişikliği
görülmektedir. Bu değişiklik ile popüler kültürün zararlı olduğundan daha çok onun dâhilinde
çalışmak önemsenmektedir. (Taşkıran, 91)
1970’lerle

birlikte Amerika’da kitle iletişim araştırmaları izleyici üzerine yoğunlaşmaya

başlamıştır. Bu yaklaşım ile medya üreticilerinin izleyiciler üzerindeki mutlak kontrolüne ve etkisine
karşı çıkılmakta, aktif izleyici anlayışına dikkat çekilmektedir. Amerika’daki araştırmalar daha çok,
medyanın, içerikler ve izleyiciler üzerindeki etkiler hakkında deneylere dayanmaktaydı. Bu nedenle
Amerika Birleşik Devletleri’nde medya okuryazarlığı, deneye dayalı gelenek çerçevesinde bir eğitim
sorunu olarak ele alınmaktaydı (Hepkon ve Aydın, 2011: 75). Medya okuryazarlığı alanında ilk kayda
değer tanımlamayı Finli araştırmacı Sirkka Minkkinen 1978 yılında yapmıştır. Minkkinen, Harold
Lasswell’in 1948’de ileri sürdüğü (Kimin-kime-neyi-hangi koşulla ve hangi etkiyle söylediği)
kuramından etkilendiği görülmektedir. Buna göre medya okuryazarlığı eğitimini dört başlık altında
toplamaktadır.
1.

İletişim Tarihi (iletişimin genel tarihi, ülkenin kitle iletişim tarihi ve iletişim

politikasının geleceği)
2.

İletişimin üretimi (Günümüz dünyasında iletişim, ülkedeki iletişim yapısı)

3.

Ne sorusu: Kitle iletişimin içeriği (kitle iletişim ile nesnel gerçeklik ilişkisi)

Kime, hangi etki ile sorusu: (Kitle iletişimin etkisi, kitle iletişiminin kullanımı) (İnceoğlu, 20)
1980’lere gelindiğinde, medyanın ideolojik gücünün imgenin doğallaştırılmasına bağlı olduğu
genel kanının hakim olduğu yıllardı. Böylece kurgulanmış iletiler doğal olarak kabul görmüş oldular.
İmge ve temsillerin tüketimi de medya okuryazarlığının merkezine oturmuştu. (Taşkıran, 92). 1980’li
yıllarla birlikte medya okuryazarlığı eğitimi Avrupa ülkelerinde yaygınlaştı. İngiltere ve İskandinav
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ülkelerinde medya okuryazarlığı uzun zamandır bilinen ve tartışılan bir gerçek olsa da, AB kurumsal
düzlemine medya okuryazarlığı kavramının girmesi 2000 yılların sonlarını bulur. (Pekman, 2011: 42).
2000 Lizbon Zirvesi’nden bu yana medya okuryazarlığı konusunda fikir üretme toplantıları
düzenlenmiş ve e-eğitim girişim bünyesinde otuz kadar medya okuryazarlığı projesi için 3,5 milyon
Euro destek verilmiştir (Pekman, 43).
Başlangıçta bir sivil toplum hareketi olarak doğan medya okuryazarlığı, zaman içinde
hükümetler tarafından da kabul görmüştür. Bugün batı dünyası olarak adlandırılan gelişmiş ülkelerde
hükümetlerin de desteğiyle ilkokul düzeyindeki okullarda, fen, matematik, sosyal bilgiler gibi medya
okuryazarlığı dersleri okutulmaktadır.
Medya okuryazarlığı, Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığı uzun yıllar tek kanallı
TRT’nin tekelinde olduğundan, 1990’lı yıllarda özel radyo ve televizyonlar yayına geçtikten sonra
tartışılmaya başlanmıştır. 2003 yılında toplanan İletişim Şurası’nda konu gündeme getirilmiş ve Şura
bünyesinde çalışan Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Komisyonu’nun katkısıyla “Toplumsal ve
bireysel eğitim ve kültüre katkı sağlayacak, ruh sağlığını zedelemeyecek bir yaklaşımla ve özellikle
çocukların zararlı yayınlardan korunması için AB’ye uyum çalışmalarının başlatılması ve ilk ve orta
öğretim ders programlarına çocuklar ve gençlerin bilinçlendirilmesini sağlayacak medya okuryazarlığı
derslerinin eklenmesi” önerilmiş ve bu öneri Şura’nın sonuç bildirgesinde de yer almıştır. (İnal,
2009:161-173) Bununla birlikte TRT ve RTÜK gibi devlet kurumlarının yanı sıra bir çok konferans ve
benzeri çalışmalarda medya okuryazarlığı, muhalif ve eleştirel bakış açılarının ana konulardan biri
olmuştur. (Binark ve Bek, 2010:105)
1.2. Medya Okuryazarlığının Önemi
Medya okuryazarlığı eğitimi, son yıllarda yaşanan bilgi bombardımanı karşısında genç
beyinleri korumak ve doğru yönlendirebilmek ihtiyacından ortaya çıkmış bir alandır. Jols ve
Thoman’ın aktardığı, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi güçlü resimlerin, sözcüklerin ve seslerin etkili
olduğu bir dünyada yaşamak için hazırlamak zorundayız” demektedir, UNESCO 1982’de. (Jols ve
Thoman, 11)
Medyanın hem bireyler hem de toplum üzerindeki etkisi oldukça fazladır. 1938 yılında Orson
Welles’in Dünyalar Savaşı oyununun radyoda canlandırılmasının yarattığı panik havası, medyanın
etkisini gözler önüne sermektedir. Program sırasında birçok kez bunun bir tiyatro oyunu olduğu
söylenmiş, ama yine de insanlar oyunun gerçekliğine inanmışlardır. Günümüzde de, medyanın etkisi
kabul edilir bir gerçektir ve küçümsenemeyecek kadar fazladır. Bilgi bombardımanı altındaki insanlar,
farkında olmadan medya mesajlarının hedefi halindedir. Medya mesajları, kitle iletişim araçlarıyla,
açık hava reklamlarıyla, internet platformlarıyla sürekli medya mesajları iletilmektedir (Avşar).
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Diğer taraftan, sosyal medya ile herkes haber verebilir ve alabilir hale gelmiştir. Bu sebeple
paylaşılan bilginin veya görselin doğruluğunu daha fazla sorgulamamız gerekmektedir. Bir sosyal
paylaşım sitesi olan Twitter’da bir kişinin İstanbul valisiymiş gibi “Yarın okullar tatil çocuklar,
rahatlayabilirsiniz.” mesajı göndermesi ve pek çok insanın okulların tatil olduğuna inanması, medya
okuryazarlığının önemine işaret etmektedir. (Ayrancı vd. 2004).
Medya mesajları hiçbir zaman göründüğü gibi değildir ve birçok anlam yüklemesi, alt
mesajlar içermesi söz konusu olabileceğinden, medya okuryazarı olmak oldukça önemlidir. Medya
okuryazarlığı, hangi anlamları seçeceğimiz konusunda daha seçici hale gelme yetisi kazandırmaktadır.
Daha çözümleyici, eleştirel ve sorgulayıcı olmak, medyanın etkilerini kontrol etmede önemli bir
basamaktır. Eğer mesajların açılımını doğru yapamazsak ve doğru anlayamazsak, medya, dünyayı
nasıl algılamamız gerektiği konusunda kontrol sahibi olur (Avşar).
Yetişkinlerin dünyasına ait, toplumsal hayattaki her türlü enformasyonun elektronik kitle
araçları ile evlerimize, her yaştan izleyiciye erişmesi engellenemez olmuştur (Treske, 2011: 29).
Türkiye’de günde ortalama üç saat televizyon izlediği ve bununla birlikte internet kullanımının da
giderek arttığı dikkate alınırsa, bireylerin saatler boyunca etkisi altında olduğu medyayı anlayabilmesi,
mesajları belli bir süzgeçten geçirebilmesi oldukça önemli hale gelmektedir. Medyanın doğru bir
şekilde okunabilmesi ve doğru çözümlenebilmesi kolay bir beceri değildir. Medya içeriğinin
oluşturulduğu sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve tarihsel süreci iyi bilmemiz gerekmektedir.
Siyasal erkleri, objektifliği ve niteliği sorgulamak, yeni iletişim teknolojileri ile daha da önemli hale
gelmiştir (Avşar). Bu bağlamda “21. Yüzyıl Okuryazarlığı” kitabının yazarları Jols ve Thoman’da
medya okuryazarlığının öneminin altını çizmiş ve beş başlık altında toplamıştır;
1. Demokratikleşme sürecinde medyanın etkisi başlığı altında, küresel medya kültürüyle
insanlar demokratik seçimlerini doğru yapabilmek için iki beceriye sahip olmak zorundadırlar.
Eleştirel Düşünce ve kendini ifade etme. Bunların her ikisini de insanlara kazandıracak olan
medya okuryazarlığıdır.
2. Medyanın yüksek oranda tüketilmesi ve toplumun medya tarafından sömürülmesi başlığı
ile bilgi bombardımanı altında insanların güvenle yol alabilmelerini sağlayacak yeteneği
medya okuryazarlığı verebilecektir.
3. Düşüncelerimizi, inançlarımızı ve davranışlarımızı şekillendirmede medyanın etkisi
başlığı ile vurgulanmak istenen, medyanın kişi ve toplumlar üzerine o veya bu şekilde bir
etkisi ve gücü vardır. Medya okuryazarlığı bu etkiyi ve gücü anlamamızı medya karşında
hipnozdan kurtulmamızı sağlayacaktır.
4. Görsel iletişim ve bilgilenmenin öneminin artması başlığı altında ise görsel medya
mesajlarının

daha

da

etkin

olduğu

ve

anlatılmaktadır.
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5. Toplumda bilginin önemi ve ömür boyu öğrenmeye duyulan gereksinim başlığı ile
küreselleşen dünyanın ve uluslararası medyanın ürettikleri bilginin kaynağına ulaşabilmek, ne
amaçla üretildiğini bilmek ve çözümleyebilmek açısından medya okuryazarlığının önemi
anlatılmıştır.(2008:114-15)
Medya Okuryazarlığı Açısından Haber
Haber medyasında önem verilen konuların ayrımını vurgulamak için sıklıkla kullanılan mecazi
bir soru vardır. “Işık mı ateş mi?” sorusu haber medyası için gerçeğin halka sunuluş biçimini
cevaplamaktadır. Işık, aydınlanmak, konulara bütünlük ve bilgilendirici içerik yüklemek için
gerekliyken, halka sunulan genelde ateş yani sansasyon ve moda olmaktadır. (Radford, 2004:79)
Haberde doğruluğu sağlamak editoryal bir süreçtir ve bu sürecin çeşitli kriterleri vardır. Özellikle
birinci elden edilen haber kaynağı ne kadar gerçeği yansıtmakta veya gazeteciyi ne kadar yanıltma
payı bulunmaktadır. Diğer taraftan hızlı haber yapma tutkusu, doğrulatmadan yazılan bir haber istem
dışı dezenformasyona sebep olabilmektedir. (Şahin, 2011:20) Desinformation kavramı Sovyetler
Birliğinin batıyı aldatmak amacıyla uyguladığı enformasyon yöntemlerinden türemiş bir kavramdır.
(Charon, 1992:33) Bunun yanı sıra gazetecinin veya editoryal süreçte yer alan bir başka eşik
bekçisinin art niyeti de dezenformasyon yapmasına sebep olabilmektedir. Ya haberi tekrar
kurgulayabilmekte veya da haberi tamamen görmezden gelebilmektedir. Disinformation olarak
adlandırılan bu etik olmayan uygulamanın Misinformation olarak uygulanan eksik bilgilendirme
yapılması da olabilmektedir. (Tokgöz, 2006:243) Gerçek dışı bilgi vermek ve buna inandırmak, bilgi
kaynağının çıkarına uygun hareket etmek amaçlanan hedeftir. Ancak burada uzun vadede kaybedilen
mesleki itibarın yok olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında yanlış haberi doğru gibi aksettirtme sanatı,
Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok cephede kullanılan en stratejik hamlelerden biri olarak kabul
görmektedir. Özellikle eski Çin’de de bu tür uygulamalara rastlanmakta ve Fransız basınında bu
yönteme “Zehirleme” denmektedir. (Charon,34)
Medya Okuryazarlığı Açısından Haber Örnekleri
İnsanlık tarihine bakıldığında birçok yanlış bilginin insanları ve toplumu nasıl hatalı
yönlendirildiklerini

yazmaktadır.

Bunlardan

en

acımasız

ve

korkutucu

olanı “Engizisyon

Mahkemeleri” idi. Ortaçağ Avrupası’nda kurulan Katolik kilisesinin dini inançlara karşı gelenleri
cezalandırmak amacıyla kurduğu kilise mahkemesi, kendine karşı çıkan bilim adamlarını katlediyordu.
1633 yılının 22 Haziran günü, Roma, tarihinin en önemli günlerinden biriydi. Engizisyon
mahkemesinde yargılanan Galileo Galilei'nin ağzından şu sözler döküldü: "Ben, 'Güneş evrenin
merkezindedir' dediğim için yargılanıyorum ve bu tür aykırı görüşleri nefretle kınıyorum,
lanetliyorum. Aynı zamanda Kutsal Katolik Kilisesi'ne yapılan tüm yanlışları da..." diyerek canını
kurtarmıştı. (www.focusdergisi.com.tr) Bundan binlerce yıl önce de yine yanlış bilgilendirme ve
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yönlendirmeler vardı. Tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Kadeş Antlaşması, M.Ö 1280’de,
Mısırlılar ve Hititliler arasında imzalanmıştır. Ne var ki Ebu Simbel tapınağında Ramses`in kazandığı
yazılırken, Hitit kil yazıtlarında bunun tam tersi yazmaktadır.(www.anadoluuygarliklari.com)
Kadeş Antlaşmasına benzer pek çok örnek Birinci Dünya Savaşında gazetelere yansımaktadır.
Özellikle batılı devletler, medyanın ve halkın dikkatlerini başka yöne çekmek veya yönetmek adına, I.
Dünya Savaşı sırasında propaganda faaliyetlerini eşgüdümle yürütebilmek için halkla ilişkiler
komiteleri kurmuşlardır. (Herman ve Chomsky, 1998:68) İkinci Dünya Savaşında ise dönemin en
güçlü kitle iletişim aracı olarak radyo da, propaganda savaşlarından, algı operasyonlarından ve yanlış
bilgilendirmelerden nasibini almıştır.
1915 Broken Hill Olayı ve Propagandayı Görebilmek
Avusturalya hükümeti, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İngiltere’ye 50 bin asker sözü
vermişti. Ancak Avusturalya halkı beklenen ilgiyi göstermeyince asker toplamak için afişler
bastırmıştı. “Australia has promised Britain 50.000 more men will you help us keep that promise” ne
var ki bu toplum mühendisliği de işe yaramamıştı. 1888 – 1954 yılları arasında yayın yapan “Barrier
Miner” gazetesi, 1 Ocak 1915 Cuma günü attığı başlıkta, “War in Broken Hill” savaşın Broken Hill’de
olduğunu ve iki Türk’ün piknik trenine ateş açması sonucu 4 ölü ve 7 yaralı olduğunu duyurmaktadır.
Türk bayrağı altında saldırı yapan kişilerin, daha sonra ki araştırmalarda, Türk kimlikleri kesinlik
kazanamadığı gibi cenazeleri de gizlice defnedilmiş ve halen sırrını korumaktadır. Fotoğrafın olmadığı
bu haber daha sonraları resmedilen posterlerle propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Sonra ki
afişlerde savaş Avusturalya’da bunu mu istiyorsunuz? Başlıklarıyla 50 binden fazla askeri toplamayı
başarmışlar ve binlerce genç yaşamını yitirmiştir.
1955 6-7 Eylül Güz Olaylarının Başlangıç Manşeti
1928 yılında Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos, Başbakan İsmet Paşa’ya ve Dışişleri
Bakanı Tevfik Rüştü (Aras) Bey’e birer mektup yazmış ve Yunanistan’ın Türk toprakları üzerinde hak
iddia etmediğini ve demokratik Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtmiştir. Yunanistan
Başbakanı Panagis Tsaldaris ile Dışişleri Bakanı Demêtre Maximos aynı yıl Ankara’yı ziyaret etmeleri
ardından da, 1934’te Venizelos’un Mustafa Kemal’i Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermesi Türk –
Yunan ilişkilerinin en iyi oldu yıllardı. 1941’de Türkiye, II. Dünya Savaşı sebebiyle Yunanistan’a
yardım gemisi yollamış ve açlıklarını gidermeye çalışmıştır. Ancak, 1954’te Balkan Antantı’nın
yenilenmesinin ardından Yunanistan’ın Kıbrıs Meselesi’ni BM’ye taşıması iyi ilişkilerin sonu oldu.
6 Eylül 1955 günü İstanbul Radyosu, Anadolu Ajansı’na dayanarak verdiği haberde,
Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bombalı saldırı yapıldığını duyurdu. İstanbul Ekspres adlı gazete,
haberi peş peşe yaptığı baskıyla kısa sürede tüm İstanbul’a yaydı. İstanbul Ekspres’in Yazı İşleri
Müdürü Gökşin Sipahioğlu, büyük bir gazetecilik başarısı olacağını söylediği haber, İstanbul’da
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yaşayan gayri müslim topluluklar için çok acı olayların ateşleyicisi olmuştur. Aynı zamanda Türk
tarihi için de kara bir leke olarak kayda geçmiştir. (Hür, www.radikal.com.tr)
I. ve II. Körfez Savaşları Uluslararası Basın Yalanları
Körfez savaşlarının başlangıç noktalarından biri Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiydi. Bu işgalden
sonra, 1990 yılında, Hill and Knowlton, lobi ve halkla ilişkiler faaliyeti yürüten ve Amerikan
medyasına ciddi bir bilgi akışı sağlayan şirket, Kuveyt için medyada ve Kongre’de lobi çalışmalarına
başladı. “Özgür Kuveyt Yanlısı Vatandaşlar” isimli bir cephe örgütü kurdu. Etkili propaganda ve
medya çalışmalarıyla Amerika’yı milyarlarca dolar zarara uğratacak ve Irak ulusunu mahvedecek bir
savaşın başlamasına sebep oldu.(Foerstel, 2007:12)
Körfez savaşlarının her ikisinde de özellikle ABD basını ve dünya basını habercilik itibarları
açısından marka değerlerini düşürdükleri söylenebilinir. Her bir haber örneği yalan haber, güvenilmez
haber ve medyada algı operasyonlarına örnek olarak literatüre girmiştir. 1991 Körfez Savaşında
petrole bulanmış bir Karabatak türü deniz kuşu görüntüsü basında geniş yer almış ve “Irak
Yönetimi”nin dünyaya ve çevreye verdiği zarar olarak lanse edilmiştir. Oysa ki gerçeğin, Meksika
körfezinde gerçekleşen bir çevre felaketinin eseri olduğu sonradan anlaşılmıştır. Bir başka haberde Er
Jessica Ryan’ın kurtarılması veya Irak’ta bir türlü bulunamayan kitle imha silahları üzerine yapılmış
haberler örnek olarak verilmektedir. Bu savaşla birlikte yeni bir kavram da haber medyasında yerini
almıştır. “Embeded Gazetecilik” yani “İliştirilmiş Gazetecilik” kavramıyla, seçilmiş gazeteciler, haber
havuzuna atılan yine seçilmiş haberler doğrultusunda haber yapmaya zorlanmışlardır. Özellikle
seçilmiş gazeteciler, bu Şartlarda haber yapmanın zorluklarını ve yaşadıklarını savaş sonrası ancak dile
getirebilmişlerdir. (Rigel, 1993:153-160) Savaş ve kriz dönemlerinde özellikle uluslararası faaliyet
gösteren büyük medya kuruluşları, ulusal çıkarların korunması veya Amerika Birleşik Devletleri’nin
çıkarlarının korunması adına itibarlarını göz ardı edebilmektedirler. Yukarıda verilen örnekler bunlara
küçük bir kesit olabilmektedir. Bununla birlikte bu tip yanlı haberlere inanmayan halk alternatif haber
kanalları araştırmakta ve doğru bilgiye ulaşabilmektedir. Özellikle Körfez Savaşları boyunca El-Cezire
televizyonu bu anlamda doğru bir örnek olarak gösterilebilir. Amerikan basının taraflı haberciliğine
alternatif olarak El-Cezire televizyonun itibarının en yükseğe çıktığı yıllar olarak söylenebilinir. Bir
başka alternatif haber ulaşım kanallarının başında ise özellikle son 10 yıla damgasını vuran internet
medyası ve sosyal medya olduğu söylenebilinir. Bununla birlikte Körfez Savaşı’ndan sonra, ABD,
İngiltere ve Fransa’da bağımsız akademisyenler ya da gazeteciler tarafından yazılmış çoğu kitapta
benzer sonuca varılmaktadır. Toplumun gerçeğini topluma ve insanlara yansıtmakla görevli olan
medya, bu gerçeğin kendi çıkarlarıyla ve ulusal çıkarlarıyla çelişmesi nedeniyle, görevini terk etmiş ve
yeni bir gerçek yaratmıştır. Bunu da ya yaparken gerçeği çarpıtmak ya da tamamen sanal bir gerçeklik
yaratarak yaptıklarının altını çizmektedirler. (Herman, 2004:18)
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Arap Baharı ve Sosyal Medya
İcat edilen teknolojik gelişmeler ve iletişim teknolojilerinin yeni platformlara ulaşması
yaşadığımızı çağı iletişim çağı olarak adlandırmaktadır. (Çakır,47) Geleneksel kitle iletişim araçları
geçtiğimiz yüzyıllara damgasını vurmuştur. Geleneksel olarak adlandırılan eski nesil medyada birey
ve toplum sadece tüketici ve yönetilmesi gereken bir kitle olarak görülmektedir. Harold Leswell
insanların koyun sürüsüne benzetmekte, medya organlarını ise çoban olarak tanımlamaktadır. Ancak
web 2.0 ile birlikte haberin akış yönü değişiklik göstermeye başlamıştır. Tüketici durumundan çıkan
insanoğlu hem üretici hem de tüketici olmuştur
21. yüzyılın en önemli kitlesel hareketi olan Arap Baharı, iletişim araçlarının rolünü gözler
önüne

sermiştir.

Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları arayışları için kararlılıkla

verdiği mücadele medya ile görünür hale gelmiştir.(Avşar) Diğer taraftan Dönüşüm için sosyal medya
pankartları taşıyan Arap halkının fotoğrafları medyalarda büyük boylarda yer almış ancak bahar Arap
dünyası için kısa sürmüştür. Sosyal medya araçlarının toplum üzerindeki etkisi ve yönlendirmeleri için
somut bir örnek oluşturan “Arap Baharı” estiği ülkelere kan ve gözyaşı getirmiştir. Arap dünyası uzun
bir süre huzuru ve barışı bulamayacak gibi görülmektedir. Bu baharın etkisiyle pek çok insan ülkesini
terk etmek zorunda kalmış ve ölümü göze alarak Avrupa’ya göç etmiş üstelik bu da Avrupa ülkeleri
için kriz nedeni olmuştur.
SONUÇ
Medya okuryazarlığı ile önce birey bazında daha sonra da toplum bazında medyanın, kurgusal
bir ürün olduğunu, politik söylemler içerdiğini, belli bir ideolojiye sahip olduğu ve bunu empoze
etmeye çalıştığı, ticari kaygılar içinde yaşadığı bilinmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip
olunmalıdır. Çözümleyici ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile medya içeriğini anlayabilmenin de ötesinde
otoriteyi, objektifliği, niteliği değerlendirebilir ve böylece medyanın bilgi bombardımanları altında
hayatta kalabilir. Aynı zamanda medya okuryazarlığı, hem çocuklar hem de yetişkinler için de
günümüz dünyasında oldukça önemlidir. Medya okuryazarlığı eğitimi ile insanlar, ifade biçimlerini
geliştirerek, eleştirel düşünerek etkili iletişimciler ve aktif vatandaşlar olabildikleri gibi, medya
dünyası ile gerçek dünyayı da ayırabilir hale gelirler. Bu çerçevede medya okuryazarlığı eğitimleri
daha yaygın hale gelmeli ve insanlar da izledikleri, dinledikleri ve gördükleri enformasyona karşı daha
eleştirel bakmayı öğrenmelidir.
Bu çalışmanın sonucunda görülmektedir ki, medya okuryazarlığı birey ve toplumun sağlıklı,
demokratik ve sosyo-ekonomik ferahlık içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından hayati bir önem
arz etmektedir. Medya okuryazarlığı derslerinin ilköğretim yıllarından başlayarak kademeli olarak
üniversite öğrenimini de kapsayacak şekilde ders programlarına adapte edilmesinin gerekliliği haber
örnekleriyle verilmiştir. Bununla birlikte haber okumalarının ve analizlerinin de detaylı bir şekilde
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medya okuryazarlığı öğretmenleriyle sertifika programlarıyla desteklenmesi önem arz etmektedir.
Sadece bir topluluğa veya bir ülkeye değil dünya genelinde bu eğitimi yaymanın insanlık için,
yarınların geleceği için bir zorunluluk olduğu bir gerçektir. Ele alınan haber örnekleri yerel ve küresel
etkilerinin nereye varacağının net bir sonucu olarak vurgulanmıştır.
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TURİZM EĞİTİMİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ
CONTENT ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON TOURISM EDUCATION

Ceyhun Akyol
Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü, ARTVİN
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ÖZET
Turizm endüstrisini diğerlerinden ayıran en temel özelliği hizmet kavramıdır. Hizmet
işlemlerinde oluşabilecek en ufak bir aksaklık, sunulan hizmet kalitesinin düşmesine sebep olacaktır.
Bu nedenle turizm endüstrisindeki en temel ihtiyaç eğitimli ve nitelikli personeldir. Turizm eğitimi;
her düzeydeki öğrencinin turizm bilincini ve konukseverlik anlayışını geliştirme, endüstrinin genel ve
mesleki teorik ve pratik bilgilerini artırma ve endüstriye uygulayıcı ve yönetici yetiştirme
faaliyetlerinin tümüdür. Ülkeye daha fazla turistin gelmesini sağlamak, kaliteli ve sürdürülebilir bir
hizmet verebilmek için turizm eğitimi önemli bir noktadır. Dünya genelinde de önem verilen turizm
eğitimi konusunda ülkemizdeki resmi kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin bu
alanda çalışmaları bulunmaktadır. Toplumun her kesiminden yapılan çalışmalar değerli olmakla
birlikte, özellikle üniversitelerin turizm eğitimi konulu çalışmalarının özel bir önemi bulunmaktır.
Akademik bakış açısı ile yapılan çalışmalar, turizm eğitiminin doğru bir biçimde algılanması ve
endüstriyel anlamda karşılık bulmasına katkı vermektedir.
Bu doğrultuda, çalışmada Türkiye’de turizm eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
kayıtlı lisansüstü tez içerisinden anahtar kelimesi “turizm eğitimi” olan tezler dâhil edilmiştir. Yapılan
tarama sonucunda anahtar kelimesi turizm eğitimi olan, farklı alanlarda yapılmış toplam 46 lisansüstü
tez olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerin içerik analizi
yapılarak, turizm eğitimi almış, almakta olan ve almayı düşünen öğrenci ve kişilere de bir yol çizmesi
amaçlanmıştır.
Çalışma neticesinde, dünya genelinde önemli bir turizm destinasyonu olan ülkemizde
gerçekleştirilmiş “turizm eğitimi” konulu lisansüstü çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir. Ağırlıklı
olarak sosyal bilimler alanında yapılan lisansüstü tezlerin eğitim bilimleri alanında da gerçekleşmesi
literatüre önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışma ile ilgili bir başka dikkat çeken konu da, turizm
başlıklı anabilim dallarının benzer isimde olması fakat farklı anabilim dalları olarak kullanılmasıdır.
Otelcilik, seyahat, rehberlik ve işletmecilik gibi turizm endüstrisini oluşturan temel disiplinlerin ortak
bir program çatısı altında toplanması gerekliliği çalışmada gözler önüne serilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Lisansüstü, Tez
ABSTRACT
The most basic feature that distinguishes the tourism industry from the others is the service
concept. The slightest disruption in service operations will result in reduced service quality. For this
reason, the most basic need in the tourism industry is educated and qualified staff. Tourism education
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is all of the activities about developing understanding of tourism consciousness and hospitality,
increasing the general and professional theoretical and practical knowledge of the industry and training
practitioners and managers in industry of students at all levels. Tourism education is an important
point in order to ensure that more tourists come to the country and to provide a quality service.
Official institutions, non-governmental organizations and academicians in our country have to work
on this field in the field of tourism education which is also important in the world. The work done by
all sections of the society is valuable, especially the studies of the universities on tourism education is
a special precaution. Futures studies conducted with an academic point of view contribute to the
correct perception of tourism education and industrial response.
In this respect, it was aimed to examine the postgraduate theses in the field of tourism
education in Türkiye.The graduate theses, which have been registered in the database of the National
Thesis Center of the Council of Higher Education with the key word "tourism education" have been
included in the study. As a result of the survey, it has been determined that there are a total of 46
graduate theses in different fields, which are key word tourism education. In this study, by analyzing
the content of the postgraduate thesis on tourism education, it was aimed to create a road to students
and persons who have received, studied and thinking to receive tourism education.
As a result of the study, the importance of post-graduate studies on "tourism education"
realized in our country, which is an important tourism destination all over the world, attracted
attention. The fact that the postgraduate theses mainly in the field of social sciences also take place in
the field of educational sciences will provide important contributions to the literature. Another
remarkable issue related to the study is the fact that tourism branches are used in similar names but as
branches of different branches. It is evident in the study that the basic disciplines that make up the
tourism industry such as hospitality, travel, guidance and business management should be gathered
under a common program framework.
Keyword: Tourism education, graduate, thesis.
GİRİŞ
Turizm endüstrisinin gelişmesi adına, turizm eğitimi çok önemli bir konudur. Endüstrinin
kalkınmasına da etki eden turizm eğitiminin önemi, özellikle ekonomileri turizmden doğrudan
etkilenen şehirler ve ülkeler açısından da önem arz eden konuların başında gelmektedir. Turizm
endüstrisine yönelik hizmet veren eğitim kurumları, turizmin gelişmesi ve ihtiyaç duyulan insan
kaynaklarının artması sebebiyle özellikle mesleki eğitim çalışmalarına ağırlık vermekte ve endüstrinin
farklı kademelerinde insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaya çalışmaktalardır
(Demirkol ve Çetin, 2014: 89)
Turizm işletmelerinin ve yöneticilerinin en temel sorunlarından birisi de nitelikli ve eğitimli
personel istihdam etme konusudur. Dünya genelinde, turizmde istihdam imkânı sağlayan ve bu konuda
öğrenciye bilgi birikimi sunan birçok üniversite ve bölümleri mevcuttur. Staj hareketliliği, yaz dönemi
işgücü faaliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışı değişim programları, üniversitelerin uygulamakta olduğu
turizmde istihdam sağlama adımlarıdır (Hjalager, 2003: 26). Tüm dünyada geçerli hale gelen
küreselleşme hareketleri, turizm endüstrisinin ve endüstri içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin
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uygulamalarını da etkilemektedir. Uygulama aşamasında ihtiyaç duyulan eğitimli ve nitelikli personel
gereksinimi, turizm endüstrisinin en temel sorunlarından birisidir.
Ülkenin turizm konusunda resmi kurumu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamındaki eylem planında da eğitim konusu üzerinde önemle
durulmaktadır (kultur.gov.tr, 2017). Meslek odaklı olması, ölçülebilir sonuçlar içermesi, turizm
kaynaklarının farkına varılması, korunması ve ülke ekonomisine turizmin katkısının en üst seviyeye
çıkarılmasını amaçlayan turizm eğitimi ile ilgili hedefler; akademik eğitim ve turizm endüstrisine
nitelikli eleman yetiştirecek mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi, yaygın eğitimin geliştirilmesi,
turizmin istediği nitelikte işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı, yaygın ve örgün eğitimde
içeriğin yenilenmesi ve güncellenmesi ile turizm eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının ana
politikayı belirlemesi şeklinde sıralanmaktalardır. Bu hedeflerle, eğitim kapsamına alınan her
öğrenciye, turiste eşit ve dürüst hizmet verme ahlâkı ve konukseverlik ilkeleri kazandırılması ve uzun
vadeli kazançların dikkate alınması gerekliliği ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır.
Endüstri – üniversite işbirliği, tüm eğitim hayatları ve eğitim sonrası yaşamlarında gereksinim
duyulan konuların en önemlilerindendir. Turizm endüstrisinin temel ihtiyaçlarından olan eğitimli
personel, turizm eğitimi veren üniversitelerin ve uygulayıcı akademik personelin özellikle ilgilendiği
konuların başında gelmektedir. Akademik camianın ve üniversitelerin turizm eğitimi ile ilgili
uygulamaları ve yönlendirmeleri turizm endüstrisi içerisinde önem gösterilen çalışmalardır. Bu
doğrultuda, çalışmada turizm eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Temel amacı, bireylerin nitelik ve kalitelerini teorik ve pratik anlamda artırmak olan eğitim
kavramı, hizmet anlayışının ön planda olduğu turizm endüstrisi ve mesleği için de önem arz eden bir
konudur. Çalışmanın bu bölümünde, eğitim, mesleki eğitim ve çalışmanın ana konusu olan turizm
eğitimi ile ilgili bilgi verilecektir.
Eğitim
Eğitim kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında
yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine
okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak (tdk.gov.tr, 2017)
tanımlanmaktadır.
Literatür incelendiğinde eğitimle ilgili pek çok tanımla karşılaşılmaktadır. En temel ve basit
tanımıyla eğitim; bireyi geliştirmeye yönelik çalışmaların tümüdür (Aydın, 2010: 28). Bireyin
davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme
süreci olarak tanımlanan (Kınay, 2012: 5) eğitimin amacı ise; bireylerin kişisel yeteneklerini, insan
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ilişkilerine becerilerini, ekonomik yeterliliklerini geliştirmek ve yurttaşlık görevlerini tam olarak
sağlamaktır (Tanrıöğen, 2007: 13). Eğitimde amaç, bireylerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını tespit
edip, bu alanlara yönelik geliştirici eğitim metotları uygulamaktır. Yeteneklerin iyi tespit edilmesi ve
aynı doğrultuda eğitim yapılması, eğitimin asıl amacına ulaşılmasına yardımcı olacaktır (Arslan, 2004:
47).
Küreselleşme hareketlerinin tüm endüstrileri etkilediği günümüzde, eğitim de birtakım
değişimlere maruz kalmıştır (Akçay, 2003: 3). Bu küreselleşme rüzgârı içerisinde eğitimle ilgili
kendine yer edinmeye çalışan birey ve kurumlar, özellikle teknolojik yenilikler ve gelişmeler
karşısında kendini yenilemek durumunda kalmışlardır.
Mesleki Eğitim
Mesleki eğitim; bireyin meslek yaşantısında ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrenme ve bireye
mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırma sürecidir.
Sürekli değişen sosyal, ekonomik koşullara ve taleplere uyması gereken mesleki eğitim, bu
sebeple zaman içerisinde piyasa ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Yaparak öğrenme esasına
dayanan bir eğitim sistemi olarak da ifade edilen mesleki eğitim, belirli yaş grubundaki öğrencilere
bazı temel yeterlilikleri kazandırarak belirli bir meslek alanında çalışabilmelerini ve mesleki becerileri
geliştirmeyi esas almaktadır (Tolay, 2011: 22).
Turizm Eğitimi
Turizm endüstrisi dünyada, sosyal ve ekonomik olarak önde gelen endüstrilerden birisidir.
Ulusal ve uluslararası ölçüde önemli bir istihdam yaratma alanı olan turizmin büyümesi ve gelişmesi
için çalışanlarının turizm pazarının ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edici düzeylerde karşılayabilmeleri
gerekmektedir. Bu doğrultuda, turizm endüstrisinde nitelikli ve eğitimli işgücü önem arz etmektedir.
(Güzel, 2006: 15). Gerçekçi ve kaliteli bir eğitim sistemine ihtiyaç duyan turizm endüstrisinin en sık
işbirliği yaptığı kurumlar üniversitelerdir. Turizm eğitiminde akademik eğitim, üniversitelerde
gerçekleşir. Bu tür eğitim, teorik kavramlardan oluşan bir alt yapı oluşturmakta, öğrencilerin analiz,
değerlendirme ve yorum yapabilme yeteneklerini geliştirmektedir (Echtner, 1995: 121).
Emek yoğun bir endüstri olan turizmin en önemli öğelerinden biri sunulan hizmetin kalitesidir.
Doğrudan insan faktörünü içinde barındıran turizm endüstrisinde eğitim, büyük önem taşıyan bir
gereksinimdir. “Turizm olayının ve turizm ekonomisinin halka ve öğrenim gören gençliğe öğretilmesi,
turizm konusunda bilgili ve kalifiye personel ve yönetici yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar”
şeklinde açıklanan turizm eğitimi “turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu, araştırma ve planlama
çalışmalarını geliştirecek, işletmelerin verimliliğini arttıracak ve bu sektördeki yenilikleri takip
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edebilecek bilimsel metotların ortaya çıkarılması için yapılan mesleki eğitim” olarak da ifade
edilmektedir (Öncüer, 2006: 64).
Günümüz hayat akışı içerisinde meydana gelen değişimler, kişisel ve kurumsal rekabeti
hızlandırmakta ve küreselleşmenin gerektirdiği adımları attırmaktadır. Eğitim konusu da, dünya
genelinde önem arz eden bir konudur. Özellikle hizmet endüstrisi içerisinde ayrı bir öneme sahip olan
eğitim, sadece teorik olarak yeterli olmamakla birlikte, pratik olarak da desteklenmesi gereken bir
durumdur. Meydana gelen tüm bu gelişmeler doğrultusunda eğitim ve özellikle mesleki eğitim, tüm
endüstrilerin ihtiyaç duyduğu ve önemsediği bir konu haline gelmiştir.
Türkiye ile diğer ülkelerin turizm eğitimleri karşılaştırıldığında, standart bir eğitim sisteminin
olmadığı, hemen hemen her ülkenin turizm eğitimi sistemlerinde farklılıklar olduğu görülmektedir.
Dünyada verilen turizm eğitimi ve özellikleri incelendiğinde öne çıkan turizm bölümlerinin; seyahat,
otelcilik, rehberlik, gastronomi gibi alanlar olduğu görülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan turizm eğitiminde diploma ya da sertifika veren
veya bir aydan iki yıla kadar süren mesleki eğitimler ön plandadır. İngiltere’de verilen turizm
eğitiminde ise ortaöğretimden üniversiteye kadar her seviyede ele alınan temel turizm konu başlıkları
turizm, seyahat, ulaştırma ve boş zaman değerlendirmedir (Airey ve Middleton, 1995: 3). Kanada’daki
turizm istihdamı, kolejlerin verdiği sertifika ve diplomalarla desteklenirken Almanya’da ise turizm
eğitimi mesleki anlamda desteklenmekte, ayrıca eğitim sistemi dışındaki kişilere hükümet ve resmi
turizm örgütleri çeşitli alanlarda kurslar vermektedir (Demirkol ve Pelit, 2002: 12). Fransa’da ağırlama
eğitimi ve turizm eğitimi başlıkları altında değerlendirilen turizm eğitimi, ağırlıklı olarak otel
işletmeciliği alanında yoğunlaşmaktadır (Lominé, 2003: 108). Slovenya’daki turizm eğitimi ise pratik
ve teorik bilgi ile öğrencileri profesyonel iş yaşamına hazırlamakta, ağırlıklı olarak yiyecek-içecek
işletmeciliği üzerinde durmaktadır (Mihalič, 2004: 94). Yunanistan’daki üniversitelerde lisans
düzeyinde örgün öğretim ve uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilen turizm eğitimi (Moira, 2004, 56)
İtalya’da ise temel, orta ve üniversite düzeyinde verilmektedir. Avusturya’da ise turizm eğitimi veren
eğitim kurumları; turizm lisesi, otelcilik lisesi, özel eğitim kursu, turizm ve otel işletmeciliği meslek
yüksekokulu ile yüksekokul şeklindedir (European Association of Hotel and Tourism Schools, 2017).
Dünyadaki turizm eğitimi modellerini incelendiğinde zaman zaman benzer konu ve aşamalar
görülse de, Türkiye’deki yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
uyarınca, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilmektedir
(yok.gov.tr, 2017)
Ön lisans eğitimi; ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsamakta, lisans
eğitimi ise ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıl ve dört yılı kapsamaktadır. Bu eğitimin temel amacı,
turizm endüstrisine başlangıç seviyesinde yöneticiler yetiştirmektir (Pauze, 1993: 61).
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Lisansüstü düzeyde verilen turizm eğitiminin amacı ise, modern turizmin sosyal, iktisadi ve
teknik özellikteki karmaşık problemlerini çözebilecek, değişik faktörlerin etkinliğini değerlendirerek
soyutlama, sentez ve karar verme gücüne sahip yönetici ve araştırmacıları yetiştirmektir (Olalı, 1984:
206). Lisansüstü turizm eğitimi, yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki aşamada incelenmektedir.
Yüksek lisans aşamasındaki turizm eğitimi, öğrencilere kariyer kazandırma ile turizm endüstrisinde
orta ve üst düzey yönetici, eğitimci, danışman ve araştırmacı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Doktora
aşamasındaki turizm eğitimi ise; bir disiplin olarak turizmle ilgili akademik araştırmalar yapmak,
problem çözmek ve öğretim-iletişim yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Olsen ve Khan, 1989:
16).
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmada, turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerin içerik analizi yapılarak, ülkemizde bu
konuda yapılan akademik çalışmalar incelenmiş, konu ile ilgili eğilim ve yönlendirmeler araştırılmış
ve değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde, turizm eğitimi almış, almakta olan ve almayı düşünen
öğrenci ve kişilere de bir yol çizmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımlarından alanyazın derlemesi (literatür tarama)
yöntemiyle yapılmıştır. Bu yöntem, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analizini kapsamakta olup (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 187), araştırılan konuda
yayınlanmış kaynakların listesinin çıkartılması (Karasar, 2009: 189) şeklinde de ifade edilmektedir.
“Bir veri kaynağında bulunması muhtemel yayınları ve belgeleri incelemeye dayalı bir yöntem olan
doküman incelemesi” şeklinde açıklanabilen literatür taraması (Arıkan, 2013: 49) kapsamında, tezler
ve tez özetleri de bu yöntemde kullanılabilen kaynaklar arasındadır.
Bu bağlamda, turizm eğitimi konusunda hazırlanan lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurumu
Ulusal Tez Merkezi internet sayfasından tarama yapılarak tespit edilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca,
Çalışmaya Türkiye’de bugüne dek yapılmış ve Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi
sisteminde kayıtlı tezler dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda, çalışma başlığında “turizm eğitimi” geçen
tüm lisansüstü tezler çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın veri toplama aşaması sırasında YÖK Ulusal
Tez Merkezi veri tabanı taranarak “turizm eğitimi” içerikli çalışmaların özet ve tam metinlerinden
yararlanılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında özet ya da tam metinlerine ulaşılamayan
lisansüstü tezlerin yazarlarına telefon ve e-posta aracılığıyla ulaşılıp bilgi akışı sağlanma amacı
güdülmüştür. Elde edilen veriler ışığında hazırlanan bilgiler analiz edilerek detaylandırılmış ve tablo
haline getirilerek yorumlanmıştır.
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BULGULAR
Turizm eğitimi, endüstride ve ülkemizde, özellikle son yıllarda daha da bir önemli hale
gelmiştir. Dünya turizm geliri ve turizmden en çok gelir gelir elde eden ülkeler sıralamalarında üst
sıralarda yer alan ülkemiz, turizmde kaliteli ve nitelikli hizmet sunma adına önemli adımlar
atmaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların, yerel birlik ve örgütler ile halkın ve özellikle de
üniversitelerin turizm eğitimi adına önemli çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bahsi geçen bu kişi ve
kurumların içerisinde bulunduğu proje, seminer, sempozyum, kongre gibi akademik çalışmalarda
turizm eğitimi önemli bir yer kaplamaktadır.
Çalışmamızın çatısını oluşturan “turizm eğitimi” konulu lisansüstü tezler de, turizm
endüstrisine önemli katkılar sağlamayı amaçlamakta, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmeye
çalışmaktadır. Turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerden elde edilen verilen doğrultusunda;
çalışmamızın kapsamını oluşturan lisansüstü tezlerin türü, tezlerin yapıldığı yıllar, tez çalışmalarının
bağlı olduğu enstitüler, anabilim dalları, danışmanların unvanları, tezlerin üniversiteleri, sayfa sayıları,
kaynakça sayıları, evren bilgileri, örnekleme yöntemleri ve veri toplama yaklaşımları ile ilgili sonuçlar
incelenerek tablolandırılmıştır.
Tablo 1. YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Yer Alan Lisansüstü Çalışmalara Ait
Dağılımlar
TEZ TÜRÜ

n

%

Yüksek lisans

309,954

78,85

Doktora

81,768

20,8

Sanatta Yeterlilik

1,384

0,35

TOPLAM

393,106

100

Tablo 1’deki veriler YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlilik tezleri sayılarıdır. Buna göre en çok tez türü yaklaşık 310 bin ile (% 78,85) yüksek
lisans çalışmalarından üretilmiştir.
Tablo 2. Yapılan Çalışmaların Tez Türü Açısından Dağılımı
TEZ TÜRÜ

n

%

Yüksek lisans

39

84,78

Doktora

7

15,22

TOPLAM

46

100

Tablo 2’de, konu ile ilgili yapılan tezlerin türleri incelenmiştir. Buna göre, anahtar kelimesi
turizm eğitimi olan toplam 46 lisansüstü çalışma olduğu, bu çalışmaların da büyük çoğunluğunun (%
84,78) yüksek lisans, % 15,22’sinin ise doktora tezi olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 3. Yapılan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
YIL

YL

DR

TOPLAM

%

2010 ve sonrası

17

3

20

43,48

2005-2009

8

2

10

21,74

2000-2004

7

1

8

17,39

1999 ve öncesi

7

1

8

17,39

TOPLAM

39

7

46

100

Yapılan lisansüstü çalışmaların yıllara göre dağılımı tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre
turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerin % 43,48’i (20 adet) 2010 yılı ve sonrası yapılan çalışmalardır.
Bu sayıyı % 21,74 ile (10 adet) 2005-2009 yılları arasında yapılan çalışmalar ve % 17,39’ar oranlarla
da (8’er adet) 2000-2004 yılları arası ile 1999 ve öncesi yıllarda yapılan tezler izlemektedir.
Tablo 4. Yapılan Çalışmaların Enstitülere Göre Dağılımı
ENSTİTÜ

YL

DR

TOPLAM

%

Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri

31
8

3
4

34
12

73,91
26,09

TOPLAM

39

7

46

100

Yapılan lisansüstü çalışmaların enstitülere göre dağılımı incelendiğinde turizm eğitimi
alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak (34 adet / % 73,91) sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde
gerçekleştirildiği, çalışmaların % 26,09’unun ise (12 adet) eğitim bilimleri enstitüsü bünyesinde
gerçekleştirildiği bilgileri tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 5. Yapılan Çalışmaların Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
ANA BİLİM DALI
Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Turizm İşletmeciliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi
İşletme
TOPLAM

YL
10
13
1
6
2
2
2
1
2
39

DR
3
2
2
7

TOPLAM
13
15
3
6
2
2
2
1
2
46

%
28,26
32,61
6,52
13,04
4,35
4,35
4,35
2,17
4,35
100

Tablo 5’teki veriler yapılan turizm eğitimi ile ilgili lisansüstü çalışmaların anabilim dallarına
göre dağılımını göstermektedir. Buna göre konu ile ilgili en çok lisansüstü çalışmaların 15 çalışma ile
‘Turizm İşletmeciliği’ ve 13 çalışma ile de ‘Turizm İşletmeciliği Eğitimi’ anabilim dallarında
gerçekleştirildiği görülmektedir.
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Tablo 6. Yapılan Çalışmaların Danışman Unvanı
ÜNVAN

YL

DR

TOPLAM

%

Yrd. Doç. Dr.

20

1

21

45,65

Doç. Dr.

7

2

9

19,6

Prof. Dr.

12

4

16

34,78

TOPLAM

39

7

46

100

Tablo 6 incelendiğinde turizm eğitimi ile ilgili lisansüstü çalışmalara ağırlıklı olarak
‘Yardımcı Doçent’ (21 adet / % 45,65) ve ‘Profesör’ (16 adet / % 34,78) ünvanlı akademisyenlerin
danışmanlık yaptıkları tespit edilmiştir.
Tablo 7. Yapılan Çalışmaların Üniversiteleri
ÜNİVERSİTE

YL

DR

TOPLAM

%

Gazi

10

3

13

28,26

Akdeniz

4

-

4

8,7

Dokuz Eylül

2

1

3

6,52

Sakarya

3

-

3

6,52

Afyon Kocatepe

2

-

2

4,35

Ankara

2

-

2

4,35

Gaziantep

2

-

2

4,35

Marmara

2

-

2

4,35

İstanbul

1

1

2

4,35

Dicle

-

1

1

2,17

Fırat

-

1

1

2,17

Abant İzzet Baysal

1

-

1

2,17

Balıkesir

1

-

1

2,17

Dumlupınar

1

-

1

2,17

Erciyes

1

-

1

2,17

Eskişehir Osmangazi

1

-

1

2,17

Hacettepe

1

-

1

2,17

İzmir Kâtip Çelebi

1

-

1

2,17

Mersin

1

-

1

2,17

Muğla Sıtkı Koçman

1

-

1

2,17

Selçuk

1

-

1

2,17

Uludağ

1

-

1

2,17

TOPLAM

39

7

46

100

Turizm eğitimi ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların üniversitelere göre dağılımı tablo 7’de
gösterilmektedir. Buna göre turizm eğitimi konulu lisansüstü tezlerin en çok Gazi Üniversitesi’nde (13
adet / % 28,26) ele alındığı, Akdeniz Üniversitesinin 4 tez (%8,7), Dokuz Eylül ve Sakarya
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Üniversitelerinin 3’er tez (% 6,52’şer), Afyon Kocatepe, Ankara, Gaziantep, Marmara ve İstanbul
Üniversitelerinin de bu sıralamayı 2’şer tez (% 4,35’er) ile takip ettikleri görülmektedir. Dicle, Fırat,
Abant İzzet Baysal, Balıkesir, Dumlupınar, Erciyes, Eskişehir Osmangazi, Hacettepe, İzmir Kâtip
Çelebi, Mersin, Muğla Sıtkı Koçman, Selçuk ve Uludağ Üniversitelerinde ise turizm eğitimi konulu
1’er adet (%2,17’şer) lisansüstü tez çalışması gerçekleştirilmiştir.
Tablo 8. Yapılan Çalışmaların Sayfa Sayısı
SAYFA YAPISI

YL

DR

TOPLAM

%

101 – 200

32

4

36

78,26

100 ve altı

6

-

6

13,04

201 – 300

1

2

3

6,52

301 – 400

-

1

1

2,17

TOPLAM

39

7

46

100

Yapılan lisansüstü çalışmaların toplam sayfa sayılarının dağılımı incelendiğinde turizm
eğitimi alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak (36 adet / % 78,26) 101-200 sayfa sayısı
aralığında olduğu bilgileri tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 9. Yapılan Çalışmaların Kaynakça Sayısı
KAYNAKÇA SAYISI

YL

DR

TOPLAM

%

50 ve altı

1

-

1

2,17

51 – 100

12

-

12

26,09

101 – 150

9

-

9

19,57

151 – 200

3

2

5

10,87

201 – 250

3

2

5

10,87

251 ve üzeri

-

1

1

2,17

???

11

2

13

28,26

TOPLAM

39

7

46

100

Tablo 9’daki veriler yapılan turizm eğitimi ile ilgili lisansüstü çalışmaların toplam kaynakça
sayı aralıklarına göre dağılımı göstermektedir. Buna göre konu ile ilgili en çok kaynakça sayılı
çalışmanın 12 çalışma ile (% 26,09), 51-100 kaynakça sayısı aralığında olduğu, bunu 9 çalışma ile de
(% 19,57) 101-150 kaynakça sayısı aralığında çalışmanın takip ettiği görülmektedir. Turizm eğitimi ile
ilgili 13 çalışmanın kaynakça sayısı bilgilerine ise tez yazarları ile irtibata geçilmesine rağmen
ulaşılamamıştır.
Lisansüstü tezlerin türü, tezlerin yapıldığı yıllar, tez çalışmalarının bağlı olduğu enstitüler,
anabilim dalları, danışmanların unvanları, tezlerin üniversiteleri, sayfa sayıları ve kaynakça sayıları,
“turizm eğitimi” konulu tezlerle ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bahsi geçen lisansüstü tezlerin
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irdelenmesi gereken bilgiler de tezlerin evren bilgileri, örnekleme yöntemleri ve veri toplama
yaklaşımlarıdır.
Bu bağlamda, turizm eğitimi ile ilgili gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların evrenleri
incelendiğinde; genel olarak lisans ve önlisans öğrencileri ile çalışıldığı (22 adet / % 47,83) tespit
edilmiştir. Ayrıca; turizm meslek lisesi öğrencileri (8 adet / % 17,39 ), 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri
yöneticileri (5 adet / % 10,87), staj yapmış turizm meslek lisesi öğrencileri ile turizm eğitimi almış
turizm çalışanları (4’er adet / % 8,70’er) ile turizm eğitim veren kurumlar (3 adet / % 6,52), yapılan
lisansüstü çalışmaların evrenlerini oluşturmuşlardır.
Konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların örnekleme yöntemleri incelendiğinde ise; ağırlıklı
olarak basit, sistematik, tabakalı ve gruplara göre örnekleme yöntemleri olmak üzere olasılığa dayalı
örnekleme tekniklerinin kullanıldığı (24 adet / % 52,17) tespit edilmiştir. Ayrıca turizm eğitiminin
kalitesini ölçen Servqual ölçeği ve model önerisi oluşturan çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
Yapılan turizm eğitimi ile ilgili lisansüstü çalışmaların veri toplama yaklaşımlarının ise;
birincil veri toplama yöntemlerinden anket ve mülakat (39 adet / % 86,67), ikincil veri analizi (3 adet
/ % 6,67), web tarama (2 adet / % 4,44), ve başarı testi uygulaması (1 adet / % 2,22) olduğu tespit
edilmiştir.
SONUÇ
Turizmin her kademesi ile ilgili yapılan tüm çalışmaların endüstriye katkısı büyük orandadır,
fakat turizm eğitimi konusu endüstrinin can alıcı konularından birisidir. Özellikle küreselleşme
hareketlerinin hız kazanmasıyla birlikte turizm eğitimi konusu her geçen gün turizm endüstrisi
bünyesinde önem arz eden bir konu haline gelmektedir.
Ulusal Tez Merkezi bünyesinde bulunan toplam 393.106 lisansüstü çalışma (22.04.2017
itibariyle) içerisinden anahtar kelimesi ‘turizm eğitimi’ olan sadece 46 tez olması (yok.gov.tr),
özellikle turizm endüstrisinden büyük bir beklenti içerisinde olan ülkemiz açısından önemli bir
eksikliktir. Ayrıca bu çalışmaların neredeyse yarısının 2010 yılından itibaren yapılması konuya
akademik anlamda yeteri kadar önem verilmediği kanısını çağrıştırmaktadır. Turizm eğitimi alanında
yapılan lisansüstü çalışmaların ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında yapıldığı, diğer çalışmaların ise
eğitim alanında yapıldığı görülmektedir. Turizm eğitimi ile ilgili çalışmaların özellikle eğitim alanında
da sıkça yapılması, turizm eğitimine katkı sağlayacağı düşünülen konuların başında gelmektedir.
Turizm eğitimi konulu lisansüstü çalışmaların yapıldığı anabilim dalları incelendiğinde birbirine yakın
hatta benzer isimler altında, fakat farklı üniversitelerde farklı anabilim dalları altında gerçekleşen
çalışmaların turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği eğitimi ile turizm işletmeciliği ve otelcilik
anabilim dallarında yoğunlaştığı görülmektedir. Otelcilik, seyahat, rehberlik ve işletmecilik gibi
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turizm endüstrisini oluşturan temel disiplinlerin ortak bir program çatısı altında toplanması gerekliliği
bu çalışmada da gözler önüne serilmektedir.
Çalışma neticesinde, turizm eğitimini konu edinen lisansüstü çalışmaların son derece sınırlı
olduğu (% 0,0011), büyük bir kısmının son 7 yıl içerisinde yapıldığı, çalışmaların belli üniversiteler
bünyesinde gerçekleştirildiği ve çalışmaların genelde yüksek lisans seviyesinde yapıldığı tespit
edilmiştir.
ÖNERİLER
Turizm eğitimi konusu, eğitim alan öğrenciler için sadece eğitim-öğretim dönemlerinde veya
gördükleri staj süreleri boyunca değil, endüstri bünyesinde görev yaptıkları tüm aşamalar için önem
arz eden bir konudur. Sadece ülkemizde değil, dünyada da turizm eğitimine önem verilmekte, farklı
aşamalarda çeşitli program ve uygulamalarla turizm endüstrisine nitelikli eleman yetiştirme çabası
gösterilmektedir. Bu açıdan, özellikle lisansüstü turizm eğitimi veren üniversitelerde yapılan “turizm
eğitimi” konulu tezler endüstri için örnek gösterilen ve ciddiye alınan çalışmalardır.
Çalışmamız doğrultusunda elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda; turizm
eğitiminin endüstride, işletmelerde ve eğitim kurumlarında daha iyi anlaşılması ve uygulama
aşamasında asgari standartların oluşturulması adına konu ile ilgili yapılan çalışmaların artırılması
gerekmektedir. Bu şekildeki bir gelişme, turizm eğitiminin gerekliliğinin ve öneminin daha iyi
anlaşılmasını sağlayacak olup kamunun, özel kesimin, toplumun ve turizm çalışanlarının konu ile ilgili
farkındalığını artıracaktır. Ayrıca, turizm eğitimi konulu lisansüstü çalışmaların farklılaştırılması,
çalışma gruplarının ve yöntemlerinin çeşitlendirilmesi, çalışmaların farklı gözlerle yorumlanmasını
sağlayacak olup disiplinlerarası çalışmaların artması turizm endüstrisine de katkı getirecektir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar göstermektedir ki; turizm eğitimini konu edinen lisansüstü
çalışmaların sınırlı olduğu, yapılan çalışmaların belirli üniversiteler çerçevesinde kaldığı ve özellikle
2010 yılı ve sonrasına ait olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir önemli konu da turizm ile ilgili anabilim
dallarının isim benzerliklerdir. Bölüm ve program içeriklerinin benzer hatta aynı olduğu farklı
üniversitelerde farklı turizm anabilim dalları mevcuttur. Turizm anabilim dallarının ve bölümlerinin
aynı isim çatısı altında toplanmaları turizm endüstrisinin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.
Turizm eğitimine gereken önemin gösterilmesi, turizm eğitiminin endüstride ve akademide
daha

iyi idrak edilmesi, eğitim kalitesinin artırılması, farkındalık yaratılması gibi amaçlar

doğrultusunda akademik alanda yapılan çalışmaların artırılması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir.
Disiplinlerarası çalışmalar ve uygulanan yöntemlerin farklılaştırılması da turizm eğitimine yeni bakış
açıları getirecektir. Özellikle turizm eğitimi alan öğrencilerin ve turizm eğitimi veren eğitimcilerin
kendi ifadelerini yansıtabildiği çalışmalar turizm eğitimi konusunun ülke çapında ele alınmasını
sağlayacaktır.
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Sonuç olarak; turizm endüstrisinde çalışmış, çalışmakta olan ve istihdam edilmesi düşünülen
kişilerin almış oldukları turizm eğitimi önemli bir konudur. Turizm eğitimi almış bir birey,
endüstrideki ihtiyaç ve gereksinimleri daha iyi analiz edebilecek, yerli ve yabancı ziyaretçilere daha
iyi hizmet verebilmek adına daha dikkatli çalışmalar gerçekleştirecek, hizmet veren işletmelerin
yöneticileri de daha kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı gerçekleştirmek için çaba
göstereceklerdir. Bu yöndeki adımlar yerli ve yabancı ziyaretçileri memnun edecek, tekrar tercih etme
(return customer) konusunda olumlu geri dönüş sağlayacaklardır.
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TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ MÜFREDAT FARKLARININ
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Rukiye Tuğla
Kastamonu Üniversitesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, İnşaat bölümü, KASTAMONU
rkockar@kastamonu.edu.tr

ÖZET
Meslek yüksekokulları iş dünyasının kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan
eğitim kurumlarıdır. Teknik bilgiye sahip, üretken, pratik düşünebilen bireylerin sektöre
kazandırılması, iş dünyasındaki verimin ve kalitenin artırılmasında önemli role sahiptir. Birçok
programı bünyesinde barındıran meslek yüksekokulları iş dünyasında köprü görevinde olan elemanları
yetiştirmektedir. Aynı programdan mezun olacak öğrencilerin iş hayatında aynı düzeyde verimli
olabilmeleri temel de aynı eğitimden geçmeleri ile mümkündür. Bu nedenle meslek yüksekokullarında
verilen öğretimin içeriği, öğrenciye kazandırdığı mesleki yeterlilikler oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, Türkiye’de farklı meslek yüksekokullarında bulunan inşaat bölümleri ele
alınmıştır. Meslek yüksekokullarında yer alan inşaat bölümlerindeki müfredatlar incelenmiş, inceleme
sonucunda karşılaşılan benzer ya da farklı dersler, bu derslere ait ders içerikleri, ders saatleri, AKTS
ve kredi bilgileri belirtilmiştir.
Bu çalışma sonucunda müfredat farklılıklarının nedenleri araştırılmış, bu durumun eğitim ve iş
hayatında öğrencilere yaşattığı olumlu/olumsuz durumlar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Bölümü, Müfredat Farkları, Ders İçerikleri
ABSTRACT
Vocational schools are educational institutions established in order to meet the qualified
workforce needs of the business world. They play an important role in offering productive individuals
with technical knowledge who are able to think practically to the sector and to increase the efficiency
and quality. Consisting of several educational programs, vocational schools have the responsibility to
train the workforce which acts as a bridge in the business world. It is basically possible for the
individuals graduated from the same program to be efficient in their careers at the same level only if
they have received the same education. Therefore, the content of the education provided in vocational
schools and the occupational proficiencies it offers to the student are of utmost importance.
This study focuses on civil engineering departments available in a number of vocational
schools operating in Turkey. The curriculums available in the civil engineering departments are
investigated and data about similar and different classes taught in these vocational schools, their
contents, weekly course hours, their credits and ECTS are collected.
According to the data obtained, the differences in curriculums and the reasons behind these
differences were investigated and having established the positive/negative impact of these differences
in the students’ education and careers a number of suggestions for the solution were made.
Keywords: Civil Engineering Department, Differences in Curriculum, Class Contents
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1.GİRİŞ
Meslek yüksekokulları (MYO) iş dünyasının kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak amacıyla
kurulmuşlardır. Teknik bilgiye sahip, üretken, pratik düşünebilen bireylerin sektöre kazandırılması, iş
dünyasındaki verimin ve kalitenin artırılmasında önemli role sahiptir.

Birçok programı bünyesinde

barındıran meslek yüksekokulları iş dünyasında köprü görevinde olan elemanları yetiştirmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu içerisinde

“Meslek Yüksekokulu (MYO) : Belirli

mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere
iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur” şeklinde
tanımlanmıştır. Türkiye’de bulunan meslek yüksekokulları çalışma hayatında üst düzey yönetici
(beyaz yaka) ile işçi-teknisyen arasında bulunan, teorik ve uygulama bilgisi fazla olan ara elamanların
yetiştirildiği kurumlardır. Birçok bölümü bünyesinde barındıran MYO’lar bu bölümlere bağlı çeşitli
programlardan

oluşmaktadır.

Türkiye’de

Meslek

yüksekokullar

arasında

en

yaygın

olan

programlardan biri de Yapı Denetim Programıdır. Yapı Denetimi Programı 12.08.2001 tarih ve 24491
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca, mimar,
mühendislerin sevk ve idaresi altında; hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve
hesapların doğruluğunu proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen varsa eksik ve
hataların düzeltilmesini sağlayan, Yapı Denetim Teknikerlerinin yetiştirildiği, öğrenim süresi iki yıl
olan programlardır.
Farklı üniversitelerde, benzer programdan mezun olacak öğrencilerin iş hayatında aynı
düzeyde verimli olabilmeleri için aynı eğitim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir. Bu sebeple
Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir takım öğretim birlikteliği hareketi başlamıştır. Bunlardan en
önemli ve etkin olarak uygulananı Bologna Sürecidir.
Bologna Süreci,

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)

yaratmayı hedefleyen bir reform

sürecidir. Buna göre Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı
içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amacı ile Avrupa’da
kolayca dolaşabileceklerdir. Böylece Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından
dünyanın diğer bölgelerindeki kişiler tarafından tercih edilir hale gelecektir. Bologna sürecinde
Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratılmaya çalışılırken, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip
yükseköğretim sistemi haline getirilmemesini amaçlamamaktadır. Aksine çeşitlilik ile bir dengenin
yaratılması hedeflenmektedir. Bu süreçte düşünülen asıl amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendi
bünyelerinde ki farklılığı koruyarak, birbirleri ile uyumlu olabilecek ve öğrenci değişimleri ulusal ya
da uluslararası yükseköğretim kurumları arasında kolaylıkla sağlanabilecektir. Böylece hem öğrenciler
hem de öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır (Erdoğan, 2010).
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Bologna Süreci ilk kez 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanları'nın
Sorbonne'da yaptıkları toplantı sonrasında Sorbonne Bildirgesi ile ortaya çıkmış bir süreçtir. Daha
sonra

1999 yılında İtalya'nın Bologna kentinde 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu

bakanlarının çıkarmış oldukları Bologna Bildirgesi'yle Bologna Süreci resmen başlamıştır. Sürecin
temel hedefleri bu Bildirge’de anlatılmıştır. Bu hedefler özetle şöyle sıralanabilir:
1. Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri
oluşturmak (Bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi)
2. Yükseköğretimde lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine
geçmek (2003 Berlin Bildirgesi'nde yükseköğretimin mevcut iki aşamasının yanı sıra, üçüncü
aşama olan doktora düzeyini de içermesinin gerekliliği üzerinde fikir birliğine varılmış,
dolayısıyla bu tarihten itibaren iki aşamalı derece sistemi yerine üç aşamalı derece sistemine
geçiş Bologna Süreci'nin ana hedefleri arasında yerini almıştır)
3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: European Credit Transfer System)
uygulamak
4. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak
5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek (Erdoğan, 2010)
Bologna sürecine Türkiye 2001 yılında katılmış ve yükseköğretim kurumlarında bu süreci
uygulatmaya başlamıştır. Türkiye de bu uyum kapsamında Uluslararası Eğitim Sınıflandırması ISCED
97

referans

alınarak,

meslek

yüksekokulları

program

isimleri

yeniden

belirlenmiş

ve

sınıflandırılmıştır. Proje kapsamında, Bologna Süreci ile uyumlu, Avrupa Yükseköğretim Alanı için
Yeterlilikler Çerçevesi referans alınarak, meslek yüksekokullarında uygulanan programların müfredat
çalışması başlatılmış, pilot proje kapsamında 8 ilde Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Gıda,
Makine, Metal İşleri, Otomotiv, Tekstil ve Turizm sektörlerine yönelik hizmet veren mesleklere
yönelik işgücü talep analizleri, meslek analizleri ve iş-işlem analizleri yapılmıştır. Analizlere dayalı
mesleki yeterlilikler tespit edilmiş ve bu mesleklere ait eğitim- öğretim müfredatı hazırlanmıştır
(Erdoğan, 2010). Amaç tek tip bir öğretim planı hazırlamak değil, öğretim planını rekabet ortamında
yer alabilecek şekilde revize etmektir.
Bu çalışmada da, Türkiye’de farklı meslek yüksekokullarında bulunan İnşaat Bölümü Yapı
Denetim Programları ele alınmıştır. Yapı Denetim Programlarına ait müfredatlar incelenmiş, inceleme
sonucunda karşılaşılan benzer ya da farklı dersler, bu derslere ait ders saatleri, AKTS ve kredi bilgileri
belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı müfredat farklılıklarının belirleyip, bu durumun eğitim ve iş
hayatında öğrencilere yaşattığı olumlu/olumsuz durumları tespit etmektir.
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2. TÜRKİYEDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İNŞAAT BÖLÜMLERİ
Türkiye’de şu an da aktif eğitim veren; Normal Öğretim (gündüz öğretim ) ve İkinci Öğretim
(gece öğretim) birlikte farklı üniversitelerde toplam 54 tane Yapı Denetim Programı mevcuttur.
Bunlardan 10 tanesi Vakıf Üniversiteleri 44 tanesi Devlet Üniversiteleri içinde yer almaktadır. (2016
ÖSYM Tercih kılavuzu). Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan Yapı Denetim Programları ve
öğrenci kontenjanları Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 1. Devlet Üniversitelerinde Bulunan Yapı Denetim Programları ve Öğrenci Kontenjanları (2016
ÖSYM Tercih kılavuzu)
Sır
a
No

Üniversitesi

Dazkırı MYO

1
2

Afyon Kocatepe
Üniversitesi

5
6
7
8
9
10

Amasya
Üniversitesi

Akdeniz
Üniversitesi
Artvin Çoruh
Üniversitesi
Batman
Üniversitesi
Bitlis Eren
Üniversitesi

11

Hitit Üniversitesi

12

Fırat Üniversitesi

13
14
15

Atatürk
Üniversitesi
Anadolu
Üniversitesi

16
17

Süleyman Demirel
Üniversitesi

18
19

Emirdağ MYO
Emirdağ MYO

3
4

Meslek
Yüksekokulu
(MYO)

Kastamonu
Üniversitesi

Merzifon MYO
Merzifon MYO
Teknik Bilimler
MYO
Teknik Bilimler
MYO
Borçka Acarlar
MYO
Kozluk MYO
Teknik Bilimler
MYO
Teknik Bilimler
MYO
Elazığ Organize
Sanayi Bölgesi
Maden MYO
Narman MYO
Pasinler MYO
Porsuk MYO
Teknik Bilimler
MYO
Teknik Bilimler
MYO
Yalvaç Teknik
Bilimler MYO
Abana SabahatMesut Yılmaz
MYO

Program
Adı
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
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Öğretim Öğretim Puan
Türü
Süresi
Türü
NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1

SG
K
Kon
t.

YGS
K
Kont.

Ok.Bi
r Kont

20

20

1

25

25

1

15

15

1

20

20

1

20

20

1

30

30

1

30

30

1

25

25

1

35

35

1

15

15

1

18

17

1

20

20

1

15

15

1

20

20

1

25

25

1

25

25

1

25

25

1

25

25

1

20

20

1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Erciyes
Üniversitesi
Kırklareli
Üniversitesi
Ahi Evran
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

38
39
40
41
42
43
44

Pınarhisar MYO
Pınarhisar MYO
Kaman MYO

Meslek
Yüksekokulu
Kadınhanı Faik
Selçuk Üniversitesi
İçil MYO
Kütahya Teknik
Bilimler MYO
Dumlupınar
Üniversitesi
Kütahya Teknik
Bilimler MYO
Hekimhan
İnönü Üniversitesi Mehmet Emin
Sungur MYO

Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim

Muğla Sıtkı
Koçman
Üniversitesi

Muğla MYO

Muş Alparslan
Üniversitesi

Teknik Bilimler
MYO
Niğde Teknik
Bilimler MYO
Niğde Teknik
Bilimler MYO

Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim

Teknik Bilimler
MYO

Yapı
denetim

Celâl Bayar
Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

36
37

Abana SabahatMesut Yılmaz
MYO
Tomarza Mustafa
Akıncıoğlu MYO

Recep Tayyip
Erdoğan
Üniversitesi
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi
Cumhuriyet
Üniversitesi
Namık Kemal
Üniversitesi
Tunceli
Üniversitesi
Bülent Ecevit
Üniversitesi

Turgutlu MYO
Turgutlu MYO

Muğla MYO

Kavak MYO
Kavak MYO
Sivas MYO
Teknik Bilimler
MYO
Çemişkezek
MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO

Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
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İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

NÖ

2

İÖ

2

YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1
YGS
1

20

20

1

25

25

1

20

20

1

13

12

1

23

22

1

15

15

1

20

20

1

23

22

1

23

22

1

23

22

1

40

40

1

20

20

1

20

20

1

20

20

1

20

20

1

25

25

1

25

25

1

20

20

1

25

25

1

23

22

1

20

20

1

25

25

1

13

12

1

25

25

1

18

17

1
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Tablo 2. Vakıf Üniversitelerinde Bulunan Yapı Denetim Programları ve Öğrenci Kontenjanları (2016
ÖSYM Tercih kılavuzu)
Sıra
No

Üniversitesi

Meslek
Yüksekokulu
(MYO)

1
2

İstanbul Aydın
Üniversitesi

3

Anadolu BİL
MYO

4
5
6
7
8
9
10

İstanbul Bilgi
Üniversitesi

Meslek
Yüksekokulu

Plato Meslek
Yüksekokulu

Plato MYO

Avrasya
Üniversitesi

Meslek
Yüksekokulu

Program
Adı

Öğretim
Türü

Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim
Yapı
denetim

Ücretli
Tam
burslu
%50
burslu
%25
burslu
Tam
burslu
%75
burslu
Tam
burslu
%50
burslu
Tam
burslu
%50
burslu

Öğretim Puan
Süresi
Türü

SGK
Kont.

YGSK
Kont.

Ok.Bir.
Kont

2

YGS 1

2

1

−

2

YGS 1

3

2

−

2

YGS 1

17

17

−

2

YGS 1

2

1

−

2

YGS 1

3

3

−

2

YGS 1

27

27

−

2

YGS 1

2

2

−

2

YGS 1

20

20

−

2

YGS 1

2

1

−

2

YGS 1

14

13

−

3. YAPI DENETİM PROGRAMLARINDA OKUTULAN DERSLERİN İNCELENMESİ
Bu bölümde farklı meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan ve verilerine ulaşılabilen Yapı
Denetim Programlarında uygulanan ders dağılımları incelenmiştir. Örnek olarak seçilen üç farklı
MYO’ya ait ders dağılım bilgileri Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. Bu örnek veriler
incelendiğinde benzer zorunlu derslerin yanında birbirlerinden farklı zorunlu derslere de rastlanmıştır.
Ya da bir MYO’da zorunlu olarak verilen temel bir dersin diğer MYO’da seçmeli ders olarak verildiği
görülmüştür. Seçmeli dersler öğrenci tarafından ilgisi doğrultusunda seçilen derslerdir. Yani bu
dersleri kimi öğrenci alırken kimi öğrenci almamaktadır. Ya da bu dersler bir dönem öğretime
açılırken diğer dönem istenilmediği takdirde açılmamaktadır. Yapı Denetimi Programı için önemli
olan temel bir dersin seçmeli ders olarak açılması bir kısım öğrencinin bu dersi öğrenmesine bir kısım
öğrencinin ise öğrenememesine neden olmaktadır. Bu durum iş hayatında teknikerler için mesleki
yeterlilik ve bilgi düzeyinde eksiklik olarak tanımlanmakta ve teknikerler için sıkıntı oluşturmaktadır.
Bütün bu değerlendirmeler toparlandığında karşımıza şöyle bir çözüm önerisi çıkmaktadır. MYO’lar
elbette ki birbirine rakip olan iş piyasasında kabul görecek teknikerler yetiştirmek amacıyla öğretim
planlamasında farklılıklar yapabilmelidir. Ancak bu durum bir denetleme merci tarafından kontrol
edilmeli ve öğrencilerin temel de aynı eğitimi almaları için bazı kriterler getirilmelidir. Öğretim
planlamaları yapılırken mutlaka o programları iyi bilen eğitmenler ve is dünyasının görüşü alınarak
analizler yapılmalı ve ders dağılımları bu analizler neticesinde hazırlanmalıdır.
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Şekil 1. Akdeniz Üniversitesi Teknik bilimler MYO Yapı Denetim Programı Ders Dağılımı (2016)
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Şekil 2. Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO Yapı Denetim Programı Ders
Dağılımı (2016)

Şekil 3. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Yapı Denetim Programı Ders Dağılımı (2016-2017)
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MYO’lar da öğretim gören öğrencilere bakıldığı zaman teorik derslerde başarı olamayan
ancak uygulamalı derslerde başarılı olabilen bir öğrenci profilinin çıktığı görülmektedir. Bu nedenle
uygulamalı derslere ağırlık verilmeli ayrıca endüstriye dayalı eğitimin etkisi de artırılmalıdır. Böylece
teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen teknikerler yetişmiş ve iş hayatına atılırken deneyim
eksikliğinden dolayı elenmemiş olacaklardır. Teknikerler planlı, programlı ve bilinçli bir öğretim
ortamında yetiştirilirse yerel ve/veya ulusal düzeyde kalifiye ara eleman ihtiyacı büyük ölçüde
kapanacaktır.
Bu araştırmada elde edilen bütün ders dağılım tabloları incelenmiş; toplam ders sayıları,
zorunlu YÖK dersleri, endüstriye dayalı eğitim durumları ayrıca sınıflandırılmış ve buna göre ortaya
çıkan farklılıklar veya benzerlikler ilgili alt başlıklarda anlatılmıştır.
3.1. Yapı Denetim Programlarının Meslek Yüksekokullarına Göre Toplam Ders
Sayılarının İncelenmesi
Bu bölümde farklı MYO’larda bulunan 21 adet Yapı Denetim Programına ait ders dağılımı
programları incelenmiş, inceleme sonucunda Yapı Denetim Programları arasında ortak derslerin
olduğu, bazı derslerin içerik bilgileri aynı olmasına rağmen farklı isim adı altında verildikleri de
görülmüştür. Bunun yanında birbirinden farklı zorunlu ve seçmeli derslerin olduğu da tespit edilmiştir.
Şekil 4’de farklı MYO’larda bulunan Yapı Denetim Programlarına ait 2 güz yarıyılı , 2 bahar
yarıyılı olmak üzere toplam 4 dönem boyunca okutulan ders sayıları verilmiştir. Burada en fazla ders
sayısının 43 olduğu görülürken en az ders sayısının 26 olduğu görülmektedir. Genel anlamda meslek
yüksekokullarına bakıldığında Yapı Denetim Programı ders sayıları toplam 35-40 arasında
değişmektedir. (Şekil 4).
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Şekil 4. MYO’lar bazında toplam ders sayısını gösteren grafik.
Bologna süreci kapsamında tüm 2 yıllık öğretim süresi olan programlar gibi Yapı Denetim
Programlarında mezun olmak için de en az 120 AKTS ders almış olmak gerekmektedir. Aynı zamanda
zorunlu endüstri eğitimi olan MYO’lar mezuniyet şartına 120 AKTS’nin yanında endüstri stajını
yapmış olmayı da dahil etmektedir. Bilindiği üzere AKTS hesaplaması yapılırken dikkate alınması
gereken hususlar vardır. Bunlardan birisi ders sayıları ve diğer birisi de her bir derse öğrencinin
öğretim süreci boyunca harcadığı toplam zamandır. Öğrencinin bir ders için harcadığı okul içi ya da
dışı süre ders sayıları ile doğrudan ilişkilidir. Ders sayılarının fazla olması öğrencilerin istedikleri
alana yönlenememelerine sadece mezun olmak adına dersleri geçmelerine ve tam anlamıyla öğrenme
performansı gösterememelerine neden olmaktadır. Aynı şekilde ders sayılarını azaltmak adına dersleri
aynı isim adı altında birleştirerek öğretim planına dahil etmek de öğrencinin öğrenmesini olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle ders dağılımları öğrenciye etkin ve verimli öğrenmeyi sağlayacak şekilde
ve is piyasası beklentileri göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
3.2. YÖK Derslerinin İncelenmesi
Meslek yüksekokulları tüm programlarında YÖK tarafından koyulması uygun görülen Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, Yabancıl Dil I-II adlı dersler Yapı Denetim
Programlarında da okutulmaktadır. Bu derslerin öğrenimi örgün olabileceği gibi günümüzde artık
uzaktan

eğitim şeklinde

de

yapılmaktadır.

Aşağıdaki tablo incelendiğinde
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Programlarında verilen YÖK derslerinin Teorik+ Uygulama ders saati/Kredi/AKTS puanlarında
farklılık bulunan MYO’ların bulunduğu görülmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Yapı Denetim Programlarında YÖK Derslerinin Ders saati/Kredi/AKTS Bilgileri

MYO’lar arası öğrenci geçişleri yapılırken öğrencilerin ders muafiyetleri için üniversitelerin
belirlemiş olduğu bazı kriterler vardır. Öğretim görülen yerdeki programın ders içerikleri, kredisi
ve/veya AKTS’nin uygunluğu göz önüne alınarak dersten muafiyet durumuna karar verilir. Ders
muafiyetinin olması için öğrencinin almış olduğu dersin içeriği uygun ise kredi ve /veya AKTS’nin
denk ya da yüksek olması şartı aranır. YÖK derslerinde görülen ders saati/kredi/AKTS farklılıkları
öğrencilerin değişim programlarında ders muafiyetleri açısından sıkıntılı olacağı düşünülmektedir.
Eğitim de çeşitlilik ilkesi göz önünde bulundurularak aynı içeriğe sahip temel derslerin ortak ders
saati/kredi/AKTS’ye sahip olmaları önemlidir.
3. 3. Endüstriye Dayalı Eğitimin İncelenmesi
Meslek yüksekokulları işgücü piyasası ile eğitim kurumlarını birleştiren bir yapıya sahiptirler.
Yapılan çalışmalar da üniversite ve iş dünyasının yerel ya da ulusal düzeyde yakın ilişkiler içinde
olması gerektiği görüşünü desteklemektedir (Cloete, 2011). Bu nedenle MYO’lar gelişen ve değişen
öğretim sürecine ayak uydurmalı bir yanda da iş gücü piyasasının taleplerini göz önünde bulundurarak
öğretim planlamaları yapmalı ve bu amaçla öğrenci yetiştirmeyi hedeflemelidirler. Öğrenci iş dünyası
ile mezun olmadan tanışmalı ve iş dünyasının beklentilerine karşı kendini yetiştirmelidir. Bunu da
ancak endüstriye dayalı eğitim denilen öğretim hayatı sona ermeden ilgili meslek alanında uygulamalı
olarak bizzat yerinde iş yaparak öğrenim gördüğü staj ile yapabilmektedir. Ayrıca öğrencilerin
yaptıkları staj uygulamaları sadece gelecekteki insan kaynağının beceri düzeyini güvence altına alma
değil bunun yanında iş dünyası- üniversite ilişkilerini gözden geçirme, değerlendirme ve geliştirme
aracı olarak da önem taşımaktadır (Özel& Karagöz, 2014).
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Yapı Denetim Programlarının endüstriye dayalı eğitim/staj uygulama şekilleri Tablo 4’de
görülmektedir. Burada bazı MYO’larda Staj I ve Staj II şeklinde günlerini bölerek öğrenciye iki defa
da staj uygulaması zorunluluğu görülürken, bazı MYO’ların tek seferde staj uygulaması yaptırdığı
görülmektedir. Burada önemli olan staj uygulamasının olabildiğince fazla olmasını sağlamak ve
öğrenciye aktif/uygulamalı alanda daha fazla öğrenim imkanı sunmaktır. Yapılan çalışmalar da
özellikle MYO’larda staj sürelerinin olabildiğince uzatılması gerektiği, hatta imkânlar ölçüsünde bir
yarıyılın bütünüyle (3+1 modeli) staj uygulamalarına ayrılması gerektiği görüşü yönündedir (Özel&
Karagöz, 2014).
Öğrenci stajını yaparken hem öğretim hayatına devam etmekte hem de iş hayatıyla ilgili
tecrübe kazanmaktadır. Staj eğitiminde de öğrenci zaman harcamakta ve bir iş yükü ile
karşılaşmaktadır. Ancak Tablo 4’e yer alan bilgilere bakıldığı zaman staj AKTS’sini yok sayan
MYO’ların olduğu görülmektedir. Oysa ki öğrenci staj ortamında bizzat işe aktif katılarak öğrenim
için daha fazla zaman harcamaktadır. Bu nedenle staj AKTS’lerinin etkisi artırılarak öğrencinin mezun
olabilmek için ihtiyaç duyduğu toplam 120 AKTS’ye dahil edilmesi gerekli ve önemlidir.
Tablo 4. Yapı Denetim Programları Staj Uygulamaları
YAPI DENETİMİ PROGRAMI BULUNAN OKULLARDA ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM/STAJ
DURUMLARINDAKİ FARKLILIKLAR
STAJ
SAYISI
STAJ
STAJ I
STAJ II
STAJ I
STAJ II
STAJ
STAJ I
STAJ II
STAJ I
STAJ II

STAJ AKTS
BİLGİSİ
0
4
4
4
4
6
4
4
3
3

STAJ
STAJ I
STAJ II
STAJ
STAJ

8
4
4
0
8
2
4
4
3
5
8

ÜNİVERSİTELER
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

EMİRDAĞ MYO

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DAZKIRI MYO

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

KOZLUK MYO

ARTVİN ÜNİVERSİTESİ

BORÇKA ACARLAR MYO

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

TURGUTLU MYO

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

TOMARZA MYO

HİTİT ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MYO
KAMAN MYO
MYO

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MYO

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTES
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

PINARHİSAR MYO
TEKNİK BİLİMLER MYO

STAJ
STAJ I
STAJ II
STAJ I
STAJ II

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

YALVAÇ MYO

STAJ
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4.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan bu araştırma sonucunda Türkiye’de farklı MYO’larda yer alan Yapı Denetim
Programlarının ders dağılım tabloları/müfredatları incelenmiş ve elde edilen bilgiler hem öğrenciöğretim elemanı, hem de iş gücü piyasası açısından değerlendirilmiştir.
MYO’lar genel anlamda ortak bir payda da buluşurken özel anlamda bazı farklılıklar
içermektedir. Bu farklılıklar göz ardı edilebilecek kadar küçük değildir. Öyle ki ders kredileri, ders
saatleri ve/veya AKTS’leri birbirinden çok farklı olan MYO’lar arasında öğrenci transferi
durumlarında öğrenci aleyhine olabilecek sorunlar meydana gelmektedir. Örneğin bir MYO’dan diğer
MYO’ya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için dönem kaybı olmadan en hızlı şekilde mezun
olmak istemektedirler. Bu durum için de öğrencilerin daha önce eğitim gördükleri MYO’dan almış ve
başarılı sonuçlandırmış oldukları derslerden muaf olmaları gerekmektedir. Muafiyetin gerçekleşmesi
kriterleri her ne kadar okuldan okula göre değişse de genel olarak her MYO’da ders saati, ders içeriği,
kredi ve /veya AKTS uygunluğu şartı aranmaktadır. MYO’lar arasında bu uyum sağlanmadığı
takdirde, öğrenciler almış oldukları dersleri tekrar alarak mağdur olmakta ve dönem kaybı
yaşamaktadırlar. Bu durumda hem maddi hem manevi olarak öğrenciler açısından olumsuz sonuçlara
neden olmaktadır. Bu sebeple MYO’ların aynı programlarda eşit şartlarda yarışan teknikerler için
birbirlerinden çok bağımsız olmayan, ders sayıları ve içeriği uyumlu olan öğretim planlamaları
yapmaları gerekmektedir.
Öğretim elemanları açısından konuya bakıldığı zamanda MYO’larda görev yapan öğretim
elamanlarının herhangi bir idari görevi yoksa 12 saat ders verme yükümlülüğü vardır. Ayrıca her bir
program da en az 3 öğretim elemanı görev yapmak zorundadır. Yapı Denetim Programları uygulama
dersleri fazla olan ve çoğu zaman öğrenci ile birebir öğretim ortamının oluşturulması gereken bir
programdır. Kontenjanlarının 90,90’na yakının dolu olduğu bu programda öğrenci sayısı da oldukça
fazladır. Dolayısıyla bir öğretim elemanı iş yükü anlamında fazla yoğun olmaktadır. Bu durumda hem
öğretim elemanının güncel bilgileri takip edip, akademik ortamlarda bulunup kendini geliştirmesine
hem de bu bilgileri öğrencilerine aktarmasına imkan kalmamaktadır. Bu durumda doğrudan eğitime
yansımakta ve eski bilgileri tekrar eden bir öğretim ortamında öğrenci yetiştirilmektedir. Gelişen
teknolojiye ve güncel bilgilere ayak uyduramayan mezunların olması iş dünyasının beklentilerini
karşılamamaktadır.
Bütün bu değerlendirmeler toparlandığında karşımıza şöyle bir çözüm önerisi çıkmaktadır.
MYO’lar elbette ki birbirine rakip olan iş piyasasında kabul görecek teknikerler yetiştirmek amacıyla
öğretim planlamasında farklılıklar yapabilmelidir. Ancak bu durum bir denetleme merci tarafından
kontrol edilmeli ve öğrencilerin temel de aynı eğitimi almaları için bazı kriterler getirilmelidir.
Öğretim planlamaları yapılırken mutlaka o programları iyi bilen eğitmenler ve is dünyasının görüşü
alınarak hazırlanmalıdır. Hem öğrenci hem öğretim elemanının verimli olabileceği sayıda ders
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olmalıdır. MYO’lar da öğretim gören öğrencilere bakıldığı zaman teorik derslerde başarı olamayan
ancak uygulamalı derslerde başarılı olabilen bir öğrenci profilinin çıktığı görülmektedir. Bu nedenle
uygulamalı derslere ağırlık verilmeli ayrıca endüstriye dayalı eğitimin etkisi de artırılmalıdır. Böylece
teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen teknikerler yetişmiş ve iş hayatına atılırken deneyim
eksikliğinden dolayı elenmemiş olacaktır. Teknikerler planlı, programlı ve bilinçli bir öğretim
ortamında yetiştirilirse yerel ve/veya ulusal düzeyde kalifiye ara eleman ihtiyacını büyük ölçüde
kapatmış olacaklardır.
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YAPI DENETİMİ PROGRAMI ÖZELİNDE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN
EĞİTİMİN İŞ DÜNYASINA KATKILARININ İNCELENMESİ
Rukiye Tuğla
Kastamonu Üniversitesi, Abana Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, KASTAMONU
rkockar@kastamonu.edu.tr

ÖZET
Son zamanlarda hızla gelişen teknoloji, kullanılan malzeme ve yöntem çeşitliliğindeki artış iş
sektöründe ara eleman ihtiyacı doğurmuştur. Meslek yüksekokulları ihtiyaç duyulan bu kalifiye iş
gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet veren eğitim kurumlarıdır. İhtiyaç duyulan her alanda
hizmet veren bu eğitim kurumları birçok bölüm ve bu bölümlere bağlı programlardan oluşmaktadır.
Türkiye’de bulunan hemen hemen her meslek yüksekokulunda İnşaat Bölümü yer almaktadır. İnşaat
bölümü içerisinde de en yaygın olan program “4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun”
kapsamında ülke genelinde yapıların denetime tabii tutulması nedeniyle istihdam olanakları göz
önünde bulundurularak kurulan Yapı Denetim Programı’dır.
Bu çalışma Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümü bünyesinde yer alan Yapı Denetim
Programları özelinde yapılmıştır. Yapı Denetim Programlarından mezun olan öğrencilerin sahip
oldukları mesleki yeterlilikleri ve mesleki hakları iş dünyasının koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Yapı
denetim kuruluşlarının meslek yüksekokullarından beklentileri ve önerileri de dikkate alınarak meslek
yüksekokullarında verilen yapı denetim eğitimi gözden geçirilmiş, eksiklikler tespit edilmiştir.
Çalışma sonucunda teorik bilgilerin uygulama alanında kullanılabilirliğinin artırılmasına
yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapı Denetim
Yüksekokulları Eğitimi

Programı, Yapı Denetim Kuruluşları, Meslek

ABSTRACT
Recent technological advancements and the increase in the range of materials and methods
used resulted in the need for intermediate workforce in the business sector. Vocational schools are
educational institutions which aim to meet the need for this qualified workforce. Serving for many
fields which have this need, these educational institutions consist of a number of departments and
programs under these departments. Almost all of the vocational schools operating in Turkey have a
Civil Engineering Department. Among the programs available under the civil engineering department,
the most common one is the Building Inspection Program due to the employment opportunities it
offers as the buildings are being inspected nationwide in accordance with the Law No. 4708, Building
Inspection Law.
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This study focuses on Building Inspection Programs as part of the Civil Engineering
Departments of Vocational Schools. Occupational proficiencies and occupational rights of the students
graduated from building inspection program are associated with the conditions of the business world.
Taking into account building inspection firms’ expectations from and suggestions about vocational
schools, the building inspection education provided is investigated and its relevant shortcomings are
defined.
As a result of this study, recommendations on increasing the practicability of the theoretical
information in the practice were made.
Keywords: Building Inspection Program, Building Inspection Institutions, Vocational School
Education
GİRİŞ
Türk eğitim sistemi çeşitli kademelerden oluşur. Zorunlu temel eğitimin ardından insanların
uzmanlaşmasını sağlayan, bir iş-beceri kazandıran üst düzey eğitim kurumlarına yönlendirilirler. Bu
eğitim kurumlarına Yüksek Öğretim Kurumları içerisinde yer alır. Meslek yüksekokulları (MYO) da
bu yükseköğretim kurumlarından bir tanesidir. 2547 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU içerisinde
“Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki
veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans derecesi veren bir
yükseköğretim kurumudur” şeklinde tanımlanmıştır.
Meslek yüksekokulları iş ortamında mühendis ve işçi-teknisyen arasında köprü görevinde olan
teknikerlerin yetiştirildiği kurumlar olarak bilinmektedir. Bu nedenle eğitim–öğretim faaliyetlerinde iş
ortamına uyumlu, yeterli ve gerekli teknik bilgiye sahip ve bilgilerini uygulamaya aktarabilen, pratik
ve analitik düşünebilen teknikerlerin yetiştirilmesi amacını güderler. İş dünyasında da ara eleman
ihtiyacını mesleki ve teknik veren kurumlardan karşılayan işletmeler artan bilgi ve uygulama becerisi
açısından

meslek

yüksekokullarından

bu

ihtiyaçlarını

karşılamayı

beklemektedir.

Meslek

yüksekokulları da öğrencilerini iş ortamına yetiştirirken, işletmelerin isteklerini de göz önüne almaları
gerekmektedir (Tanır & Ural, 2011).
Değişen yaşam şartları iş sektöründe yer alan firmaların MYO’lardan mezun öğrencilerde
aradığı beklentilerini de değiştirmiştir (İşseveroğlu & Gençoğlu, 2011). Hızla gelişen teknolojiye ayak
uyduran, güncel bilgi düzeyini yakalayan, yenilenen uygulamalara uyum sağlayabilen teknikerleri
yetiştirmek meslek yüksekokullarından beklenen bir durumdur (Küçük, 2010). Türkiye’de mesleki
eğitim ile istihdam arasındaki fonksiyonel ilişkinin oldukça zayıf olduğu; mesleki eğitim mezunlarının
işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere sahip olmadığı ve böylece işletmelerde nitelikli ara eleman
açığı bulunduğu yapılan araştırmalarca sabittir.(Özsoy, 2015). Bu durumu iyileştirmek adına MYO’lar
ve iş gücü piyasası arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak ve hayatın her döneminde
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öğrenme amacı güderek mesleki eğitimin ve kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye de bir takım
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmaların amacı da iş hayatında aktif ve verimli teknikerler
yetiştirerek sağlıklı iş gücü oluşturmaktır (Erdoğan, 2010).
Türkiye’de Meslek yüksekokullar arasında en yaygın olan programlardan biri de Yapı
Denetim Programıdır. Yapı Denetimi Programı, 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca, mimar, mühendislerin sevk ve idaresi
altında; hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu proje
sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen varsa eksik ve hataların düzeltilmesini
sağlayan, Yapı Denetim Teknikerlerinin yetiştirildiği, öğrenim süresi iki yıl olan programlardır (Yapı
Denetim Uygulama Yönetmeliği, 2001). Türkiye’de şu an da aktif eğitim veren; normal öğretim
(gündüz öğretim ) ve ikinci öğretim (gece öğretim) birlikte olmak üzere farklı üniversitelerde 54 tane
Yapı Denetim Programı vardır. Bunlardan 10 tanesi Vakıf Üniversiteleri, 44 tanesi ise Devlet
Üniversiteleri içinde yer almaktadır. (ÖSYM Tercih Kılavuzu, 2016)
Bu çalışma Meslek Yüksekokulları İnşaat Bölümü bünyesinde yer alan Yapı Denetim
Programları özelinde yapılmıştır. Yapı denetim programlarından mezun olan öğrencilerin sahip
oldukları mesleki yeterlilikleri ve mesleki hakları iş dünyasının koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Yapı
denetim teknikerlerini istihdam edem kuruluşların (yapı denetim şirketleri, inşaat şirketleri,
belediyeler, mimari çizim büroları vb.) iş alanında duydukları ihtiyaçtan kaynaklı meslek
yüksekokullarından beklentileri tespit edilmiş ve böylece iş dünyasının önerileri dikkate alınarak
meslek yüksekokullarında verilen yapı denetim eğitimi gözden geçirilmiştir. Çalışma sonucunda elde
edilen tespitler sonuç ve öneriler kısmında anlatılmıştır. Çalışma sonucunda teorik bilgilerin uygulama
alanında kullanılabilirliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.
TÜRKİYE’DE BULUNAN YAPI DENETİM PROGRAMLARININ MEVCUT DURUMU
Türkiye’de her geçen gün artan üniversite sayısı ile orantılı olarak yükseköğretim
mezunlarının sayısı da artmıştır. 2017 itibariyle Yükseköğretim Kurulundan alınan verilere göre 114
tane Devlet Üniversitesi, 65 tane Vakıf Üniversitesi ve 6 tane de Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak
üzere toplam 185 tane aktif eğitim veren yükseköğretim kurumu vardır.

Dünyanın her yerinde

üniversiteler sadece öğretim vermek amacıyla değil bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyo-kültürel
ihtiyaçlarını karşılama ve milli kalkınmaya katkı yapmakla yükümlü kurumlardır. Ancak ülkemizdeki
üniversiteler

mezun olan öğrencilerinin istihdam planlarını yapmadıkları gibi, iş dünyasının

ihtiyaçlarına

cevap

verebilecek

şekilde

de

tasarlanmamıştır

(Biçerli, 2011).

Bu nedenle

yükseköğretimde verilen öğretim ile iş dünyasının aradığı beceriler arasında bir uyumsuzluk vardır. İş
piyasasının kalifiye eleman ihtiyacını en çok karşılayacak kurumların başında Meslek yüksekokulları
(MYO) gelir. Ancak buna rağmen MYO’lar kendi bölgelerindeki sektörlerle başarılı ilişkiler
kuramamış ve yerel piyasanın ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir (Küçükcan ve Gür, 2009). Fiziki alt yapısı
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olmadan ve öğretim elemanı sağlanmadan açılan meslek yüksekokulları, Türk yükseköğretim
sisteminde en açık şekilde plansız ve programsız gelişme gösteren kurumlar olmaktadır. Özellikle
yaşam standartları düşük olan bazı ilçelerde açılan MYO’lar öğrenciler tarafından tercih edilmediğinin
bu nedenle bazı programlarda üç dört öğrenci ile derslerin yürütüldüğü bilinmektedir. 1983-1997
yılları arasında Dünya Bankası’ndan temin edilen fonlarla geliştirilen meslek yüksekokulları hariç,
mevcut diğer MYO’ların donanım, fiziki alt yapı ve öğretim elemanı ve hatta öğrenci yönünden arzu
edilenin çok gerisinde kaldığı bilinmektedir (Varol & Varol, 2000; Bektaş, Fidan & Keçeci, 2011).
Meslek yüksekokulları, İnşaat Bölümü bünyesinde yer alan Yapı Denetim Programları,
günümüzde gelişen ve yaygınlaşan inşaat sektörünün etkisiyle ve öğrenciler tarafından tercih edilen
bir program olması sebebiyle hemen hemen her MYO’da yer verilen bir program olmuştur. 2016
Ösym tercih klavuzundan edinilen bilgiye göre normal ve ikinci öğretim birlikte toplam 54 tane yapı
denetim programı vardır. 2016 ÖSYM tercih klavuzu verileri incelendiğinde Türkiye’deki yapı
denetim programlarına devlet üniversitelerinde toplam 1979 kişilik kontenjan ayrıldığı görülmektedir (
Tablo 1). 2016-ÖSYS Devlet Üniversiteleri Önlisans Programları doluluk oranlarına bakıldığı zaman
Yapı denetim Programları 90,90 olarak görülmektedir. Ancak vakıf üniversitelerinde bu oran daha
düşüktür (Tablo 2). Doluluk oranı oldukça yüksek olan Yapı Denetim Programı böylece hemen hemen
her meslek yüksekokulunda açılan bir program haline gelmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de devlet üniversitelerinde bulunan Yapı Denetim Programlarının kontenjanları
(2016 ÖSYM Tercih kılavuzu)
Sıra
Üniversitesi
No
1
AFYON KOCATEPE
2
ÜNİVERSİTESİ
3

Yapı denetim

Öğretim
Türü
NÖ

SGK
Kont.
20

YGSK
Kont.
20

Ok.Bir.
Kont
1

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

Emirdağ MYO

Yapı denetim

İÖ

15

15

1

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Merzifon MYO

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

Merzifon MYO

Yapı denetim

İÖ

20

20

1

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

30

30

1

Teknik Bilimler MYO

Meslek Yüksekokulu (MYO)

Program Adı

Dazkırı MYO
Emirdağ MYO

Toplam

10

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

15

15

1

11

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Yapı denetim

NÖ

18

17

1

12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler MYO
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Maden
MYO
Narman MYO

41
51
31
41
41
61
61
51
71
31
36

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

41

Yapı denetim

NÖ

15

15

1

31
41
51
51
51
51
41
41
51
41
26
46
31
41
46
46
46
81
41

4
5
6

Yapı denetim

İÖ

30

30

1

8

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Borçka Acarlar MYO

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

9

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

Kozluk MYO

Yapı denetim

NÖ

35

35

1

7

13

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Pasinler MYO

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

15

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Porsuk MYO

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

16

SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

İÖ

25

25

1

Yalvaç Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

Abana Sabahat-Mesut Yılmaz MYO

Yapı denetim

İÖ

20

20

1

Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO

Yapı denetim

NÖ

25

25

1

Pınarhisar MYO

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

Pınarhisar MYO

Yapı denetim

İÖ

13

12

1

14

17
18
19
20

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

21

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

22

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

23
24

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Kaman MYO

Yapı denetim

NÖ

23

22

1

25

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

Yapı denetim

NÖ

15

15

1

26

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Kadınhanı Faik İçil MYO

Yapı denetim

NÖ

20

20

1

27

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Kütahya Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

23

22

1

Kütahya Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

İÖ

23

22

1

29

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO

Yapı denetim

NÖ

23

22

1

30

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Turgutlu MYO

Yapı denetim

NÖ

40

40

1

Turgutlu MYO

Yapı denetim

İÖ

20

20

1

28

31
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123
82
122
51
71
31
36
41
72
51
153
82
51
67
46
31
41
92
46
122
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31
32
33
34
35
36

MUĞLA SITKI KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN
ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

41

41

1

25

25

1

51
51

102

20

20

1

41

41

20

20

1

NÖ

20

20

1

Muğla MYO

Yapı denetim

İÖ

20

20

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

20

Niğde Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

25

Niğde Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

İÖ

Teknik Bilimler MYO

Yapı denetim

NÖ

Kavak MYO

Yapı denetim

40

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sivas MYO

41

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Teknik Bilimler MYO

42

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

Çemişkezek MYO

43

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

44

1

25

İÖ

Yapı denetim

39

37

20

Yapı denetim

Muğla MYO

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ

38

82

1

41
41
41

Turgutlu MYO

51
22
1
İÖ
23
Yapı denetim
46
20
1
NÖ
20
Yapı denetim
41
25
25
1
NÖ
Yapı denetim
51
1
12
NÖ
13
Yapı denetim
26
1
25
25
Yapı denetim
NÖ
51
17
1
18
Yapı denetim
İÖ
36
Yapı Denetimi Programı Toplam Öğrenci Kontenjanı

Kavak MYO

Alaplı MYO
Alaplı MYO

NÖ

25

25

1

97
41
51
26
87
1979

Tablo 2. 2016-ÖSYS Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Yapı denetim Programı Doluluk oranları
(http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/2016-osys-doluluk-oranlari/252 07.07.2017)
Üniversite Türü

Program
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi

Doluluk Oranları
90,90
41,90

Devlet üniversiteleri
Vakıf Üniversiteleri

Yaygın olarak öğrenci bulunduran bu program yapı denetim firmaları, inşaat firmaları, çizim
büroları, belediyeler vb. çeşitli özel ve kamu kuruluşları için kalifiye eleman yetiştirmektedirler.
Yapılan inceleme ve araştırmalara göre MYO’larda bulunan diğer programlara göre iş dünyasında
daha çok yer almaktadırlar. Ancak bu durum yine de mezun olan bütün öğrencilerin istihadamını
sağlamaya yetmemektedir.
Yapı denetim programlarında işlenen dersler meslek yüksekokulları bünyesinde farklılık
gösterebilmektedir. Bu durumda aynı bilgi birikimine sahip olmayan fakat aynı meslek grubu
mensuplarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun yanında Yapı Denetim Programlarında verilen
teorik ve uygulamalı eğitimler bazen okulun laboratuvar/atölye gibi alt yapı yetersizlikleri, öğrencinin
hazır bulunuşluk durumundaki eksiklik, öğretim elemanı sayılarının yetersizliği nedeniyle birebir
eğitim ortamının oluşamaması gibi nedenlerden eksik kalmaktadır. Bu durum da mezun olan
öğrencinin istihdam durumunu doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda meslek yüksekokullarının
sorunlarına

çözümler

getirilmeli,

ülkemizde

başlayan

üniversite-sanayi işbirliği daha

çok

yaygınlaştırılmalı ve iş dünyasının beklentileri dikkate alınarak yapılan analiz sonuçları öğretim
planlamalarına dahil edilmelidir.
3. YAPI DENETİM PROGRAMI MEZUNLARININ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA YERİ
Yapı Denetimi Programı, 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında; hazırlanan
projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu proje sahiplerinin sicil durum
belgelerinin varlığını denetleyen varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlayan, Yapı Denetim
Teknikerlerinin yetiştirildiği programlardır. Mezunlarına yapı denetim teknikeri ünvanı verilir. Yapı
denetim teknikerleri yapı denetim şirketlerinde, müteahhitlik şirketlerinde, proje bürolarında,
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şantiyelerde, belediyelerde vb. ilgili kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca 28 Ocak 2016 tarihli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29607 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’de yapı denetim teknikerlerine
kontrol/denetleme yetkisi verilerek iş dünyasında ki sorumluluğu artmış ve mesleki durumu önem
kazanmıştır (Tablo 3). Değişen bu yönetmelikle birlikte denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve
idaresi altında kontrol elemanları ile birlikte veya bu yönetmelikle sınırları belirlenen yapı grubu ve
inşaat alanına kadar olan yapılarda kontrol elemanı yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen
teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenlerin Yardımcı kontrol elemanı olarak
çalışmaları mümkün kılınmıştır.
Tablo 3. Yardımcı Kontrol Elemanlarının denetim alanları (m2 )
Teknik öğretmen
(İnşaat, Makine, Elektrik)
15.000 m²

Tekniker
(İnşaat, Makine, Elektrik, Yapı
Denetimi)
10.000 m²

Teknisyen
(İnşaat, Makine, Elektrik)
5.000 m²

Yapı Denetim teknikerleri mühendis/mimar diye adlandırılan beyaz yaka çalışan gurubu ile
inşaat işçileri arasında köprü görevinde olan elamanlardır. Mühendis veya mimardan aldıkları teknik
bilgileri, uygulanması gereken projeleri inşaatı uygulayan işçilere doğru aktarmakla ve uygulamanın
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edip denetlemekle sorumludur. Bu sorumluluğu yerine
getirebilmeleri de ancak uygun ve verimli eğitim almalarından geçmektedir. Bu nedenle iş dünyasının
beklentileri iyi analiz edilmeli ve eğitim müfradatları bu unsurlar göz önünde bulundurularak
hazırlanmalıdır. Bunun yanında teorik derslere ilave uygulamalı derslere ağırlık verilmeli ve
endüstriye dayalı eğitimin etkisi artırılmalıdır.
4. İŞ GÜCÜ PİYASASININ YAPI DENETİM PROGRAMI MEZUNLARINDAN
BEKLENTİSİ
Yapı denetim programına kayıtlı öğrenciler 2 yıllık temel eğitimlerinin ardından mezun olup
bir kısmı akademik anlamda ilerlemeye devam etmek isterken büyük bir çoğunluğu da iş hayatına
atılmak ve mesleklerine uygun bir pozisyonda çalışmak isterler. Bu bölümde iş dünyasının yapı
denetim teknikerlerine bakış açısı iki farklı şekilde incelenmiştir. Bunlardan bir tanesinde bünyesinde
yapı denetim teknikeri çalıştırma düşüncesinde olan firmaların iş ilanları incelenmiş ve bu ilanlarda
yapı denetim mezunlarından beklentilerinin neler olduğu irdelenmeye çalışılmıştır. İkinci kısımda ise
yapı denetim teknikerlerinin çalıştığı/çalışabileceği özel ve kamu kurumları/kuruluşlarına bir anket
çalışması uygulanarak yapı denetim teknikerlerine bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
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4.1. Yapı Denetim Teknikerlerinden Beklenilen Özellikler
4.1.1. İş İlanlarının İncelenmesi
Yapı denetim teknikeri olarak mezun olan öğrencinin iş hayatında etkin ve başarılı olabilmesi
için iş dünyasının beklentilerine cevap vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada farklı illerde verilen 50
tane iş ilanı incelenmiş ve yapılan inceleme sonucunda özellikle uygulamalı derslere önem verildiği
görülmüştür (Şekil 1). Proje okuma bilgisine sahip olma isteği bütün iş ilanlarında rastlanmıştır.
Bunun yanında işe alınacak teknikerlerde insan ilişkilerinde başarılı, analitik düşünen, sorumluluk
sahibi ve disiplinli olma kriterlerinin de büyük önem taşıdığı görülmüştür.

Şekil 1. İş ilanları sonucuna göre yapı denetim teknikerlerinden beklenilen özellikler
4.1.1 Anket Uygulaması
Bu çalışmada yapı denetim teknikerlerine iş hayatında hangi ölçüde yer verildiğinin
belirlenmesi ve çalışan yapı denetim tekniklerinin işveren gözüyle olumlu/olumsuz yanlarının tespit
edilebilmesi bakımından yapı denetim teknikerlerini istihdam eden ya da edebilecek olan özel ve kamu
kuruluşlarına bir anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada araştırmanın kapsamını net bir şekilde belli
edecek ve cevaplayanları sıkmayacak şekilde kısa sorular sorulmuştur. Anket çalışmasına katılanlar
kota örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Bu çalışma için uygulanan anket sonuçları aşağıda Tablo 4’de
verilmiştir.
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Tablo 4. Yapı Denetim Teknikerlerinin istihdam durumunun tespitine dair anket uygulaması sonuçları
1.İş yerinizde yapı denetim teknikeri çalıştırıyor
musunuz?
Evet: %60
Hayır: %40
3. 1. Soruya cevabınız “hayır” ise çalıştırmama
nedeninizi belirtiniz?
İhtiyaç duyulmaması
Proje okuma eksikliği
Autocad programını bilmemesi/yetersiz olması
MS Office programlarında yetersiz olması
İnşaat teknik bilgi yetersizliği
Teorik ve uygulama bilgi yetersizliği
Şantiye ortamını bilmemeleri

2. Yapı denetimi teknikeri çalıştırmayı tercih
etme/etmeme sebebinizi en çok ne etkiler?
Bilgi düzeyi : % 60
İş performansı : % 30
Ücreti : Diğer : % 10 (belirtilmemiş)
4. 1. Soruya cevabınız “evet” ise çalışanınızın bilgi
düzeyinden mennun musunuz?
Yapı denetimi teknikeri çalıştıran kurumlar eksikleri
olsa da yapı denetim teknikerlerinin bilgi düzeyinden
memnun olduklarını bildirmişlerdir.
Evet: %100
Hayır: -

şeklinde cevaplar verilmiştir.
5.1. Soruya cevabınız “evet” ise çalışanınızın
performansından (iş uyumundan) mennun musunuz?
Yapı denetimi teknikeri çalıştıran kurumlar yapı
denetim teknikerlerinin iş ortamına uyumundan
memnun olduklarını bildirmişlerdir.
Evet: %100
Hayır: -

6. Yapı denetim teknikerleri sizce hangi tür dersleri
daha çok almalılar?
Her iki gruptan birini tercih etmek durumunda
olduklarında anketi cevaplayan tüm kurumlar
uygulamalı derslerin daha faydalı olduğu konusunda
hemfikir olmuşlardır.

7.Yapı denetimi teknikerlerinin sizce hangi dersleri
almaları önemlidir?

Teorik (sınıf ortamında) dersler : Uygulamalı (atölye ortamında) dersler : %100
8.Yapı Denetim Teknikerinin endüstriye dayalı
eğitim (staj eğitimi) almasını önemsiyor musunuz?

Yukarıdan aşağıya doğru öncelik sırası ile belirtilen
derslerin mutlaka alınması gerektiği sonucu
çıkarılmıştır.

Bu soruya tüm anket uygulayanlar “evet” yanıtını
vererek endüstriye dayalı eğitimin olması gerektiğini
savunmuşlardır.

Bilgisayar Destekli Çizim Dersi
Maliyet Hesapları
İş Planı Hazırlama Teknikleri
Statik Proje Hazırlama ve Okuma
Mimari Proje Hazırlama ve Okuma
Zemin ve Temel Bilgisi Teknikleri
Uygulamalı Atölye Dersleri
Yapı Bilgisi
Yapı Malzemeleri
9.Yapı Denetim Teknikerinin almış olduğu
endüstriye dayalı eğitimin (staj eğitimi) iş hayatına
ne gibi katkıları olacağını düşünüyorsunuz lütfen
belirtiniz.

Evet : %100
Hayır: -

Mesleki deneyim imkanı sunması
İş hayatında fark edilme olanağı vermesi
Bilgi düzeyinde artış olması
İş ortamına uyum konusunda faydalılık sağlaması
Uygulama alanında pratik bilgi öğrenilmesi
gibi faydaları olduğu savunulmuştur.

Yönetmeliklere ve İmar Planlarına hakim olmalılar
Sorumluluğunun bilincinde olmalılar
Olumsuzluklara karşı sağduyulu olmalılar
Risk alabilmeliler
şeklinde yanıtlar verilmiştir.

10 Yapı denetim teknikerinde mutlaka bulunmasını
istediğiniz mesleki beklentiniz var mı? Lütfen
belirtiniz
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma sonucunda yapı denetim teknikerlerinin mezun olduktan sonra iş dünyasında kabul
gördüğü ancak tüm mezunlara istihdam ortamı oluşmadığı görülmüştür. Bunun birçok sebebi vardır.
Bunlardan bir tanesi yapı denetim teknikeri mezun sayısının oldukça fazla olmasıdır. İkincisi ve en
önemlisi ise teorik öğretime ağırlık verilen, pratik/uygulamalı öğretimin ikinci planda tutulduğu bir
öğretim ortamı iş dünyasının beklentilerine karşılık verebilecek teknikerlerin yetişmemesine sebep
olmaktadır. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda yapı denetim teknikerlerinin aslında iş
ortamında uyumlu oldukları, bulunduğu ortama ve işe kısa sürede de adapte oldukları görülmektedir.
İş dünyasındaki etkilerini ve yerlerini artırmak amacıyla da mutlaka işveren görüşleri ve tespitleri
değerlendirilmelidir. Bu kapsamda meslek yüksekokullarının sorunlarına çözümler getirilmeli,
ülkemizde başlayan üniversite-sanayi işbirliği daha çok yaygınlaştırılmalı ve iş dünyasının beklentileri
dikkate alınarak mutlaka öğretim planlamalarına dahil edilmelidir. Buna ilaveten çalışma neticesinde
tespit edilip aşağıda belirtilen unsurlar mutlaka meslek yüksekokulları eğitim-öğretim faaliyetleri
düzenlenirken/hazırlanırken dikkate alınmalı ve göz ardı edilmemelidir.
•

Teorik dersler güncel bilgileri içermeli

•

Gelişen teknoloji takip edilmeli ve mutlaka öğretilmeli

•

Uygulamalı derslere ağırlık verilmeli ve böylece iş ortamı için hazır bulunuşluk
seviyesi oluşturulmalı

•

Endüstriye dayalı eğitimin etkisi artırılmalı

•

İnsan ilişkileri ve çevre ile iletişimleri kuvvetlendirilmeli

•

Grup çalışmalarına yönlendirilmeli

•

Sahip oldukları hak ve sorumluluklar mutlaka öğretilmeli

•

Teknik terimler konusunda eğitim verilmeli

•

Mühendis/mimar-işçi arasında koordinasyonu ve iş aktarımını doğru sağlamalıdır.

Böylece mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip ve yapılan uygulamalarda hataları fark
edebilen teknikerlerin yetişmesine katkı sağlanacaktır. İş dünyasının beklediği etki ve teknikerlerden
görmek istedikleri performans arttığı vakit teknikerlere olan ihtiyacın artacağı ve hak ettikleri kalifiye
eleman konumuna gelecekleri kaçınılmaz olacaktır.
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ÖZET
Öz düzenleme bireyin öğrenmelerini anlamlandırdığı, yönettiği ve bilgilere ulaşmayı
hedeflediği süreçlerdir. Erken çocukluk dönemi öz düzenleme becerisinin hızla geliştiği ve sonradan
kazanılan öz düzenleme becerilerinin de temelini oluşturan bir dönem olduğu için bu dönemde öz
düzenlemenin temel süreçlerinin, yapısının ve erken çocukluk eğitimi programlarında ele alınışının
araştırılarak ortaya konması son derece önemlidir. Nitel yöntemlerden durum deseniyle
gerçekleştirilen bu çalışmada; Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılına ait “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim
Programı” ve “Okul Öncesi Eğitim Programı”nda yer alan kazanım ve göstergeleri çocukların
davranışsal öz düzenleme becerileri açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri
doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.
Programlardaki her bir gelişim alanında yer alan kazanım göstergeler öz düzenlemenin dikkati
odaklama, çalışan bellek ve önleyici kontrol alt boyutlarına göre incelenmiştir. Verilerin analizi
sonucunda; okul öncesi eğitim programının davranışsal öz düzenlemenin alt boyutlarından dikkati
odaklama ve çalışan bellek temelli olduğu; fakat önleyici kontrol boyutu açısından sınırlılıklar taşıdığı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Eğitim Programı, Kazanım-Gösterge, Davranışsal Öz
düzenleme.
ABSCTRACT
Self-regulation is the process by which an individual learns, manages and aims to reach
information. It is crucial that early childhood self-regulation skills develop rapidly and are the
foundation of later self-regulated self-regulation skills, so it is crucial to investigate the basic processes
of self-regulation in this period and its handling in early childhood education programs. In this study,
which is realized by qualitative methods with case study design; It is aimed to examine the attainments
and indicators in the "Education Program for 0-36 Months for Children" and "Pre-School Education
Program" belonging to the Ministry of National Education in terms of their ability of self-regulation of
children. The data of the research were obtained by document analysis and analyzed by descriptive
analysis method. The indicators of learning outcome, taking part in each development area of the
programmes were examined in accordance with concentration, working memory and preventive
control infrastructures of the self-regulation. The result of the data analysis; It has been reached the
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end result that programmes are based on concentration and working memory which are infrastructures
of behavioral self-regulation; but the pre-school education programme has limitations in terms of
preventive control aspect.
Key Words: Pre-school Education Program, Attainment - Indicator, Behavioral SelfRegulation
GİRİŞ
Okul öncesi eğitim, 0-72 ay çocuklara yönelik olarak zengin uyarıcı bir çevre sağlayan,
çocukların kendilerini ifade etmelerine ve özdenetim geliştirmelerine fırsat tanıyan, tüm yönlerden
gelişimlerini destekleyici planlı bir eğitim sistemidir (Poyraz ve Dere, 2006; Yılmaz, 2003). Yaşamın
ilk yıllarını çocuğun uyarıcıların yeterli olmadığı, destek alamadığı ve öğrenme deneyimlerinin
karşılanmadığı bir çevrede geçirmesi onun tüm gelişim alanlarında gecikmeler görülmesine ve
davranış problemleri sergilemesine yol açabilir. Okul öncesi dönemde yaşamla ilgili deneyimleri
olumlu olan bir çocuk öğrenmede ve kendi becerilerine yönelik olumlu tutumlar geliştirmede daha
başarılıdır. Bu nedenle çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevre oluşturmak nitelikli bir okul
öncesi eğitim ile mümkündür (M.E.B., 2013a). Kaliteli bir okul öncesi eğitim için ise iyi hazırlanmış
bir programa gereksinim vardır (Zembat, 2007). Türkiye’de uygulanmakta olan okul öncesi eğitim
programı hazırlanırken çocukların kendine saygı ve güven duymasını sağlayıcı; öz denetim
kazanmalarını ve bağımsız davranışlar geliştirmelerini destekleyici ilkeler göz önünde bulundurularak,
çocuğun var olan potansiyelinin farkına varmasını desteklemek amaçlanmıştır (M.E.B., 2013a). Bu
amaçlar büyük ölçüde öz düzenleme becerileriyle bağlantılı görülmektedir.
Zimmerman (1990) öz düzenlemeyi bireylerin öğrenmelerini anlamlandırdığı, yönettikleri ve
bilgilere ulaşmayı hedefledikleri süreçler olarak ifade ederken; Boekaerts (2002) öz düzenlemenin
bireylerin amaçlarına yönelik olduğunu belirterek öz düzenlemeyi; bireysel amaçlara ulaşmada mevcut
durumu göz önünde bulundurarak sistematik bir düşünce, davranış ve duygu ortaya koyma olarak
tanımlamıştır. Davranışsal öz düzenleme ise üst bilişsel becerilerin işe koşularak ne yapılması
gerektiğine karar verilmesi, buna yönelik planlama yapılması ve tepkilerin kontrol edilebilmesi
durumudur (Ponitz, McClelland, Mathews, ve Morrison, 2009; Smith-Donald, Raver, Hayes, ve
Richardson, 2007).
İnsani olarak belki de en önemli özellik öz düzenleme becerisine sahip olmaktır. Öz
düzenleme aracılığıyla birey hayatta kalmak için gerekli becerileri öğrenebilmekte ve olumsuz
koşulları değiştirebilmektedir

(Zimmerman, 2000). Öz-düzenleme becerisi yüksek olan bireyler;

eğitimsel etkinliklerde kendilerine daha fazla güvenmekte ve hazırbulunuşlukları daha yüksek
olmaktadır. Problemin zor olması, çalışma şartlarının yetersiz olması, ders kitabının anlaşılamaması
gibi herhangi bir olumsuzluk durumunda alternatifler üretebilmekte ve başarıya daha kolay
ulaşabilmektedirler. Öz düzenleme becerileri çeşitli akademik aktiviteler karşısında çocukların
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performanslarını geliştirmelerine izin vererek duruma hakim olmalarını sağlamakta ve çocuğun özerk
bir birey olmasında önemli bir yapı taşı niteliği taşımaktadır (Zimmerman, 1990; Pajares, 2002; Israel,
2007).
Raffaelli, Crockett ve Shen (2005); gerçekleştirmiş oldukları boylamsal çalışmada öz
düzenleme becerilerinin okul öncesi dönemden itibaren görülmeye başladığını ve bu dönemden orta
çocukluğa (8-9 yaş) kadar düzenli şekilde arttığını fakat orta çocukluktan erinliğe (12-13 yaş) kadar
genel olarak sabit kaldığını ortaya koymuşlardır. Erken çocukluk dönemi öz düzenleme becerisinin
hızla geliştiği ve sonradan kazanılan öz düzenleme becerilerinin de temelini oluşturan bir dönem
olduğu için bu dönemde öz düzenlemenin temel süreçlerinin, yapısının ve kazandırılma biçiminin
araştırılarak ortaya konması son derece önemlidir (Bronson, 2000). Bu bakımdan çalışmada
amaçlanan;
Türkiye’de uygulanmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013 yılında güncellenen ait “0-36
Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” ve “Okul Öncesi Eğitimi Program” ında yer alan kazanım ve
göstergeleri çocukların davranışsal öz düzenleme becerileri açısından incelemektir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması; belirgin biçimde değerlendirme
süreçlerinde kullanılan, belirli bir programı derinlemesine analiz etmeye ve ayrıntılı bilgiler elde
etmeye olanak tanıyan araştırma desenidir(Creswell, 2014).
Çalışmada veriler doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Doküman analizi; araştırmacının
ilk elden bilgi toplayabildiği, yazılı olması sebebiyle araştırmacının zaman ve çözümleme
yükümlülüğünü azaltan kolay ulaşılamayacak bilgilere derinlemesine analizle erişilebilmesine olanak
tanıyan bir yöntemdir (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Araştırmada doküman olarak Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
2013 yılına ait “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” ve “Okul Öncesi Eğitimi Programı”
kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırma verileri betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Betimsel analiz tekniğinde,
elde edilen veriler mantıklı ve düzenli bir biçimde ayrıştırılır, yorumlanır, neden-sonuç ilişkisi
kurularak sonuçlara varılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
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Analiz sırasında “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” ve “Okul Öncesi Eğitimi
Programı” nda yer alan kazanım ve göstergeler dikkate alınmıştır. Kazanım ve göstergelerin
açıklamaları da göz önünde bulundurularak, bunların davranışsal öz-düzenlemeyi içerip içermediği
belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma sürecinde ilk olarak programlarda yer alan kazanım göstergeler Zimmerman
(1998)’a ait altı öz düzenleme boyutu açısından değerlendirilmesi düşünülmüştür. Bu boyutlar;
motivasyonel boyut, yöntemsel boyut, zamansal boyut, çevresel boyut, sosyal boyut ve davranışsal
boyuttur. Boyutlar sırasıyla bireyin yapması gereken görevle ilgili olarak niçin, nasıl, ne zaman,
nerede, kiminle ve ne sorularına yanıt aramaya yöneliktir. Bu boyutlar birbiriyle iç içe geçmiş ve
tamamlayıcı nitelikte olduğu için değerlendirme sırasında kazanım göstergeleri bu boyutlara göre
ayırmak mümkün olamamıştır. Davranış düzenlemenin okul öncesi dönemde öz düzenlemenin
temelini oluşturması (Smith-Donald, vd., 2007) ve alt yapısını duygusal ile bilişsel öz düzenlemenin
oluşturduğu, bireyin hedefine ulaşmada davranışlarını organize edebildiği bir beceri olması (Murray,
Rosanbalm, Christopoulos ve Hamoudi, 2015) sebebiyle kazanım göstergelerin davranışsal öz
düzenleme ve alt boyutları açısından incelenmesine karar verilmiştir. Davranış düzenlemenin alt
boyutları dikkati odaklama, çalışan bellek ve önleyici kontrol olarak ele alınmıştır (Ponitz vd., 2009).
Etik İlkeler
Bilimsel araştırmanın mutlaka etik bir boyutu olmak zorundadır. Bu boyut araştırmayı
yürütmeye dair kaygılar, ikilemler ve çatışmalardan meydana gelmektedir (Neuman,2014). Analiz
sırasında ulaşılan farklı bakış açılarının belirtilmesi (Creswell, 2014) ve farklılık olması durumunda
farklılığın giderilerek güvenirliğin sağlanması (Miles ve Huberman, 2015) etik açıdan gerekli bir
durumdur.
Biri bağımsız iki araştırmacı tarafından her iki programda yer alan bilişsel alana yönelik
kazanım ve göstergeler davranış öz-düzenlemesi ve alt boyutları açısından incelenmiş, görüş birliği ve
ayrılıkları karşılaştırılmıştır. Miles ve Huberman’ın (2015) güvenirlik formülü kullanılmış ve
güvenirlik %66 olarak bulunmuştur [Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı)] : [74
/ (74+38) = 74 / 112 = 0.66 = %66]. Güvenirliğin beklenilenin altında çıkması sonucu çalışmadaki
ikinci araştırmacının da katılımıyla üçlü uzlaşma oturumu gerçekleştirilmiştir. Görüş ayrılıklarının
dikkati odaklama ve çalışan bellek bileşenlerinin birbirinin tamamlayıcısı olmasından kaynaklı olduğu
saptanmış ve uzlaşmaya varılmıştır. Diğer alanlardaki göstergelerin incelenmesi birinci araştırmacı
tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ikinci araştırmacı ile tekrar gözden geçirme oturumu
düzenlenmiş ve tüm kazanım göstergelerde görüş birliği sağlanmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Okul öncesi eğitim programlarında yer alan kazanım ve göstergelerin davranışsal öz
düzenleme açısından incelenmesinin amaçlandığı araştırmada; her bir gelişim alanında yer alan
kazanım göstergeler dikkati odaklama, çalışan bellek ve önleyici kontrol alt boyutlarına göre
incelenmiştir. Elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Betimsel Çalışmaya Genel Bir Bakış
Tablo.1: 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı’nın Davranışsal Öz-Düzenleme Açısından
İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Veriler

Gelişim Alanları
Bilişsel
Gelişim Alanı
Dil Gelişim Alanı
Sosyal-Duygusal
Gelişim Alanı
Kaba-Motor
Gelişim Alanı
İnce-Motor
Gelişim Alanı

0-36 Aylık
Çocuklar İçin
Eğitim
Programı
Gösterge
Sayısı

Davranışsal Öz-Düzenlemenin Bileşenleri
Açısından
Dikkati
Önleyici
Çalışan Bellek
Odaklama
Kontrol
Gösterge
Gösterge
Gösterge Sayısı
Sayısı
Sayısı

65

65

65

-

54

53

52

-

46

45

45

2

81

80

80

-

65

64

64

2

0-36 aylık çocuklar için eğitim programında yer alan bilişsel gelişim alanına yönelik
göstergelerin tamamının davranışsal öz düzenlemenin dikkati odaklama ve çalışan bellek alt
boyutlarında yer aldığı görülürken, diğer gelişim alanlarında bulunan birer göstergenin davranış öz
düzenlemesinin herhangi bir alt boyutunda bulunmadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak sosyalduygusal ve ince-motor gelişim alanında yer alan iki göstergenin davranışsal öz düzenlemenin üç
bileşenini de içerdiği tespit edilmiştir.
Bebeğin gürültülü bir ortamda annesinin yüzüne bakması veya kendisini sakinleştirmek için
parmağını emmesi gibi dikkatini odakladığı durumlar öz düzenlemenin erken dönemlerden itibaren
görüldüğünü ortaya koymaktadır (Murray, vd., 2015). Shannon (2015) down sendromlu ve normal
gelişim gösteren 3-9 ay arasındaki bebeklerin annelerinin söylediği şarkıya odaklanma durumlarını
belirlemek üzere çalışmasını gerçekleştirmiştir. Anneler bebekleriyle yüz yüze olacak şekilde
seçtikleri bir şarkıyı bebeklerine söylemişler ve bu durum tüm bebeklerin dikkatini çekmiştir. Normal
gelişim gösteren bebekler dikkatlerini anneleri üzerinde şarkı bitimine kadar odaklayabilmiştir. Bu
durumlar göz önüne alındığında 0-36 aylık eğitim programında yer alan ve bebeğin gerçekleştirmesi
beklenen göstergelerin öz düzenleme içermesi olağan bir durumdur.

838

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Davranışı düzenleme becerisinin erken dönemlerde yerleşebilmesi çocuğun ihtiyaçlarının
zamanında karşılanmasıyla doğru orantılıdır. Çocuğa bakan kişinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada
tutarlı olması ve ona güven vermesi gerekir. Çocuğun davranışlarını yönlendirmesine yardımcı olan bu
durum sosyal referans olarak adlandırılır ve davranış düzenlemenin temelini oluşturur (Illinois Early
Learning Guidelines, 2012). Wu vd. (2016)’nin gerçekleştirmiş olduğu, düşük doğum ağırlığına sahip
erken doğan bebeklere uygulanan klinik ve ev temelli programlar sonucunda duygusal öz düzenleme
becerilerindeki

değişimin

belirlenmeye

çalışıldığı araştırmada;

programa

katılan

bebeklerin

katılmayanlara göre kendilerini rahatlatma da ve dikkatlerini yoğunlaştırmada daha başarılı oldukları
belirlenmiştir. Araştırmacılar bu durumu bebeklikte bebeğin bakımını üstelenen kişilerin bilinçli
davranışlarının bebeğin öz düzenlemesi üzerinde etkili olacağı şekilde yorumlamıştır. Farklı
değişkenlerden ziyade bebek bakımında kullanılan stratejilerin öz düzenleme üzerinde etkili olduğu
sonucu farklı çalışmalarla da (Bernier,

Carlson ve

Whipple, 2010; Poehlman, vd., 2011; Lynn,

Cuskelly, Gray, ve O'Callaghan, 2012) desteklenmiştir.
Van Hecke vd. (2012)’nin gerçekleştirmiş olduğu boylamsal araştırmada 9-18 aylık bebeklerin
dikkat becerilerinin 36.ayda öz yeterlilik becerileri üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu durum
bebeklik döneminde kazanılan öz düzenlemenin ileri yaşlardaki öz düzenleme becerisinin temelini
oluşturduğu gerçeğini kanıtlamıştır.
Dikkati odaklama ve kendini rahatlatma süreciyle başlayan öz düzenleme giderek bebeğin
çevreye tepkiler vermesi, yürümeye başlamayla yanıtlar araması, yetişkinlere uyum sağlamaya
çalışması ve dört yaşa doğru giderek karmaşıklaşan özdenetim süreçlerine girmesiyle devam
etmektedir (Florez, 2011).
0-36 aylık çocuklara yönelik programda yer alan göstergelerin davranışsal öz düzenlemenin alt
boyutlarından dikkati odaklama ve çalışan bellek temelli olması, çocuğun öz düzenlemeyi kazanım
sürecine paralellik göstermektedir. Buna göre önleyici kontrol boyutunun daha karmaşık süreçleri
içermesi sebebiyle; göstergelerin yalnızca dört tanesinde yer alması doğal bir durumdur.
Tablo.2: 36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Okul Öncesi Eğitimi Programı’nın Davranışsal ÖzDüzenleme Açısından İncelenmesi Sonucu Elde Edilen Bulgular
Gelişim
Alanları
Bilişsel
Gelişim
Alanı
Dil
Gelişimi
Alanı
Sosyal-

Okul Öncesi Eğitimi
Programı
Kazanım
Gösterge
Sayısı
Sayısı

Davranışsal Öz-Düzenlemenin Bileşenleri Açısından
Dikkati Odaklama
Çalışan Bellek
Önleyici Kontrol
Kazanım
Gösterge
Kazanım
Gösterge
Kazanım
Gösterge
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı

21

68

21

68

21

68

-

-

12

52

12

52

12

52

2

5

17

50

17

50

17

50

5

10
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Duygusal
Gelişim
Alanı
Motor
Gelişim
Alanı
Öz-bakım
Becerileri

5

50

5

50

5

50

-

-

8

21

8

21

8

21

4

13

Okul öncesi eğitim programının tüm gelişim alanlarında yer alan kazanım ve göstergelerin
tamamının dikkati odaklama ile çalışan bellek alt boyutlarını içerdiği, buna ilaveten dil gelişim
alanında iki kazanıma ait beş göstergenin, sosyal-duygusal gelişim alanında beş kazanıma ait 10
göstergenin ve öz bakım becerilerinde ise dört kazanıma ait 13 göstergenin önleyici kontrol alt
boyutunda da yer aldığı belirlenmiştir.
Bebeklik döneminde ortaya çıkan öz düzenleme becerisi yaşamın ilk beş yılında beynin
yürütücü işlevlerinin de etkisiyle hızla gelişmektedir (Murray, vd., 2015). İlerleyen gelişimle birlikte
bir motor beceriyi kazanmak veya başkalarıyla iletişim kurmak gibi becerilerin kazanımında
çocukların öz düzenlemeyi gerçekleştirmesi beklenir (Florez, 2011). Çocuk büyüdükçe yardım
almadan kendi kendisini düzenlemeye başlar. Gelen bilgileri düzenleme, uygun cevapları seçme ve
uyarılma seviyelerini koruma gibi stratejileri öğrenmede aktif olma için geliştirir ve yetişkin yardımı
almaksızın kendi kendini rutin olarak düzenlediğinde öz düzenlemeyi içselleştirmiş olur (Bronson,
2000).
Bierman vd. (2008), Head Start okullarına devam eden düşük sosyo-ekonomik düzeydeki dört
yaşındaki 356 çocukla gerçekleştirdikleri araştırmada çocukların öz-düzenleme becerilerinin sosyoduygusal ve okula hazır oluşla ilişkisini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda okulda uygulanan Head
Start tabanlı okul öncesi eğitim programının öz düzenleme üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu
vurgulanmıştır. Çocukların dikkati odaklama, çalışan bellek ve önleyici kontrol düzeylerinin, olumlu
sosyal davranış sergileme, saldırganlık kontrolü ve okuma yazmaya hazırlık durumlarını olumlu yönde
etkilediği belirlenmiştir.
Okul öncesi eğitim programında yer verilen kazanım göstergelerin tamamının davranış
düzenlemenin dikkati odaklama ve çalışan bellek alt boyutlarını içermesi, öz düzenlemenin temelini
oluşturma açısından programın gücünü ifade ettiği söylenebilir. Fakat programın önleyici kontrol
bakımından diğer boyutlar kadar güçlü olmadığı sonucu çıkarılabilir. Her ne kadar dil gelişimi, sosyal
gelişim ve öz bakım becerilerindeki toplam 11 kazanıma ait 23 göstergede önleyici kontrol bileşenine
rastlanmış olsa da; bunun 36-72 ay çocukların davranışsal öz düzenlemeyi kazanım süreçleri
bakımından yeterli olmadığı düşünülmektedir.
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Önleyici Kontrol
Tablo.3: Önleyici Kontrolü İçeren Kazanım Göstergeler
0-36 Aylık
Çocuklar İçin
Eğitim Programı
Sosyal-Duygusal
Gelişim Alanı
İnce-Motor
Gelişim Alanı
Okul Öncesi
Eğitim Programı

Kazanımlar

-Basit kurallara uyar.
-İsteklerinin ertelenmesini kabullenir.
-Kaşık ve çatalı uygun biçimde kullanır.
-Tüp şeklindeki nesneleri işlevine uygun olarak sıkar.
Kazanımlar
Sesini uygun kullanır.

Dil Gelişim Alanı
Dili iletişim amacıyla kullanır.
Bir olay veya durumla ilgili
olarak başkalarının duygularını
açıklar.
Farklılıklara saygı gösterir.
Sorumluluklarını yerine getirir.
Sosyal-Duygusal
Gelişim Alanı

Göstergeler

Değişik ortamlardaki kurallara
uyar.

Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Yeterli ve dengeli beslenir

Dinlenmenin önemini açıklar.
Öz-Bakım
Becerileri
Kendini tehlikelerden ve
kazalardan korur.

Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

Göstergeler
-Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
-Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını
ve şiddetini ayarlar.
-Konuşma sırasında göz teması kurar.
-Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
-Konuşmak için sırasını bekler.
-Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler
kullanarak açıklar.
-Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
-Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer
alır.
-Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası
sonuçları söyler.
-Kuralların gerekli olduğunu söyler.
-İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun
davranır.
-Nezaket kurallarına uyar.
-Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
-Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda
yetişkinlerden yardım ister.
-Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
-Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
-Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
-Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri
yemekten/içmekten kaçınır.
-Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen
gösterir.
-Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu
söyler.
-Dinlendirici etkinliklere katılır.
-Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları
söyler.
-Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için
yapılması gerekenleri söyler.
-Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden,
alışkanlıklardan uzak durur.
-Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
-Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
-Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek
sonuçları açıklar.
-Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

Önleyici kontrol bileşeni de dahil olmak üzere davranışsal öz düzenlemenin tüm alt
boyutlarını içeren kazanım göstergelere; 0-36 aylık çocuklar için eğitim programında yalnızca dört
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göstergede ve sosyal-duygusal ile ince-motor gelişim alanlarında rastlanırken, okul öncesi eğitim
programında ise dil gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanı ile öz-bakım becerilerine yönelik
kazanım göstergelerde rastlanmıştır.
Önleyici kontrol, bireyin uygun olan davranışı sergilemek üzere uygun olmayan davranıştan
kaçınmasıdır (Carver ve Scheier, 2011). Önleyici kontrolde en belirgin özeliklerinden biri dışsal
uyaran ortadan kalktığı durumlarda da bireyin yapmaması gereken bir davranış konusunda kendine
engel olması ve kurallara uygun davranmasıdır. Otorite olan durum ortadan kalktığı zamanlarda
istenilmeyen davranışlara yönelme varsa çocuğun davranış düzenlemede zorluk yaşadığı söylenebilir
(Illinois Early Learning Guidelines, 2012).
Önleyici kontrolün 0-36 aylık çocuklara yönelik programda yeteri kadar görülmemesinin
sebebi olarak; önleyici kontrolün, dikkat, zekâ, bellek, gelişimsel farklılıklar gibi karmaşık birçok
bilişsel süreçten etkilenerek gelişiminin okul öncesi döneme denk gelmesi düşünülebilir (Carlson ve
Moses, 2001).
Çocuk bilişsel olarak geliştikçe ve dil edinimi arttıkça kuralları daha iyi algılamaya başlar.
Kuralları içselleştirdikçe sınırlamaları fark eder ve davranışlarını buna göre biçimlendirir (Bronson,
2000). Okul öncesi dönemde davranışı düzenlemede değişiklikler meydana gelir ve önleyici kontrolün
düzeyi yükselir (Ponitz vd., 2009). Bu duruma paralel olarak okul öncesi eğitim programında önleyici
kontrole yönelik kazanım göstergelerin yer alması olması gereken bir durumdur. Fakat daha önce
Tablo-2’de gösterildiği ve tablonun yorumlanmasında da belirtildiği üzere okul öncesi eğitim
programının önleyici kontrol bileşeni açısından beklenilen düzeyin altında olduğu sonucu çıkarılabilir.
Davranışsal Öz Düzenleme İçermeyen Göstergeler
Tablo.4: Davranışsal Öz Düzenleme ve Alt Boyutlarını İçermeyen Göstergeler
0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim
Programı
Dil Gelişim Alanı
Sosyal-Duygusal Gelişim Alanı
Kaba-Motor Gelişim Alanı
İnce-Motor Gelişim Alanı

Göstergeler
Farklılaşmamış ağlama davranışı gösterir.
Kendiliğinden gülümser.
Sırt üstü pozisyonda yatarken ani bir uyaran verildiğinde sıçrar.
Elleri yumruk halindedir.

Programların davranışsal öz düzenleme açısından incelenmesi sonucunda 0-36 aylık çocuklar
için eğitim programının farklı gelişim alanlarında yer alan dört göstergenin refleksif davranışlar
olduğu ve öz düzenleme içermediği tespit edilmiştir.
Bebeklik döneminde

uyarana

odaklı bazı fizyolojik tepkiler

öz düzenleme

olarak

nitelendirilemez. Örneğin; bir bebeğin yüksek sesle ağlaması öz düzenleme içeren bir davranış değildir
(Murray, vd., 2015). Öz düzenleme olabilmesi için bir davranışın hedefe yönelik, bilişsel süreçleri
içeren planlı bir durum olması gerekir (Zimmerman, 2000; Schunk, 2005).
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Refleksif

davranışlar;

amaçlı

olmayan,

yenidoğanın

hareketlerini ayrımlaştıramadığı

durumlardır. Örneğin, bebeğin ayak baş parmağı gıdıklandığında tüm vücudun hareket etmesi bebeğin
vücudunu amaçlı hareket ettiremediğinin göstergesidir (Trawick-Smith, 2014). Belirtilen göstergelerde
yer alan ağlama, gülümse, sıçrama davranışlarının yeni doğanın doğuştan getirdiği istemsiz
davranışlar olduğu ve bu davranışların öz düzenleme içermediği sonucuna ulaşılabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı “0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı” ve
“Okul Öncesi Eğitimi Program”nın davranışsal öz düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik
programlar olduğu fakat “Okul Öncesi Eğitimi Programı”nın önleyici kontrol açısından sınırlılıklar
taşıdığı düşüncesi hakim olmuştur.
Erken dönemlerden itibaren kazanılmaya başlayan öz düzenlemenin erken çocukluk
döneminde desteklenmesi sonraki süreçlerde çocuğun problem yaşamasını engeller ve rahat bir
ergenlik dönemi geçirmesine katkı sağlar. Yaptıkları şeyler üzerinde düşünmeye ve öfkelerini kontrol
etmeye odaklanarak okul başarısını artırabilir ve günlük alışkanlıklarını düzenleyebilirler. Erken
dönemlerde kazanılmayan öz düzenleme ergenin suça eğilim göstermesinde ve sosyal ilişkilerde
başarısız olmasında etkilidir. Bu nedenle okul programları çocuğun öz düzenlemesini geliştirecek
şekilde planlanmalıdır (Bandy ve Moore, 2010).

Bu durum göz önüne alındığında “Okul Öncesi

Eğitim Programı”nda bulunan önleyici kontrol bileşenine yönelik sınırlılığı giderme açısından bu
boyutu içeren bazı göstergelerin programa eklenmesi önerilebilir.
Uygulanan programlarla öz-düzenlemenin desteklemesinin yanı sıra sınıf uygulamalarındaki
mevcut faaliyetlerle de çocukların desteklenmesi için Whitebread ve Coltman (2010)’nın sınıf
ortamına yönelik önerdiği ilkeler göz önünde bulundurulabilir. Bunlar; çocuğun kendi öğrenmeleri ve
aktiviteleri üzerinde kontrol sahibi olduğu, bilişsel zorluklarla kendi kendisine baş edebildiği ve kendi
düşüncelerini ifade edebildiği uygulamalara yer verilen ve öğretmenle çocuk arasında samimi ve
duyarlı bir atmosferin oluşturulabildiği ortamlardır. Ayrıca çocukların okul öncesi dönemde bilişsel,
duygusal ve sosyal gelişimlerine yönelik sosyo dramatik oyunlara teşvik edilmesi, çocukların
özdenetim sağlamaları açısından önemli bir durumdur (Elias ve Berk, 2002).
Ayrıca bu çalışmada programlar yalnızca kazanım ve göstergeler açısından incelenmiş olup,
programlarda yer alan diğer bölümler ve programların uygulama süreçleri incelemeye alınmamıştır.
Önleyici kontrol boyutuna ilişkin karşılaşılan sınırlılığın bu durumla ilişkili olduğu düşünülebilir. Bu
durum göz önünde bulundurularak programların tamamını veya uygulamalarını davranış düzenlemesi
açısından inceleyen araştırmalar gerçekleştirilmesi önerisinde bulunulabilir.
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ÖZET
18 yaşın altında yapılan evliliklere “erken yaşta evlilikler” denilmektedir. Erken yaşta
evlenerek eğitimden yoksun kalan kadınlar anne olmakta ve toplumun geleceği olan çocuklarını
yetiştirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle bu çalışmada erken yaşta anne olan bireylerin
çocuklarını yetiştirme davranışları ve yaşadıkları güçlükler incelenmiştir. Dolayısıyla çalışmanın
amacı küresel çapta çocuk ve insan hakları ihlali olarak tanımlanan ve Türkiye’ nin de önemli bir
toplumsal sorunu olan “çocuk gelin”lerin çocuk yetiştirmeye yönelik davranışlarını ortaya koymaktır.
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (phenomelogy) deseni kullanılarak yapılmıştır.
Araştırmanın katılımcıları, erken yaşta evlenmiş olan ve Mardin, Van, Batman illerinde yaşayan 17
anneden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme soruları kullanılarak katılımcıların her biriyle yüz yüze görüşülmüş, görüşmeler ses kayıt
cihazına kaydedilmiş ve sonrasında analiz için deşifre edilmiştir. Çalışmada katılımcıların
çoğunluğunun kendi isteği ile değil eşi ve eşinin ailesinin isteği üzerine çocuk sahibi olduğu tespit
edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcıların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmek için kendilerini
geliştirmeye yönelik çaba sarf ettikleri, erken yaşta evlenmemiş olsalar daha bilgili olabilecekleri ve
çocukları için daha iyi birer ebeveyn olabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erken yaşta evlilikler, Çocuk evlilikler, Çocuk anneler, Çocuk yetiştirme
davranışları.
ABSTRACT
Marriages under the age of 18 are called "early marriages". Women who are deprived of
education by early marriage become mothers and these women are forced to raise their children who
are the future of the society.For this reason, this study examines the difficulties and experiences by
early married people in raising their children. Therefore, the aim of the study is to reveal the behaviors
of "childbrides", which are defined as violations of child and human rights on a global scale and which
is an important social problem in Turkey, towards child raising.This research was carried out using
qualitative research method phenomelogy design. Participants of the study consisted of 17 mothers
who were married at an early age and who live in Mardin, Van, Batman. The data of the study were
collected by interview technique. Each participant was interviewed face to face using semi-structured
interview questions and negotiations were recorded on the voice recorder and subsequently decoded
for analysis. It has been determined that the vast majority of the participants have children at there
quest of their spouse and partner's family, not at their own discretion. It was also seen that the
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participants were making efforts to improve themselves in order to improve their children. If they are
not married at an early age they can be more knowledge able and beter parents for their children can
be reached.
Keywords: Earlymarriages, Child marriages, Childrenmothers. Parentingbehaviors.

GİRİŞ
“Erken yaşta evlilikler” 18 yaşın altında yapılan evliliklerdir. Bu evlilikler Türk Medeni
Kanunu çerçevesinde, kanunun öngördüğü evlenme yaşından daha küçük yaşta gerçekleştirildiği için
dini nikâha dayanmaktadır. Erken evlilikler, eşlerden en az biri ya da her ikisi 18 yaş altında olan
bireylerin ruhsal, fiziksel ve fizyolojik gelişimini tamamlamadan yasal ya da yasal olmayan şekilde
evlilik yapması olarak tanımlanmaktadır(Young,2012; Boran,2013). Evlenmek için böyle bir yaş
sınırının olması, bireylerin hem fiziksel açıdan evlenmeye hazır olmalarına hem de fikren evlenmenin
önemini

kavramaları

ve

evliliğin

getireceği

sorumlulukların

farkına

varmalarına

dayanmaktadır(Keskin,2011).
Problem Durumu
Evlenme yaşı ve oranları bir toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Erken evlilikler, çoğunlukla gelişmekte olan ve ataerkil kültürün baskın olduğu
bölgelerde görülmektedir. Dünya’da erken evlilik göstergelerine bakıldığında, halen tüm dünyada 2024 yaş grubunda olan kadınların %36’sı 18 yaşın altında evlenen veya birlikte yaşayan kişilerden
oluşmaktadır (UNICEF, 2006: 1).

Gelişmekte olan ülkemizde de erken evlilikler sıklıkla

görülmektedir. Türkiye’de evlilik yaşı hukuken belirlenmiş olmasına rağmen erken ve zorla
evliliklerin çoğu yasal olmayan geleneksel ve dini evlilikler olarak sürdürülmektedir. Türkiye
genelinde kır ve kentte yapılmış olan erken evlilik oranları % 19,8’ lik bir orandır. Bu oran kentte %
16,9 iken, kırda

% 24,6’ya yükselmektedir. Yapılan evliliklerin büyük çoğunluğu (% 58,5) 18-

24yaşları arasında gerçekleştirilmekte ise de 18 yaş altında yapılan yaklaşık % 20’ lik erken evlilik
oranı Türkiye için önemli bir orandır(Aydemir,2011). Türkiye’de yıllara göre 18 yaş altı evlilik
oranlarına bakıldığında erkek ve kadın evlilik oranları farklılık göstermektedir. 1950 yılında
erkeklerde erken evlilik oranı %39 iken kadınlarda %80’in üzerindedir. 2000’li yıllarda ise her iki
cinsiyette de erken evlilik oranları düşmüş hatta erkeklerde bitme noktasına gelmiştir. Ancak buna
karşın halen kadınlarda erken evlilik oranı %20’lerdedir(Yüksel&Yüksel,2014). Bu sebeple erken
yaşta evlilik öncelikli olarak erkeklerin değil, kadınların temel sorunsalı olarak incelenebilir.
Türkiye’de son yıllarda demografik, toplumsal, ekonomik özelliklerin belirlenmesi amacına yönelik
yapılan araştırmalar, bugün Türkiye’ de, her üç evli kadından birinin erken yaşta evlendiğini
göstermektedir(Çakmak,2009). Erken evlilikler, bireylerin çocukluklarını ellerinden almakta ve
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onlarda derin hasara sebep olmaktadır. Erken evlenen çocuklar henüz hazır olmadıkları ev içi rolleri
üstlenmekte,

eğitim,

gelişim

ve

sosyal açıdan

birçok

fırsattan

feragat etmek zorunda

bırakılmaktadırlar. Bu çocuklar, aile ve arkadaşlarından kopmakta, toplumsal aktivitelerden
uzaklaşmakta, evde sömürüye, istismara ve yoksulluğa açık hale gelmektedirler. Bu evlilikler aynı
zamanda erken ve sık doğumları da beraberinde getirmektedir. Fiziksel gelişimini henüz
tamamlayamamış kız çocuklarının hamilelikleri, kalıcı fiziksel ve ruhsal hasara neden olmakta anneçocuk ölüm riskini arttırmaktadır(Aydemir,2011). Erken yaşta evlenen annelerin, özellikle de 18 yaşın
altında olanların, daha ileri yaşlarda anne olan kadınlara göre, düşük veya ölü doğum yapmaları daha
olasıdır. Ayrıca kadının erken yaşta anne olması, eğitimine devam edememesi ve iş imkânlarından
faydalanamaması gibi olumsuzluklara da neden olmaktadır(TNS;2008). Erken evlilikler, evlenen
kişinin kocasının ve ailesinin yanına taşınmasına, kayınvalidesinin yardımcısı rolünü üstlenmesine,
kadının ev dışında bir görevinin olmamasına yol açmakta ve kişi anne ve evde yardımcı olması dışında
bir kimliğe sahip olamamaktadır. Erken evlilikler sonucunda hem bireysel, hem toplumsal boyutta
olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bireysel boyutu; eğitim, sağlık hakları göz ardı edilerek gerçekleştirilen
evlilik, çocukları ailelerinden ayırmakta, onları sosyal hayattan izole etmekte özellikle de okuldan
koparmaktadır. Toplumsal boyutu ise; ruhsal gelişimini tamamlayamamış, sosyal konumu belli
olmayan bu çocuklar tüm bunların üstüne anne- baba olmakta; annelik, babalık, eş, ev kadınlığı,
akrabalık

rollerini,

sorumluluklarını

üstlenmektedirler(Çakır,2013).

Kendi

sorumluluklarını

üstlenemeyen bu bireyler ebeveyn olmakta ve çocuk büyütmektedirler. Bu şekilde gelecek nesiller risk
altına girmekte ve bu durum geleceğimiz olan çocukların ruhsal gelişimini tehdit etmektedir. Bu
açıdan bakıldığında; erken yaşta evlenen bireylerin yaşadıkları sorunlar ve erken evlilik olgusunun
sıklığı (Özcebe& Biçer, 2011), erken evliliği etkileyen faktörler (Orçan& Muhsin, 2008 ), evlilik
olgusunu algılama durumları(Çoban,2009), erken evliliğe ilişkin görüşleri(Burcu, Yıldırım vd., 2015)
gibi konularda araştırmaların yapıldığı görülmekte ancak bu bireylerin çocuk yetiştirme davranışlarına
yönelik literatürde herhangi bir araştırmaya rastlanılmamaktadır. Böylece bu çalışma, erken evlilik
literatüründe çocuk yetiştirme boyutunu ele alarak farklı bir bakış açısı kazandırması yönüyle alana
katkı sağlayacaktır. Erken evlilikler, dünya çapında çocuk ve insan hakları ihlali olarak tanımlanmakta
ve Türkiye’nin de önemli bir toplumsal sorunu kabul edilmektedir. Çalışmanın amacı erken yaşta
evlenen bireylerin anne olduktan sonra çocuklarını yetiştirmeye yönelik davranışlarını ve yaşadıkları
güçlükleri ortaya koymaktır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmada erken yaşta evlenen annelerin yaşadıkları durumları nasıl algıladıklarını ve
anlamlandırdıklarını kendi ifadeleri ile anlayabilmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmış,
“Olgubilim (phenomelogy)” araştırmanın deseni olarak seçilmiştir. Nitel araştırmalar bir konuda
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araştırma yapılırken o konunun ‘ne kadar’ iyi olduğunun belirlenmesinden ziyade konuya daha geniş
bakış açıları kazandırmayı planlayan çalışmalardır(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Karadeniz, Demirel,
2012 ). Nitel araştırmalarda herhangi bir durum ayrıntılı olarak incelenmekte ve durumla ilgili neden
ve nasıl sorularına cevaplar bulunmaya çalışılmaktadır. Olgubilim çalışmalarında (fenomenoloji) veri
kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya
yansıtabilecek bireyler veya gruplardır. Bu araştırmalar, bir olgunun daha iyi tanınmasını ve
anlaşılmasını sağlayacak sonuçlar çıkaran örnekler, açıklamalar ve yaşantılar sunabilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 72).
Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları, erken yaşta evlenmiş olan ve Mardin, Van, Batman illerinde
yaşayan 17 anneden oluşmaktadır. Annelere kartopu yöntemi ile ulaşılmıştır. Kartopu örnekleme bir
ağdaki örnek olayla başlanıp daha sonra o örnek olaydan aldığı bağlantılı kişilerle ilgili bilgilere
dayanarak başka örnek olaylar belirlediği ve süreci tekrarladığı bir örneklem türüdür. Buradaki önemli
özellik kişilerin birbirleriyle doğrudan veya dolaylı yoldan bir bağlantıya sahip olmasıdır. Bu, ağdaki
kişilerin birbirlerini doğrudan tanıdıkları anlamına gelmemektedir(Neuman 2008: 316). Araştırmada
da erken yaşta evlenen bir anne ile görüşülmüş ve kendisine çevresinde erken yaşta evlenen kişilerin
olup olmadığı sorulmuş ve bu yolla diğer annelere ulaşılmıştır.
Veri Toplama Süreci
Bu çalışmada veri toplama aracı, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış
görüşme formudur. Görüşme formu hazırlanırken araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılmış
ve görüşme soruları iki alan uzmanı tarafından incelenmiştir. Uzman görüşlerinden sonra görüşme
formu, erken yaşta evlenen annelerin çocuklarını yetiştirmeye yönelik yaşantı ve tutumlarını açığa
çıkarmayı hedefleyen sekiz açık uçlu sorudan oluşturulmuştur.

Araştırmacı görüşmenin başında

kendini tanıtmış ve araştırmanın amacından bahsetmiştir. Elde edeceği bilgilerin bilimsel amaçla
kullanılacağı ve kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağı ifade edilerek görüşme için onay alınmıştır.
Görüşmeciler izin verdiğinde ses kaydı alınmış, izin vermediklerinde ise not tutularak görüşmeler aynı
gün içerisinde bilgisayar ortamına geçirilmiştir. Görüşmeler ortalama kırk dakika sürmüştür.
Veri Analizi
Görüşme formları ile elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik
analizi kullanılmıştır. İçerik analizi sürecinde, elde edilen veriler kavramsallaştırılmakta daha sonra
ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmekte ve buna göre veriyi açıklayan
temalar saptanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Ortaya çıkan kodlardan yola çıkılarak kodlar
arası ilişkilere, bir başka deyişle temalara ulaşılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1. Erken yaşta evlenen bireylerin demografik durumu
Evlilik yaşı

İkamet edilen yer

Eğitim düzeyi

f
9
3
2
2
12

17(A1,A3,A6, A7, A9, A10, A13, A14, A16)
16(A2,A4,A11)
15(A5,A12)
14(A8, A15)
Mardin (A1, A2, A3, A4,A5,A6,A7,A12,
A13,A14,A15,A16)
Batman(A8,A9)
Van(A10,A11)
İlkokul(A5,A6, A7, A8, A11, A15, A16)
Ortaokul(A1, A2,A3,A10,A12)
Lise terk( A4, A9,A13,A14)

2
2
7
5
4

Araştırmaya dahil edilen katılımcıların demografik bilgileri incelendiğinde,

annelerden

2’sinin (A8, A15) 14, 2’sinin( A5,A12) 15, 3’ünün (A2,A4,A11) 16 ve 9’unun ( A1,A3,A6, A7, A9,
A10, A13, A14, A16) 17 yaşında evlenmiş oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca 12 katılımcının (A1, A2,
A3, A4,A5,A6,A7,A12, A13,A14,A15,A16) Mardin’de, 2’sinin(A8,A9) Batman’da ve diğer 2
katılımcının (A10,A11) Van ilinde ikamet ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim düzeylerine
bakıldığında, 7’sinin (A5,A6, A7, A8, A11, A15, A16) İlkokul mezunu, 5’inin (A1, A2,A3,A10,A12)
ortaokul mezunu ve 4’ünün ( A4, A9,A13,A14) lise öğrenimini yarıda bıraktığı görülmektedir. (Boran
vd., 2013), çalışmasında erken evliliklerin bir sebebi olarak düşük eğitim seviyesini göstermektedir.
Araştırmaya dahil edilen katılımcıların da düşük eğitim seviyesine sahip olmaları bu bulguyu destekler
niteliktedir.
Tablo 2.Erken yaşta evlenen bireylerin çocuk sahibi olma durumları
Tema

Çocuk sahibi olma

Kodlar- Kategori

f

İsteyerek çocuk sahibi olma durumu
Evet(A3,A8,A9,A11,A15)
Eşim ve ailesi istedi
(A1,A2,A4,A5,A6,A7,A10,A12,A13,A 14,A16)
İlk doğum yılı
15-17 yaş (A8,A15,A5,A2,A4,A11)
18-20 yaş (A3,A7,A10,A14,A16,A 1,A9,A 6)

5
11
6
8

(Çoban, 2009) çalışmasında erken evlenen bireylerin evlilik kararlarından çocuk yetiştirme ve
çocuğun bakımına kadar neredeyse tüm süreçlerde kendileri adına başkalarının kararlar aldığı
sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde bu çalışmada da katılımcıların isteyerek mi çocuk sahibi oldukları
yönünde görüşlerine bakıldığında, 5 kişinin(A3,A8,A9,A11,A15) kendi isteği ile anne oldukları ancak
diğer 11 katılımcının(A1,A2,A4,A5,A6,A7,A10,A12,A13,A14,A16) kendilerinden çok eşleri ve aile
üyelerinin bu konudaki isteklerinin baskın olduğu görüşü açığa çıkmaktadır. A6: “ Ben de biraz
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istiyordum ama daha çok baskı vardı. Eşimin ailesi, annesi ve kardeşleri çok istiyordu.”… A14:
“Eşim daha çok istedi”… Katılımcılara ilk doğumlarını kaç yaşında yaptıkları sorulduğunda, 6
katılımcının

(A8,A15,A5,A2,A4,A11)

yaş

15-17

aralığında

ve

diğer

8

katılımcının

(A3,A7,A10,A14,A16,A1,A9,A6) 18-20 yaş aralığında anne oldukları görülmektedir.
Tablo 3. Erken yaşta evlenen bireylerin çocuklarını büyütürken destek aldıkları kimseler
Tema

Çocuk yetiştirirken yardım
alınan kişiler

Kodlar- Kategori

f

Kayınvalide(A1,A2,A3,A7,A8,A10,A11,A 13,A14,A15,A 16)
Anne(A4,A6,A8,A9,A15)
Eltiler(A1,A3,A 11,A13)
Abla/Görümce(A2,A5,A6,A7,A 9)
Komşu (A7)

11
5
4
5
1

Katılımcılar çocuklarını büyütürken beraber yaşadıkları yakınlarından destek ve yardım
aldıklarını belirtmişlerdir.( Çakır,2013) de araştırmasında erken yaşta evlenen bireylerin çocuk
bakımında kaynana, yakın akraba, komşu vb. kişilerden destek alma gereksinimi duydukları bulgusuna
ulaşmıştır.

Bu

araştırmada

da

11

katılımcı

(A1,A2,A3,A7,A8,A10,A11,A13,A14,A15,A16)

kaynanasından, 5 katılımcı (A4,A6,A8,A9,A15) annesinden, 4’ü (A1,A3,A11,A13) eltilerinden, 5’i
(A2,A5,A6,A7,A9) görümcesinden ve 1’i (A7) komşusundan yardım alarak çocuğunu büyüttüğünü
söylemiştir. A1: “ Eltilerimden ve kaynanamdan destek aldım.”…A8: “ Annem ve kaynanam yardım
etti.”… A13:” Eltilerim beni yönlendiriyor.” ….
Tablo 4. Erken evlenen bireylerin çocuklarını daha iyi yetiştirebilmek için yaptıkları hakkında
görüşler
Tema

Kodlar- Kategori

Çocukların iyi yetişmesi için
yapılanlar

Aileye destek olma
Para kazanmaya çalışmak(A5,A8,A15)
Kendini geliştirme
Eğitim hayatına devam etmek(A11,A16)
Kitap okumak(A2,A14,A16)
Bir şey yapmadım(A1,A3,A4,A6,A7,A 9,A10,A 12,A13)

Katılımcılara

çocuklarını daha

f
3
2
3
8

iyi yetiştirebilmek için neler yaptıkları sorulduğunda

çoğunluğun bu konuda olumsuz cevap verdiği görülmektedir. 8 katılımcı (A1, A3, A4, A6, A7, A9,
A10, A12, A13) çocuğunu daha iyi bir şekilde büyütmek için ekstra hiçbir çaba harcamadığını dile
getirmektedir. A10: “Ekstra bir şey yapmadım, yapmam gerekiyor mu onu da hiç düşünmedim.”…
Buna karşın diğer katılımcılar çocuklarına faydalı olabilmek ve kendilerini geliştirmek için kitap
okuduklarını, eğitim hayatlarına devam etmeye çalıştıklarını dile getirmektedirler. A11: “Çocuklarıma
faydalı olabilmek için okumak istedim, açık öğretime kayıt yaptırdım. Ancak eşim izin vermedi.”…
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A14: “ Çocuk gelişimi kitapları okuyorum. Daha güzel büyütmek istiyorum oğlumu.”… A16: “ Evet
ben çok kitap okuyorum, gazete okuyorum. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.”…
(Boden, Fergusson& Horwood,2008) yaptıkları araştırmada erken yaşta evlenen bireylerin genelde
düşük ekonomik koşullarda yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulguyu destekler nitelikte içinde
bulundukları düşük ekonomik düzeyi göze alarak cevap veren katılımcılar (A5,A8,A15)çocuklarının
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için bazı yollara başvurduklarını dile getirmişlerdir. A8: “ Elişi yapıp
satıyorum ve kızımın eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyorum.”… A15: “Hep tarlada çalışıyorum,
tek yapabildiğim bu. Her zaman onlar için çalıştım onları daha iyi görebilmek için.”
Tablo

5.

Katılımcıların, erken evliliklerin çocuk yetiştirme

üzerindeki avantaj ve

dezavantajlarına yönelik görüşleri
Tema

Kodlar- Kategori

Erken evliliklerin çocuk
büyütmede etkisi

f

Avantajları
Yok(A1,A3,A4,A6,A9,A10,A11,A 12,A13,A15)
Arkadaş gibi büyütmek(A2,A5,A7,A8,A14,A16)
Dezavantajları
Maddi boyut
Maddi sıkıntılar(A4, A15)
Fizyolojik boyutu
Vücudun olgunlaşmamış olması(A2,A5,A7,A12)
Eğitim boyutu
Eğitimine devam edememe(A9, A11, A13)
Bilgi eksikliği(A2,A4,A6,A 7,A10,A 11,A13)
Duygusal boyut
Eşin ilgisizliği(A8,A10)
Sorumluluk almada zorlanma(A9, A10,A12,A14)
İnsanlar tarafından saygı görmeme(A10, A16)
Annelik duygusunu yaşayamama(A5,A6, A11)

10
6

2
4
3
6
2
4
2
3

Katılımcılara erken evlenmiş olmalarının çocuklarını büyütürken sağladığı avantaj ve
dezavantajları sorulduğunda, avantajları konusunda annelerin çoğu erken evliliklerin bu konu
hakkında

avantajı

olmadığına

değinmektedir

(A1,A3,A4,A6,A9,A10,A11,A12,A13,A15).

A6:“Avantajı olduğunu hiç düşünmüyorum. Asla aslaasla. Kimseye de tavsiye etmiyorum.”… Diğer
taraftan erken evlenen anneler çocuklarıyla aralarında çok fazla yaş farkı olmamasını ve onları arkadaş
gibi büyüttüklerini ifade etmişlerdir (A2,A5,A7,A8,A14,A16). A7: “ Erken evlilikte gençken çocuk
büyütüyorsun, arkadaş gibi oluyorsun o zaman güzel oluyor.”… A16: “ Avantajı, çocuklar büyüdüler,
yetiştiler, arkadaş gibi büyüttüm onları.” Katılımcıların görüşleri incelendiğinde, annelerin çoğunun
dezavantajlar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Anneler çocuklarını yetiştirirken en çok bilgi
eksiklerinden yakınmaktadır. Katılımcılardan 6’sı dezavantaj olarak bilgi eksiklerinin olduğunu ifade
etmişlerdir (A2,A4,A6,A7,A10,A11,A13). A2: “ Yani küçük olduğum için bilmiyorum yetiştirmeyi,
güzel bakamıyorum çocuğuma.”… A6: “Dezavantajları çok. Çünkü ben evlendiğimde hiçbir şey
bilmiyordum.”…A10:”

Çocuğum

hastalandığında
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bilmiyordum.”…

(Çakır,2013) çalışmasında erken yaşta evlenen bireylerin hamile olduklarının

farkına varamadıkları, ağırlıklı düşük doğum yaptıkları bulgusuna ulaşmıştır. Bu bulguyu destekler
nitelikte ifadelerde bulunan A14: “ Hamile kaldığımda uzun bir süre hamile olduğumu fark
edemedim.” şeklinde açıklamada bulunmuştur. …A10: “ Neyin ne olduğunu yanlışı, doğruyu
bilmiyordum. Bana ne söylenirse onu yapıyordum.”… (Acemoğlu vd., 2005) çalışmasında erken yaşta
evlenen bireylerin vücutları daha olgunlaşmadan hamile kaldıkları hatta bazılarının daha adet olmadan
gebe

kalabildikleri

sonucuna

ulaşmıştır.

Araştırmaya

dahil

edilenkatılımcılardan

3’ü

de

(A2,A5,A7,A12) anne olurken bedenlerinin hazır olmadığını ve bu durum nedeniyle zorluk
yaşadıklarını belirtmişlerdir. A2: “ Çocuğumu doğurduğumda meme uçlarım yoktu daha. Onu
emziremiyordum.”… A5:” Sekiz aylık doğurdum, özürlü doğdu ilk bebeğim.”… A12: “ Doktorlar
yaşım küçük olduğundan çocuğumun olmadığını söylemişlerdi.”… Yaşadıkları maddi sıkıntıyı dile
getiren 2 katılımcı (A4, A15); A15: “ Mesela eve bir şey alınırdı çocuklarım istediği halde onlara
veremezdim, bu beni çok üzerdi.” İfadesine yer vermiştir. Erken yaşta evlendikleri için annelik
duygusunu yaşayamadan çocuk büyüttüklerini ifade eden anneler (A5,A6, A11) şu şekilde
açıklamalarda bulunmaktadır. A5: “ Büyütürken hiç annelik duygusuyla büyütmedim. Şimdi yeni yeni
anne olmak isterdim.”… A6: “ Benim çocuklarım değillermiş gibiydi. Nasıl bakacağımı bilemediğim
için çok da sahiplenemiyordum.” … Dezavantajlardan bir diğeri, annelerden 4’ü(A9, A10,A12,A14)
erken yaşta evlenmenin ve çocuk sahibi olmanın sorumluluğunun ağır olduğunu ifade etmişlerdir.
A10: “Sorumluluklarım evde bu kadar çok iken yemek yap, çay hazırla derken çocuklarımla
ilgilenemedim.”… A14: “ Sorumluluklarım arttı, evlendikten sonra her şey çok zorlaşıyor.”
Katılımcılardan 3’ü (A9, A11, A13) erken evlenmeleri nedeniyle eğitim hayatlarını yarıda bırakmak
zorunda olduklarından bahsetmişlerdir. A11: “Çocuğumun ödevine yardım edebilmeyi isterdim.
İçimde ukde kaldı okuyamadım, çocuğuma faydalı olamadım diye.”… A13: “ Babam beni verince
okulu bırakıp evlenmek zorunda kaldım. Okul hayatımı devam ettirmek istiyordum.”… (Çoban, 2009)
çalışmasında erken yaşta evlenen bireylerin evlilik kararının alınmasından çocuğun bakımı ve
yetiştirilmesine kadar olan tüm süreçlerde karar mekanizmalarının dışında kaldıkları sonucuna
ulaşmıştır. Bu çalışmada da annelerden bazıları (A10, A16) da erken yaşta evlendikleri için çocukları
ile ilgili durumlarda çevresindeki insanlar tarafından dinlenilmediklerini ve saygı görmediklerini
düşünmektedirler. A16: “ Çocuktum ya beni önemsemiyorlardı, bana sormadan oğlumu benden
habersiz sünnet ettiler. Nasıl olsa anlamıyor, bilmiyor diye bakıyorlardı bana.”… Çocuklarını
büyütürken eşinin ilgisizliğini dile getiren iki anne(A8,A10) şu şekilde açıklamada bulunmuştur; A8: “
Çocuklarımla sadece ben ilgilendiğim için çok zorlanıyorum. Eşim hiçbir zaman ilgilenmedi.”… A10:
“ Çocuğum bir keresinde bronşite yakalandı, on gün hastanede kaldım eşim bir kez bile çocuğu için
gelmedi.”…
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Tablo 6. Erken yaşta evlenen bireylerin çocuk büyütürken yaşadıkları zorluklar ile ilgili
görüşleri
Tema

Kodlar- Kategori
Çocuk bakımı

Yaşanan zorluklar

f

Çocuk bakımında zorlanma(Uyutamama
Yemek yedirememe/ / Bebeğe dokunamama)
(A1,A2,A6, A7,A8, A9)
Hastalandığında bakamama(A1,A2,A5,A6,A14,A16)
Ev ile ilgili sorumluluklar
Ev işlerini yetiştirememe(A2,A10,A11,A15)
Geniş aile ile yaşama(A6,A7, A8, A9,A10,A12,A13)
Kişisel güçlük
Psikolojik sıkıntı yaşama(A4,A6,A11)

6
6
4
7
3

Erken yaşta evlenen bireylerin çocuklarını büyütürken yaşadıkları güçlükler ile ilgili görüşleri
incelendiğinde 6 katılımcının(A1,A2,A6,A7,A8,A9) çocuğun bakımında zorlandığı görülmektedir.
A2: “ Yemek yediremiyorum, altını temizlerken izin vermiyor, temizleyemiyorum.”…A6: “ İkizlerden
biri çok ufak doğdu. Uzun bir süre kucağıma alamıyordum, bir yerini kıracağım diye çok
korkuyordum.”… A8: “ Çok küçük doğmuştu kızım. Ona dokunamıyordum, başını tutamıyordum.
Yaşım küçük olduğundan kızım da küçük doğdu.”… Diğer 6 katılımcı(A1,A2,A5,A6,A14,A16) ise
çocukları hastalandıklarında bakamadıklarını ve zorlandıklarını ifade etmişlerdir. (Çakır, 2013)
çalışmasında erken yaşta evlenen bireylerin çocuk olmaları sebebiyle evliliğe uyum sağlamada
zorlandıklarını, nişanlı ve evli iken oyun oynadıkları, oyun ve arkadaş grubundan ayrılamadıklarını
tam anlamıyla ‘çocukluk ve yetişkinlik arasında kaldıkları’ sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmada da
erken yaşta evlenen bireylere yaşadıkları güçlükler sorulduğunda bu bulguyu destekler nitelikte
ifadeler kullanan A5: “ Hastalandıklarında zorlandım. Çaresiz hissederdim kendimi. Ne yapabilirdim
ki oturup ağlardım. Sanki bir oyuncağım bozulmuş da ben bunu nasıl tamir edeceğim der gibi.”
şeklinde açıklamada bulunmuştur.…A6: “ Hastalandıklarında hep annem bakıyordu. Çok ufaklardı
büyüyeceklerine inanmıyordum.”…A14: “ Ateşi çıktığında nasıl fark ediliyor bilmiyordum, ateşinin
olup olmadığını anlayamıyordum.”… Çoğunlukla erken yaşta evlenen bireylerin kalabalık bir aile
içinde yaşamak zorunda bırakıldıkları görülmektedir. Bu durumda katılımcılar ev içinde çok fazla
sorumluluk yüklenmekte ve çocukları ile ilgilenmekten çok ev işleri ile uğraşmak zorunda kaldıklarını
ifade etmişlerdir. Hem çocukları ile ilgilenip hem de ev içindeki sorumlulukları yapmakta zorlandığını
söyleyen 4 katılımcının(A2,A10,A11,A15) şu ifadeleri dikkat çekmektedir; A2:” Ev ile ilgili hiçbir iş
yapmama izin vermiyor.”… A10: “ Erken evlenip geniş bir aileye gidince her şey çok zor oluyor.
Çocuğunla ilgilenemiyor ona vakit ayıramıyorsun.”… A15: “ Çocuklarım için bir şey yapmak
istediğimde müsaade edilmiyordu. Böylece hep eksik kalıyordu çocuklarım.” Kalabalık aile içinde
yaşayan bu bireylerin çocuklarını geniş bir aile içinde büyütmelerinden de memnun olmadıkları
gerçeği ortaya çıkmaktadır(A6,A7, A8, A9,A10,A12,A13). A7:” Biri çocuğuma kızdığı zaman
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dayanamıyordum. Kalabalık içinde büyüdükleri için bu gibi şeyleri hep içime atıyordum.”… A12:
“Dışarı bir yere gitmek için kaynanamdan izin almamız gerekiyor. İzin vermediklerinde
gidemiyoruz.”… A13: “İlk evlenip geldiğimde bu evin kurallarını bilmiyordum, alışmakta
zorlandım.”… Erken evlenip çocuk sahibi olan bireylerin sorumluluklarını taşımakta zorlandıkları
dikkate alındığında katılımcıların psikolojik olarak çok da iyi olmadıkları görüşme dokümanlarından
da açıkça anlaşılmaktadır. Bu yönde 3 katılımcının (A4,A6,A11) şu ifadeleri kullanmıştır. A6:
“…Sersemlemiş gibiydim. Sanki benim çocuklarım değillermiş, beni eve hizmetçi olarak almışlar da
ben o çocuklara bakmak zorundaymışım gibi hissediyordum. Bu sebeple antidepresan ilaçları
kullanmışlığım vardır o dönemler. İkizlerden çok daha büyük bir etken vardı evde, kaynanam.”… A11:
“ Psikolojik olarak çok zor günler yaşadım. Bu nedenle süt veremedim çocuğuma.”… Bu bulgular,
erken yaşta evlenen annelerin erken evlilik ve gebelik olgusuna karşı psikolojik tepki verdikleri
görülmektedir. Bu bulguyu destekleyen bir başka çalışmada(Güneş vd., 2016), erken yaşta evlenen
kadınların psikolojik sıkıntılar yaşadıkları ve buna en fazla çocukluk çağı ruhsal travması, erken yaşta
evlenme, çocuk yaşta gebe kalmanın neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 7. Erken yaşta evlenen bireylerin daha büyük yaşta evlenmiş olsalar çocuklarını
büyütürken daha farklı neler yapmayı istedikleri hakkında görüşleri
Tema

Daha farklı neler yapardınız?

Kodlar- Kategori

f

Dahafarklı olmazdı(A1,A2)

2

Daha bilgili olurdum(A3,A4,A6,A8,A10,A11,A14,A16)
Çocuğumu yalnız büyütürdüm(A3)
Sadece çocuğumla ilgilenirdim(A 7,A8,A10)
Çok doğum yapmazdım(A9)
Tek başıma sorumluluk üstlenmezdim(A8)

8
1
3
1
1

Erken yaşta evlenmiş olan bireylere daha büyük yaşta evlenmiş olsalar daha farklı neler
yapmak istedikleri sorulmuştur. Katılımcıların birçoğu bilgi eksiklerine değinmiş ve çocuklarını
yetiştirirken daha deneyimli olabileceklerini söylemişlerdir. A2: “ Büyük olmak daha iyi, neyin ne
olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. Daha küçüksün, daha sen çocuksun.” A8: “ Beslenmesi
konusunda daha çok bilgili olurdum, onlara yemek yedirmekte çok zorlanıyordum. Kaynanam
bırakmıyordu, fazla yedirme kızına diyordu.” … A11: “ Daha bilgili olsam, yaşım daha büyük olsa
çok daha güzel olabilirdi. Belki ailemi zorlamış olsam okumuş olsam bugün bu durumda
olmazdım.”… A16: “ Sürekli başkalarından yardım almak zorunda kaldım. Büyük yaşta evlenmiş
olsaydım böyle olmazdı, ne yapacağımı bilirdim.”… Kalabalık ailede çocuğunu büyütmekte zorluk
yaşayan A3: “ Kalabalık olunca güzel büyütemiyorsun. Daha farklı olsaydı ben yalnız büyütürdüm
çocuklarımı.” Şeklinde açıklamada bulunmuştur. Ev içi sorumluluklarından dolayı çocuklarına zaman
ayıramadığını belirten katılımcılar (A7,A8,A10) daha farklı olarak sadece çocuklarıyla zaman
geçireceklerini söylemişlerdir. A7: “ Hiçbir iş yapmazdım hep çocuğumla ilgilenirdim. Onlar
uyumadan asla işle, evle ilgilenmez hep onlarla ilgilenirdim. Çünkü bir daha küçülmeyecekler onu, o
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anı yaşamam gerekirdi.” … A8: “ Onunla daha çok ilgilenirdim, daha çok oyunlar oynardım, vakit
geçirmeye çalışırdım.”…A10: “ Çocuklarımla daha iyi vakit geçirirdim. Hafta sonu sinemaya
giderdim, baş başa kalırdım ama ben bu kadar büyük bir sorumluluğun içine girince bunların
hiçbirini yapamadım.”… Daha büyük yaşta evlenmiş olsa art arda çocuk yapmayacağını söyleyen A9:
“ Daha büyük yaşta evlenmiş olsaydım çok çocuk yapmazdım. Bir çocuk olurdu ve tüm ilgimi tüm
varlığımı ona harcamak isterdim.” Şeklinde açıklamada bulunmuştur. Eşinin çocuklarına ve evine
karşı ilgisiz olduğunu söyleyen A8 şu ifadelere yer vermiştir: “Çocuklarla her zaman ben tek
ilgilenmek zorunda kaldım. Daha büyük evlenmiş olsam bu kadar sorumluluğu tek başıma almazdım.”
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmaya dahil edilen katılımcıların çoğunluğunun kendi isteği ile değil eşi ve eşinin
ailesinin isteği üzerine çocuk sahibi olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, 6’sının ilk doğumlarını 1517 yaş aralığında, 8’inin ise 18-20 yaş aralığında yaptıkları belirlenmiştir. Katılımcıların çocuklarını
yetiştirirken birilerinden yardım almak zorunda kaldıkları ve en çok kayınvalidelerinden destek
aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında erken yaşta evlenen annelerin
çocuklarını daha iyi yetiştirebilmek için kendilerini geliştirmeye yönelik çaba sarf ettikleri
görülmektedir. Bu çabalar arasında erken yaşta evlenen annelerin, çocuklarının gelişimleriyle ilgili
kitaplar okumaları, eğitim hayatlarına uzaktan devam etmeleri gibi aktiviteler sıraladıkları
belirlenmiştir. Erken evlenmiş olmanın çocuk büyütmeye etkisi konusunda katılımcıların çokça
olumsuz etki sıraladıkları görülmektedir. Erken evlendikleri için,
•

Çocuklarını annelik duygusu ile büyütemediklerini,

•

Çocuklarını nasıl büyüteceklerini bilemediklerini,

•

Sorumluluk almada zorlandıklarını

•

Eğitimlerine devam edemediklerini ve bu durumlarının çocuklarını da olumsuz
etkilediğini belirtmişlerdir.

Katılımcıların çocuklarını büyütürken en çok çocuk bakımında zorlandıkları görülmektedir.(
uyutamama, yemek yedirememe, hastalandığında bakamama, bebeğe dokunamama vs.). Ayrıca
katılımcıların, ev ile ilgili sorumluluklarından dolayı çocuğuyla ilgilenmekte güçlük yaşadıkları ortaya
çıkmaktadır. Sonuç olarak katılımcılar erken yaşta evlenmemiş olsalar daha bilgili olabileceklerini ve
çocukları için daha iyi birer ebeveyn olabileceklerini vurgulamışlardır.
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ÖNERİLER
Erken evlilikler sorunu gelişmekte olan Türkiye’nin çözüm üretmesi gereken toplumsal bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da erken evlilikler ile mücadele için çözüm yoları aranması
gerekliliğini doğurmaktadır.
•

Özellikle erken yaşta evliliklerin görüldüğü bölgelerde kız çocuklarının eğitim

devamlılıkları kontrol altında tutulmalıdır. Bu konuda yerel bölgelerde MEB çalışanları ve okul
personellerine bu devamlılığın sağlanması konusunda sorumluluklar verilebilir.
•

Ekonomik

olarak

gelişmemiş

bölgelerde

kız çocuklarının eğitim hayatlarına

devamında kolaylık sağlaması adına daha fazla okul açılmalıdır.
•

Erken yaşta evlenmiş ve anne olmuş bireylere Sağlık Bakanlığı tarafından aile

planlaması, çocuk bakımı ve

hastalıkları gibi konularda

eğitimler verilerek anneler

bilinçlendirilmelidir.
•

Erken evlilikler, toplumsal bir sorun olduğu kadar cinsel eğitimsizlik sorunu olarak da

değerlendirilebilmektedir. Bu sebeple örgün eğitime devam eden çocuklara erken evlenmenin
sakıncaları, anne-çocuk sağlığı, üreme sağlığı gibi bilgileri içeren konular müfredata eklenebilir.
•

Toplumun geneline yönelik erken evliliklerin sağlık açısından zararları, erken

gebeliklerin getireceği tehlikeler, aile planlaması hakkında okullar, sağlık ocakları, halk eğitim
merkezlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
•

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda erken yaşta evliliklerin çocuklar ve babalar

üzerindeki etkileri daha derinlemesine araştırılabilir.
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ÖZET
Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması,
o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi
süreci empati olarak tanımlanmaktadır. Annelerin psikolojik durumlarının, çocukların empati
becerileri üzerinde önemli bir etken olduğu düşüncesinden hareketle planlanan bu araştırma, annelerin
kaygı düzeylerinin, çocuklarının empati becerilerine etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan
resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam 60 ay ve üzeri
çocuklar ile anneleri oluşturmuştur. Evrenden basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek
sayısı belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Çocukların empati becerilerini belirlemek için “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği” ve
annelerin kaygı düzeylerini belirlemek için “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada,
araştırmaya katılan çocukların annelerin kaygı düzeyleri ve çocukların empati becerisine ait çeşitli
demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre,
bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile SPPS 20 paket
programında incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon
Katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırma
sonucunda, empati düzeyi ile annelerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
görülmüştür (p>0,05. Araştırmaya katılan çocukların, empati becerilerine ilişkin bulgularda çocukların
annelerinin eğitim düzeyine ve yaşına göre anlamlı farklılıkların bulunduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Empati, Sürekli Kaygı
ABSTRACT
Empathy is described as a process in which a person views something from someone else's
point of view by putting oneself into his shoes, as well as understanding and feeling properly his
thoughts and feelings, and then transmitting this situation to him. This study, which was planned with
reference to the assumption that psychological state of mothers is a substantial factor in the
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development of their children's empathy skills, was prepared to analyze the effects of mothers' anxiety
level on their children's empaty skills. The population of the study includes children for 60 months and
older in pre-school education in official elementary school and independent pre-school in Çubuk,
Ankara for 2014-2015 academic year, and their mothers. At least 89 subjects are determined with
simple random sampling method from the population and, 206 children and their mothers are included
in sample of the study. “General Information Form for Children”, "Sullivan Brief Empaty Scale for
Children" and “Trait Anxiety Scale” were used as data collecting tools in there search. In this study,
whether anxiety levels of the mothers surveyed and belong to their children's empathy level differ
according to various demographic was examined by SPSS 20 software package with t-test and oneway analysis of variance (ANOVA) for independent samples according to category number of
independent variables. The relationship between variables were examined with Pearson Product
Moment Correlation Coefficient. The significance level was 0.05 in the statistics. As a result, it was
found that there was no significant difference between empathy scale and trait anxiety levels of
mothers (p>0.05). According to the results of the study, the level of empathy of the children did create
a statistically significant difference depending age and educational status of their mothers (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Pre-school education, Empathy, Trait Anxiety
GİRİŞ
İnsanların anlaşılmasında ve kişiler arası ilişkilerde önemli bir role sahip olan empati,
etkileşimin sağlıklı yürümesi açısından önem taşıyan bir özelliktir (Ünal, 2007). Empati, bir insanın
kendisini karsındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması,
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Dökmen, 1995).
Geçmiş yıllarda kuramcılar küçük çocukların empati deneyimi için benmerkezci olduklarını ve
gerekli bilişsel yeterliliğe sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Piaget, ilk yıllardaki benmerkezci
düşünceden dolayı bebeklerin bir başkasının düşüncesini ve duygularını anlayamadıklarını belirtmiştir.
Ancak yapılan birçok çalışma sonucunda çok küçük çocukların empatiyle ilgili oldukça gelişmiş
davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir (Zahn-Waxler, Radge-Yarrow ve King, 1979; Zahn- Waxler,
Robinson ve Emde, 1992).
Empatinin tam olarak gelişimi konusunda çocuklar arasında önemli bireysel farklar olmasına
karşın, yaklaşık iki yaş civarında çocukların çocuğunun bazı durumlarda tam olarak empatik davranış
gösterebildikleri gözlenmiştir. Örneğin, iki yaşındaki çocukların başkalarının acı çekmesi durumunda
tedirgin oldukları, kendilerini rahatsız hissettikleri gözlenmiştir. Dört yaşındaki çocukların ağlayan bir
yetişkini sakinleştirmek için oyuncaklarını ona vermeye çalıştıkları vakalar bildirilmiştir (Martin ve
Clark, 1982).
Empati çeşitli biyolojik ve çevresel faktörlerin katkısıyla gelişmektedir. Empatinin gelişiminde
aile en önemli çevresel faktördür. Empatinin gelişiminde, küçük çocuğun yaşamının önemli bir
kısmını geçirdiği ev ortamı ve bu ortamda bulunan, çocuğun bakımından sorumlu olan başta annebaba olmak üzere yetişkinlerin önemi büyüktür (Önder, 2015). Roberts ve Strayer (1996)’in yapmış
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oldukları bir araştırmada, aile içinde duyguların ifade edilmesi ile çocukların empatisi arasında olumlu
ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca anne-babaları ve çevrelerindeki yetişkinler tarafından
duyguları anlaşılan, ifade edilen çocuklar empatiyi daha kolay öğrendikleri belirtilmiştir. Çünkü
empati becerisinin gelişimi için öncelikle kişinin kendi duygularının farkında olması, duygular
arasındaki farkları hissedebilmesi önemlidir (Evliçoğlu, 2007). Sullivan, Mussen ve Eisenberg-Berg
gibi birçok araştırmacı, çocuğun empatik tepkisinin, annenin ruhsal durumu ve duygularıyla ortaya
çıkan ilk empatik bağla geliştiğini ileri sürmüştür (Akt. Barnett, 1990). Annelerin ruhsal durumlarını
etkileyebilen birçok psikolojik sorun bulunabilmektedir. Bunlardan biri de çevresel ve psikolojik
uyaranların ortaya çıkardığı ve evrensel bir duygu olan kaygıdır (Zülemyan, 1979). İnsanın temel
duygularından biri olan kaygıyı insan zaman zaman yaşayabilir (Pişkin, 1989).
Kaygı kavramında bireyin ruhsal sağlığı içerisinde değerlendirilen bir olgu olmakla beraber,
günümüz modern dünyasında oldukça yaygın yaşandığı belirtilmektedir (Ehtiyar ve Üngüren,2008).
Kaygı, bireyin hayatının belirli dönemlerinde yaşadığı evrensel bir duygu ve deneyimdir.
Genel olarak gelecekte kötü bir olay olacakmış gibi algılanan ve bireyin kendisini güvensiz hissettiği
durumlar karşısında gösterdiği bu tepki, geleceğe yönelik endişe, kararsızlık, karmaşa, korku,
kötümserlik ve umutsuzluk duygularını ifade etmekte, dolayısıyla da bireyin yaşamda başarısız
olmasına neden olmaktadır. Bu durum her bireyde farklı şekillerde yaşanabilir. Kaygı, bireyi normal
yaşamda fazlasıyla etkileyebilen ve çoğu kez tedirgin edebilen bir duygu olup bireyin davranışlarını
büyük ölçüde etkileyebilmektedir (Hill ve Sarason, 1966).
Annelerin psikolojik durumlarının, çocukların empati becerileri üzerinde önemli bir etken
olduğu düşüncesinden hareketle planlanan bu araştırma, annelerin kaygı düzeylerinin, çocuklarının
empati becerilerine etkilerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır:
Alt Amaçlar:
1. Çocukların empati becerileri annenin yaşına ve öğrenim durumuna göre, anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?
2. Çocukların empati becerileri yaşına ve cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
3. Çocukların empati becerileri ile annelerin kaygı düzeyleri arasında korelasyonel bir ilişki var
mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Deseni
Okul öncesi eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların empati becerileri ile annelerinin kaygı
düzeylerinin karşılaştırmalı olarak inceleneceği bu araştırmanın modeli betimsel bir modeldir.
Araştırma, verilerin analizi dikkate alındığında, betimsel tekniklerin yanı sıra hem gruplar arası
karşılaştırmaları, hem de korelasyonel analizleri gerektirmektedir. Bu nedenle araştırma, genel tarama
modellerinden, ilişkisel tarama modeli özelliğine sahiptir (Karasar, 2012, s. 77).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2014–2015 eğitim – öğretim yılında Ankara il merkezine bağlı Çubuk
ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi eğitime devam eden 60 ay ve
üzeri çocuklar ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır.
2014–2015 eğitim – öğretim yılında Çubuk ilçe merkezinin anasınıflarına ve anaokullarına
devam eden 60 ay ve üzeri çocukların toplam sayısı 1104’dür. Evrenden (N: 1104) örnekleme formülü
kullanılarak formül aracılığı ile minimum örnek hacmi 89 olarak hesaplanmıştır. Toplam örnek hacmi
tabakalara ağırlıkları oranında dağıtılmıştır (Çıngı, 1990). Ölçek değerlendirmelerinde genelde her
madde başına 6 denek uygulaması da dikkate alındığında, en düşük 89 ve en fazla da 192 denekle
görüşülmesi hedeflenmiştir. Evrenden basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı
belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya
dahil edilen annelere ilişkin demografik veriler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Annelere İlişkin Demografik Veriler
Değişkenler
Anne Yaşı

Grup
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41 yaş ve üstü
Toplam

23
67
63
36
17
206

%
11,1
32,5
30,6
17,5
8.3
100.0

Anne Öğrenim Durumu

Okuryazar-İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve üstü
Toplam

42
50
59
55
206

20,4
24,3
28,6
26,7
100.0

f

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların annelerinin %11,1’i 21-25 yaş
arasında; %32,5’i 26-30 yaş arasında; %30,6’sı 31-35 yaş arasında; %17,5’i 36-40 yaş arasında ve
%8,3’si 41 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların annelerinin %20,4’ü
okuryazar-ilkokul; %24,3’ü ortaokul; %28,6’sı lise; %26,7’si üniversite mezunudur. Araştırmaya dahil
edilen çocuklara ilişkin demografik veriler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Araştırmaya Dahil Edilen Çocuklara İlişkin Demografik Veriler
Çocuk Yaş

Çocuk Cinsiyet

60-70 ay
71-80 ay
Toplam
Kız
Erkek
Toplam

166
40
206
105
101
206

80,6
19,4
100,0
51,0
49,0
100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların %80,6’sı 60-70 aylık iken; %19,4’ü
71-80 aydır. Çocukların %51’i kız iken, %49’u erkektir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplamak için; çocuklar ve annelerinin demografik bilgilerini elde etmek
amacıyla hazırlanan “Çocuklar için Genel Bilgi Formu” ve “Anneler için Genel Bilgi Formu”,
çocukların empati becerilerini belirlerini belirlemek için “Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği”
ve annelerin kaygı düzeylerini belirlemek için “Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır.
Çocuklar İçin Genel Bilgi Formu: Çocuklar için genel bilgi formu, araştırmanın örneklemini
oluşturan annelerin yanıtlayacağı çocuklarının yaşı (ay olarak), cinsiyeti, kendisi dahil kardeş sayısı,
doğum sırası ve kaç yıldır okul öncesi eğitim aldığı bilgilerini içermektedir.
Anneler için Genel Bilgi Formu:Anneler için genel bilgi formu annenin yaşı, mesleği,
öğrenim durumu ve aile tipi bilgilerinin öğrenilmesine yönelik soruları içermektedir.
Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği (Sullivan Brief Empathy Scale For Children):
Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği (Sullivan Brief Empathy Scale For Children) Sullivan Kısa
Empati Ölçeği eğitimcilere ve çocukla ilgilenen diğer uzmanlara dört-on yaş çocuklarının empatik
tepkisi hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu ölçek, çocuğa yüksek sesle okunan on maddeyi
içermekte, dört- yedi yaş çocuklarına bireysel olarak sekiz-on yaş çocuklarına grup halinde
uygulanmaktadır. Her cevap Kısa Empati Ölçeği Formu’na “evet, bilmiyorum, hayır” şeklinde
kaydedilmektedir. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması çocuğun empati düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir.
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışmaları Ulutaş (2005) tarafından yapılmış, yapılan çalışma
sonucu alfa değeri Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği 0.67 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin
Test-Tekrar Test Korelasyon sonucunda Kısa Empati Ölçeğinde 0.99 tespit edilmiştir (Ulutaş, 2005) .
Bu sonuçlar doğrultusunda ölçeklerin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu kabul edilmiştir.
Sürekli Kaygı Ölçeği: Sürekli kaygı maddelerinde duygu ya da davranışlar sıklık derecesine
göre (1)Hiçbir zaman, (2) Bazen, (3) Çoğu zaman, (4) Her zaman şeklinde işaretlenir. Ölçekte iki tür
ifade vardır. Bunlar (1) doğrudan (direct) ve (2) tersine dönmüş (reverse) ifadelerdir. Doğrudan
ifadeler olumsuz duyguları, tersine dönmüş ifadeler ise olumlu duyguları dile getirir. Sürekli Kaygı
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Ölçeği’nde yedi tane tersine dönmüş ifade vardır bunlar 1, 6, 7, 10, 13, 16, 19 maddelerdir. Sürekli
Kaygı Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması Öner ve Compte (1983) tarafından 1974-1977 yıllarında
gerçekleştirilmiştir. güvenirlik katsayıları Sürekli Kaygı Ölçeği için .83 ile .87 arasında bulunmuştur.
İngilizce formda bu güvenirlik katsayıları .86 ile .92 arasındadır. Bu verilerden Türkçe ölçeğin yüksek
madde homojenliği ve iç tutarlılığı olduğu

görülmüştür. Sürekli Kaygı Ölçeği Türkçe formunun

madde korelasyonları .34 ile .72 arasında değişmektedir ve İngilizce formdan elde edilen katsayılardan
daha yüksektir. Test-Tekrar Test Güvenirliği: Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri ile Kara
Harp Okulunda, ölçek beş ayrı öğrenci grubuna 10, 15, 30, 120 ve 365 gün arayla normal sınıf
koşullarında iki kez uygulanmıştır. Sonuçlar, Sürekli Kaygı Ölçeğinin test-tekrar test güvenirlik
katsayılarının .71 ile .86 arasında değiştiğini göstermiştir. Sonuç olarak Türkçeleştirilen ölçeğin madde
homojenliği, yüksek iç tutarlılığı ve zamana karşı güvenirliği olduğu görülmüştür.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada, araştırmaya katılan çocukların annelerin kaygı düzeyleri ve çocukların empati
becerisine ait çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı, bağımsız değişkenlerin
kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile
SPPS 20 paket programında incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler
Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak 0,05
seçilmiştir.
BULGULAR
6 yaş

grubu çocukların empati becerilerinin annelerinin yaşlarına göre farklılaşıp

farklılaşmadığının belirlenmesinde kullanılan aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans analizi
sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Araştırmaya Dahil Edilen Annelerin Yaşlarına Göre Çocuklarının Empati
Becerilerine İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Empati Beceri Puanları
N
X

Anne Yaşı
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41 yaş ve üstü
Toplam
VaryansAnalizi Sonuçları
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
* p<0,05

23
67
63
36
17
206
Sd
4
201
205

8,87
9,66
9,27
9,67
9,65
9,45
F
3,808

865

SS
1,25
0,84
1,21
0,68
0,79
1,02
p
0,005*
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Tablo 3 incelendiğinde, çocukların empati beceri puanlarının annelerin yaşlarına göre
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır (F(4-205) =3,808, p<0,05). Puan
ortalamaları incelendiğinde 21-25 yaş (X=8,87) arası annelerin puanlarının; 26-30 yaş (X=9,66) , 3135 yaş (X=9,27) , 36-40 yaş (X=9,67), ile 41 yaş ve üstü (X=9,65) annelerden daha düşük olduğu
dikkati çekmektedir.
6 yaş grubu çocukların empati becerilerinin annelerinin öğrenim durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesinde kullanılan aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans analizi
sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Araştırmaya Dahil Edilen Annelerin Öğrenim Durumuna Göre Çocuklarının Empati
Becerilerine İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Annenin Öğrenim Durumu

Empati Düzeyi Puanları
N
X

Okuryazar-ilkoku l

42

9,60

Ortaokul

50

9,10

0,80
1,37

Lise
Üniversite ve üstü
Toplam

59
55
206

9,41
9,71
9,45

1,05
0,60
1,02

Varyans Analizi Sonuçları
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam
* p<0,05

Sd
3
202
205

F
3,601

p
0,014*

SS

Tablo 4 incelendiğinde, çocukların empati beceri puanlarının çocukların annelerinin öğrenim
durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır(F(3-205)=3,601,
p<0,05). Puan ortalamaları incelendiğinde; üniversite ve üstü öğrenim düzeyindeki annelerin
çocuklarının empati düzeyi (X=9,71) puan ortalamalarının, diğer gruptaki çocuklardan yüksek olduğu
saptanmıştır.
Araştırmaya dahil edilen çocukların yaşlarına göre empati becerilerine ilişkin puan
ortalamaları, standart sapmalar ve bağımsız t testi sonuçları tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Yaşlarına Göre Empati Becerilerine İlişkin
Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları
Çocuğun Yaşı
60-70 ay
71-80 ay
T testi sonuçları

Empati Beceri Puanları
N
X
SS
166
9,41
1,07
40
9,62
0,74
t
p
1,201
0,231
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Tablo 5 incelendiğinde çocukların yaşlarına göre empati beceri puanlarında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır (t =1,201, p>0,05). Puan ortalamaları incelendiğinde;
71-80 ay (X=9,62) çocukların empati düzeyi puan ortalamalarının 60-70 ay (X=9,41) arasındaki
çocuklardan yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya dahil edilen çocukların cinsiyetine göre empati becerilerine ilişkin puan
ortalamaları, standart sapmalar ve bağımsız t testi sonuçları tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Cinsiyetine Göre Empati Becerilerine İlişkin
Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları
Empati Beceri Puanları
N
X

Çocuğun Cinsiyeti
Kız
Erkek

104
102

T testi sonuçları

SS

9,51
9,39

0,94
1,09

t

p

0,286

0,410

Tablo 6 incelendiğinde çocukların cinsiyetlerinin; empati beceri puanlarında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır (t =0,286, p>0,05).

Puan ortalamaları

incelendiğinde; empati düzeyi puanlarında; kız çocukların (X=9,51) puan ortalamalarının erkek
çocuklarınkinden (X=9,39) yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan çocukların empati düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri arasındaki
pearson korelasyon testi sonuçları tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7. Araştırmaya Katılan Çocukların Empati Düzeyleri İle Annelerinin Kaygı Düzeyleri
Arasındaki Pearson Korelasyon Testi Sonuçları
Değişken
Empati
Düzeyi

Annelerin Kaygı Düzeyi
r
p
N

0,094
0,180
206

Tablo 7 incelendiğinde, empati düzeyleri ile annelerin kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı görülmüştür (p>0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukların empati düzeyleri ile annelerinin kaygı düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi ve etkili olabilecek etmenlerin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır.
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Araştırmaya dâhil edilen çocukların annelerinin yaşları açısından veriler incelendiğinde;
empati beceri puanlarına ilişkin ortalamalarda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Oğuz (2006)
yaptığı çalışmada genç yaş grubunda olan annelerin orta yaş grubunda olan annelere göre, empatik
becerilerinin daha düşük olduğunu belirtmiştir. Buna göre annelerin yaşlarına bağlı olarak çocuklarına
karşı daha fazla empatik davranış göstermeleri sonucu bu şekilde etkilemiş olabilir.
Araştırma sonuçlarına göre; anne öğrenim düzeyinin çocukların empati becerilerinde
belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Puan ortalamaları incelendiğinde, annelerinin öğrenim durumu
üniversite ve üstü olan çocukların en yüksek puan ortalamaları aldıkları görülmektedir. Bu durum
annenin öğrenim durumunun çocuğun empati becerisinde belirleyici önemli bir değişken olduğu
sonucunu göstermektedir. Annelerin öğrenim düzeyinin yükselmesiyle, çocuk gelişimi ve eğitimi
hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirler. Bu durumun sonucunda çocukların ihtiyaçlarına daha
duyarlı ve sıcak ilişkiler kurarak doğru model olabilirler. Bu araştırma bulgusu Çetin (2008) ve
Köseoğlu (2013) ile paralellik göstermektedir. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin empatik beceri
düzeylerinin annenin öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Benzer
şekilde Dereli ve Aypay (2012) tarafından yapılan çalışmada da, anne eğitim düzeyinin empatik eğilim
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
Çocukların yaşlarına göre empati becerileri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.
Ancak her ne kadar puan farklılığı oldukça az da olsa; 71-80 ay arasındaki çocukların puan
ortalamalarının, 60-70 ay arası çocuklardan yüksek oluşu; yaşın artmasına paralel olarak çocukların
beyin ve sinir sisteminin gelişimi sonucu empati becerisinin nispeten daha yüksek olduğunu
düşündürmektedir. Çalışmaya benzer şekilde yaş değişkeninin empatik eğilim ve empatik beceriyi
etkilediğini belirten araştırmalar da bulunmaktadır. Akgöz, Özçakır, Atıcı ve Altınsoy (2005)’nin
yaptığı araştırmada yaş arttıkça empatik eğilimin arttığını belirtmektedir. Çağdaş ve Çelik (2010),
empatinin, bebeklikten başlayıp yetişkinliğe doğru artış gösterdiğini ve yetişkinlerde en gelişmiş
düzeyde bulunduğunu ifade etmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına

kız çocukların empati beceri puan ortalamalarının erkek

çocuklarınkinden yüksek olduğu bulunmuştur. Bu bulgu Jolliffe ve Farrington (2006), Ömeroğlu ve
Ulutaş(2007), Çetin (2008), Atıcı ve Rehber (2009) ve Köseoğlu (2013) tarafından yapılan araştırma
sonuçlarına göre; kızların erkeklerden daha çok empati becerisi sergiledikleri bulgusuyla paralellik
göstermektedir. Dökmen’in (1999) çalışma bulguları kız öğrencilerin daha empatik, işbirliğine daha
yatkın ve insani değerler konusunda da daha duyarlı olmalarında toplumsal cinsiyet rollerinin ve bu
rollerin

kazandırılması

sürecindeki

yetiştirilme

farklılıklarının

rolü

olabileceği

düşüncesini

belirtmiştir. Tarhan (2012), eğilim olarak empatinin kadınlarda daha yüksek olmasını biyolojik
temellere dayandığını ifade etmiştir.
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre empati düzeyleri ile annelerin kaygı düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Annelerinin kaygı düzeylerinin çocuklarının empatik
becerilerini etkilememesinin birçok nedeni olabilir. Çocukların erken yaşlarda okul öncesi eğitim
kurumlarına gitmeleri sonucunda, okul içinde yaşadığı sosyal ilişkiler empatik becerilerinin
gelişmesinde etkili olabilir. Sınıf ve okul ortamında öğretmenlerin empatik tutumları da çocukta bu
becerilerin gelişmesi açısından çok önemlidir. (Yeşilkayalı ve Yıldız Demirtaş, 2013). Barnett (1990)
ebeveynlerin, çocuklarının sosyal duygusal gelişimlerinde önemli modeller olmalarına karşın çocuğun
empati kurma eğilimi öğretmen ya da arkadaş gibi başka modellerden de etkilenebileceğini
belirtmektedir. Okul öncesi eğitimin çocukların empati beceri düzeylerini geliştirmede önemli bir
etken olduğu söylenebilir. Akbaş ve Temiz (2015) yaptıkları araştırma sonucunda okul öncesi eğitime
devam eden 60-66 aylık çocukların empatik beceri düzeylerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Araştırmada anlamlı çıkmaması araştırmaya dahil edilen örneklem sayısının az olmasından da
kaynaklanıyor olabilir. Araştırma bulgusuna benzer şekilde kaygı seviyesinin empati becerisi üzerinde
anlamlı bir farklılık oluşturmadığının

belirtildiği çalışmalar bulunmaktadır (Goldstein & Michaels,

1985; Akçalı, 1991).
ÖNERİLER
Okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılım çalışmaları içinde empatinin önemi ve gelişimi
için neler yapılması gerektiğini anlatan aile eğitimi seminerleri verilebilir. Öğretmenler özellikle sınıf
içi etkinliklerde çocukların empati becerilerini destekleyici etkinliklere sıklıkla yer vermelilerdir.
Araştırmaya katılan annelerin yanı sıra babalarda incelenerek değerlendirilebilir ve bu durumun
çocuğun empati becerisi üzerindeki etkileri araştırılabilir.

Araştırmada aynı zamanda annelerin

çocuklarına yönelik gözlemleri de alınabilir elde edilen verilerle karşılaştırılarak daha güçlü sonuçlar
elde edilebilir, nitel çalışmalarla desteklenebilir.
KAYNAKÇA
Akbaş, B. ve Temiz, G. (2015). 60-66 Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri
Düzeyi Açısından İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,5 (2), 106-112.
Akçalı, Ö. F. (1991). Kaygı Seviyesinin Empatik Beceriye Etkisi. (Yüksek lisans tezi). Marmara
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Akgöz, S., Özçakır, A., Atıcı, E. ve Altınsoy, Y. (2005). Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde Çalışan Hekimlerin Empatik Eğilimleri. Türkiye Klinikleri J Med
Ethics, 13.
Atıcı, M. & Rehber, E. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Göre
Çatışma Çözme Davranışlarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
18, 323-342.
Barnett, M. A. (1990). Empathy and Related Responses in Children. N. Eisenberg & J. Strayer (Eds.).
Empathy and its Development, 146-163. Cambridge: Cambridge University Press.

869

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Çağdaş, A. ve Çelik, E. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Empatik Eğilimlerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23,
23-38.
Çetin, C. N. (2008). İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Ana Baba
Tutumları ve Özsaygı ile İlişkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi/Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Çıngı, H. (1990). Örnekleme Kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları Ders
Kitapları Dizisi.
Dereli E. & Aypay, A. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ve İşbirliği Yapma
Karakterlerinin İnsani Değerlerini Yordaması ve Bu Özelliklerinin İncelenmesi, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi (KUYEB), Değerler Eğitimi Sempozyumu Ek Özel
Sayısı, 12 (2), 1249-1270
Dökmen, Ü. (1995). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem.
Dökmen, Z. Y. (1999). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Özellikleri Türkçe
Formunun Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 7 (1), 27-40.
Ehtiyar, R. ve Üngüren E. (2008). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle
Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 159-181.
Evliçoğlu, A. (2007). Empati Sosyal Gelişimi Kolaylaştırır mı?, Bebeğim ve Biz Dergisi, 19, 3-13.
Goldstein, A.P. ve Michaels, G.Y. (1985). Empathy: Development, Training and Consequences, U.S.A:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Hill, K. T. ve Sarason, S. B. (1966). The relation of test anxiety and defensivenes to intelligences, and
school performance, over elemantary school years. A Futjer Longitudional Study.
Monographs of The Society for Research in Child Development. 3, 92-104.
Jolliffe, D. ve Farrington D. P. (2006). Development and Validation of The Basic Empathy Scale. Journal
of Adolescence, 29 (2006) 589–611
Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
Köseoğlu, A. (2013). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul
Red Düzeyleri İle Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Martin, G. B. ve Clark, R. D. (1982) Distress Crying in Neonates:Species and Specificity. Developmental
Psychology. 18, 3-9.
Oğuz, V. (2006). Altı Yaş Grubundaki Çocukların Bakış Açısı Alma Becerileri İle Anne Babaların Empatik
Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Önder, A. (2015). Empati: Tanım, Kapsam, Oluşum ve Gelişim. Karapınar Y. (Ed.), Empatiyle Gelişmek
Empatiyi Geliştirmek: Çocuk ve Empati, s. 44-71. Ankara: Pegem.
Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Süreksiz Durumluk / Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı.1. baskı.
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Pişkin, M. (1989). Empati, Kaygı ve Çatışma Eğilimi Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, Ankara.
Roberts, W. ve Strayer, J.(1996). Empathy, Emotional Ex-Pressiveness, and Prosocial Behavior. Child
Development, 67,449-470.

870

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tarhan, N. (2012). Sosyal Psikoloji: Sosyal Şizofreniden Toplumsal Empatiye. İstanbul: Timaş Yayınları.

Ulutaş, İ. (2005). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Zeka Eğitiminin Etkisinin
İncelenmesi, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ulutaş, İ. ve Ömeroğlu, E. (2007). Anne Baba Çocuk İletişiminde Duygusal Zekânın Rolü. 4.
Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi ile 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali
Kongresi Risk Altındaki Çocuklar. 22-24 Ekim 2007. İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi, 805-810.
Ünal, F. (2007). Çocuklarda Empatinin Gelişimi: Empatinin Gelişiminde Anne Baba Tutumlarının
Milli Eğitim, 176, 134-148.

Etkisi.

Yeşilkayalı, E. ve Yıldız Demirtaş, V. (2013). Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları İle
İlköğretim Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri Arasındaki İlişki. Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, 36,1-14.
Zahn Waxler, C., Radge-Yarrow, M., King, R. A.( 1979). Childrearing and Children’s Prosocial İnitiations
Towards Victims of Distress. Children Dvelopment, 50, 319-330.
Zahn- Waxler, C., Robinson, J.L., Emde, R. N. (1992). The Development of Empathy in Twins.
Development Psychology, 28,1038-1047.
Zülemyan, A. (1979). A Comparison of Cognitive Therapy, Modified Desensitization, Cognitive Behavior
Modification and Control Groups For Reducing Test Antiexty, (Yüksek lisans tezi). Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.

871

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ İLE ANNELERİNİN
UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE OF 6 AGE
GROUP CHILDREN AND HOPELESSNESS LEVELS OF THEIR MOTHERS
Yrd. Doç. Dr. Hatice Özaslan*; Doç. Dr. Gülümser Gültekin Akduman**; Dicle Akaydın
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı,
SAMSUN
haticedizmanozaslan@yahoo.com
**Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA
gulumsergultekin@yahoo.com
**Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, ANKARA
dicleakydn@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimi alan 6 yaş grubu çocukların duygusal zekaları ile
annelerinin umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın
evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan resmi
ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam 60 ay ve üzeri çocuklar ile
anneleri oluşturmuştur. Evrenden basit tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı
belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çocukların
duygusal zekalarını belirlemek için “Sullivan Çocuklar Duygusal Zeka Ölçeği”, annelerin umutsuzluk
düzeylerini belirlemek için“Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada, araştırmaya
katılan çocukların annelerin umutsuzluk düzeyleri ve çocukların duygusal zeka düzeylerine ait 4 alt
boyutun (yüzler, hikayeler, anlama, yönetme) çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp
farklılaşmadığı, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile SPPS 20 paket programında incelenmiştir. Değişkenler
arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan
istatistiklerde anlamlılık düzeyi olarak 0,05 seçilmiştir. Araştırmaya katılan annelerin umutsuzluk
düzeylerinin annenin mesleğine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır
(p<0,05). Araştırma sonucunda, çocukların duygusal zeka ve annelerin umutsuzluk düzeyleri arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Umutsuzluk, Okul Öncesi Eğitim
ABSTRACT
This study was carried out to evaluate relationship between emotional intelligence of 6 age
group children in pre-school education and hopelessness levels of their mother. The population of the
study includes children for 60 months and older in pre-school education in official elementary school
and independent pre-school in Çubuk, Ankara for 2014-2015 academic year, and their mothers. At
least 89 subjects are determined with simple random sampling method from the population and, 206
children and their mothers are included in sample of the study. Sample of the study includes 206

872

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

kindergarten children of the primary schools, and children's mothers. "Sullivan Children's Emotional
Intelligence Scale" is used to determine the emotional intelligence of children, and "Beck
Hopelessness Scale" is used to determine the hopelessness levels of mothers. In this study, whether
hopelessness levels of the mothers surveyed and belong to their children's emotional intelligence level
differ according to various demographic was examined by SPSS 20 software package with t-test and
one-way analysis of variance (ANOVA) for independent samples according to category number of
independent variables. The relationship between variables were examined with Pearson Product
Moment Correlation Coefficient. The significance level was 0.05 in the statistics. According to study
results, hopelessness levels of mothers created a statistically significant difference according to
mother's job (p<0.05). In the study, it is seen that there was not found a significant relationship
between hopelessness scores of mothers and emotional intelligence scores of children (p> 0.05).
Keywords: Emotional Intelligence, Hopelessness, Pre-School Education.
GİRİŞ
Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen, 0-6
yaş dönemini kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; bedensel,
psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda
kişiliğinin şekillendiği “erken çocukluk çağı” diye de adlandırılan gelişim ve eğitim süreci olarak
tanımlanmaktadır (Aral, Kandır ve Yaşar, 2002, s.15).
Sosyal bir varlık olan birey dünyaya geldiği andan itibaren farklı yaşantılar geçirmektedir. Bu
yaşantılar bireyde farklı duygu durumları yaratmaktadır. Birey hayata uyum sürecinde duygularını
anlama, kontrol altına alma, duygularını uygun şekilde ifade etme, aynı zamanda da başkalarının
duygularını tanıyabilmeyi gerektiren birçok durumla karşı karşıya kalmaktadır (Başal, 2004).
Duygusal zeka, kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme,
dürtüleri kontrol ederek tatminini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi
engellenmesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve ümit besleyebilme olarak
belirtilmektedir (Goleman, 2001, s.50). Shapiro (2002) tarafından yapılan bir tanımlamada ise
duygusal zeka; empati kurabilme, yeni durumlara uyum sağlayabilme, kişilerarası sorun çözebilme,
mizacını kontrol edebilme ve bağımsız davranabilme becerileriyle birlikte değerlendirilmektedir.
Çocuğun yaşı, beyin gelişimi, aile ortamı, mizaç, ekonomik düzey, cinsiyet, kültür ve model
olma gibi birçok faktör duygusal zekayı etkilemektedir. Erken yaşlarda duygusal zeka yetilerinin
kazanılmasında model olma önemli bir faktördür. Çocuklar önce ebeveynlerini daha sonra da
öğretmenlerini model alırlar. Yetişkinlerin sosyal ilişkilerde yaşadıkları duyguları ve tepkilerini
gözlemlerler. Çocuklar bu gözlemleri sonucunda kendileri de duygularını kontrol etmeye yönelik
yöntemler geliştirirler. Ebeveynler ve öğretmenler uygun davranışlarla çocuklara doğru model
olmaları gerekir. Ayrıca çocukların gelişimlerine uygun olarak bu yetenekleri kullanmalarına fırsatlar
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vermelidirler. Bunlar çocuklara duygusal zeka yeteneklerinin kazandırılması yönünden büyük önem
taşımaktadır (Sullivan, 1999; Ashiabi, 2000; Shapiro, 2002).
Ebeveynlerin çocuk yetiştirme yaklaşımlarında; kendi kişilik özellikleri, eğitim durumları,
kendi anne-babalarından öğrenmiş oldukları davranış kalıpları ve yaşadıkları çevre gibi birçok faktör
etkilidir (Güngör, 2002).
Kişilik özellikleri, bireyi diğer bireylerden ayırır.

Bu özellikler bireyin gelecekteki

davranışlarına yönelik tahminlerimizin dayanağını oluşturur. Diğer taraftan bireyleri birbirinden ayırt
edici özellikler bakımından sayısız özellikleri görebiliriz (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem ve Nolen,
1999).
Greene (1989)’ a göre, umutsuzluk kavramı, şimdiki olumsuz algıların geleceğe yansıması ve
bunların sonsuz olarak devam etme ihtimalinin düşünülmesidir. Bu düşünceden yola çıkılarak,
olumsuz sonuç beklentisi ve bu sonuçları değiştirme konusundaki çaresizlik duygusu, umutsuzluğun
temel sebeplerinden biri olarak görülebilmektedir (Özben ve Argun, 2003).
Hem umut hem de umutsuzluk, bireyin gelecekteki gerçek amaçlarına ulaşma olanaklarının
olası yansımalarıdır. Umut ve umutsuzluk karşıt beklentileri simgeler. Umutta amaca ulaşmak için
uygulamaya konan planların başarılacağı öngörüsü varken, umutsuzlukta başarısızlık yargısı vardır
(Dilbaz ve Seber, 1993). Ebeveynlerin kişiler arası iletişimde ve gündelik hayatta kullandıkları genel
ruh halleri çocukların duygusal zeka gelişiminde önemli etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Bu
noktadan hareketle bu çalışma, okul öncesi dönem çocukların duygusal zeka düzeyleri ile annelerinin
umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkili olabilecek etmenleri ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2014–2015 eğitim–öğretim yılında Ankara il merkezine bağlı Çubuk
ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okul öncesi eğitime devam eden 60 ay ve
üzeri çocuklar ve bu çocukların anneleri oluşturmaktadır. 2014–2015 eğitim– öğretim yılında Çubuk
ilçe merkezinin anasınıflarına ve anaokullarına devam eden 60 ay ve üzeri çocukların toplam sayısı
1104’dür. Evrenden (N: 1104) örnekleme formula kullanılarak formül aracılığı ile minimum örnek
hacmi 89 olarak hesaplanmıştır. Toplam örnek hacmi tabakalara ağırlıkları oranında dağıtılmıştır
(Çıngı, 1990). Ölçek değerlendirmelerinde genelde her madde başına 6 denek uygulaması da dikkate
alındığında, en düşük 89 ve en fazla da 192 denekle görüşülmesi hedeflenmiştir. Evrenden basit
tesadüfi örnekleme metodu ile en az 89 denek sayısı belirlenmiş olup, ulaşılan 206 çocuk ve annesi
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araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya dahil edilen annelere ilişkin demografik veriler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Annelere İlişkin Demografik Veriler
Değişkenler
Anne Yaşı

Grup
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
41 yaş ve üstü
Toplam

Anne Öğrenim Durumu

Okuryazar-İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve üstü
Toplam
Ev Hanımı
Öğretmen
İşçi
Memur
Serbest Meslek
Toplam

Anne Meslek

f
23
67
63
36
17
206

%
11,1
32,5
30,6
17,5
8.3
100.0

42
50
59
55
206
142
27
6
13
18
206

20,4
24,3
28,6
26,7
100.0
68,9
13,1
2,9
6,3
8,8
100,0

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların annelerinin %11,1’i 21-25 yaş
arasında; %32,5’i 26-30 yaş arasında; %30,6’sı 31-35 yaş arasında; %17,5’i 36-40 yaş arasında ve
%8,3’si 41 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çocukların annelerinin %20,4’ü
okuryazar-ilkokul; %24,3’ü ortaokul; %28,6’sı lise; %26,7’si üniversite mezunudur. Araştırmaya
katılan çocukların annelerinin %68,9’u ev hanımı; %13,1’i öğretmen; %2,9’u işçi; %6,3’ü memur ve
%8,8’i serbest meslek çalışanı olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çocuklara ilişkin
demografik veriler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Dahil Edilen Çocuklara İlişkin Demografik Veriler
Değişkenler
Çocuk Yaş

Çocuk Cinsiyet

Grup
60-70 ay
71-80 ay
Toplam
Kız
Erkek
Toplam

f
166
40
206
105
101
206

%
80,6
19,4
100,0
51,0
49,0
100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan çocukların %80,6’sı 60-70 aylık iken; %19,4’ü
71-80 aydır. Çocukların %51’i kız iken, %49’u erkektir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplamak için; çocuklar ve annelerinin demografik bilgilerini elde etmek
amacıyla hazırlanan “Çocuklar için Genel Bilgi Formu”, “Anneler için Genel Bilgi Formu”,
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çocukların duygusal zeka düzeylerini belirlemek için “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği”
ve annelerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek için “ Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır.
Çocuklar İçin Genel Bilgi Formu: Çocuklar için genel bilgi formu, araştırmanın örneklemini
oluşturan annelerin yanıtlayacağı çocuklarının yaşı (ay olarak), cinsiyeti, kardeş sayısı, doğum sırası
ve kaç yıldır okul öncesi eğitim aldığı bilgilerini içermektedir.
Anneler İçin Genel Bilgi Formu: Anneler için genel bilgi formu annenin yaşı, mesleği,
öğrenim durumu ve aile tipi bilgilerinin öğrenilmesine yönelik soruları içermektedir.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği (Sullivan Emotional Intelligence Scale For
Children): Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği, Sullivan (1999) tarafından geliştirilen
duyguları tanıma, duyguları anlama ve duyguları yönetme gibi duygusal zeka yetilerini temel alarak,
Yüzler, Hikayeler, Anlama ve Yönetme bölümlerinden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanma
geçerlik ve güvenirlik çalışması Ulutaş tarafından yapılmıştır (Ulutaş, 2005, s. 58).
Ölçeğin güvenirliğine, test-tekrar test yöntemiyle bakılmıştır. Duygusal Zeka Ölçeğinin alt
bölümleri arasında hesaplanan test-tekrar test korelasyonunun .97 ile .99 arasında değiştiği
görülmektedir. Test-tekrar test korelasyonu yüzler testinde .97, hikayeler testinde .97, anlama testinde
.98 ve yönetme testinde .99 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla, madde
analizleri yapılmış ve alfa değerleri belirlenmiştir. Analizlerin sonucunda birinci bölümü olan “yüzler”
testi için alfa değeri 0.68, “hikayeler” testi için 0.54, “anlama” testi için 0.63 ve “yönetme” testi için
0.76 ve Duygusal Zeka Ölçegi toplamı için .84 olarak tespit edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda
hazırlanan envanterin, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu kabul edilmiştir ( Ulutaş, 2005, s. 59, 66,
67). Ölçeğin bu araştırmada kullanılabilmesi için, araştırmacı ile elektronik posta yoluyla yazışılarak
gerekli izin temin edilmiştir.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği, “Yüzler, Hikayeler, Anlama ve Yönetme”
olmak üzere

dört alt boyuttan oluşmaktadır.

değerlendirilmektedir.

Doğru

cevapların

çok

Çocukların verdikleri doğru yanıtlara göre
olması

duygusal

zekanın

yüksek

olduğunu

göstermektedir. Çocuk tüm, maddelere doğru cevap verdiğinde ölçekten alınabilecek en yüksek puan
41’dir. Ölçeğin bir çocuğa uygulanma süresi 20-25 dakika sürebilmektedir (Ulutaş, 2005, s. 55).
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği’nin birinci bölümü olan “Yüzler” testinde amaç,
çocuğun çeşitli yüz resimlerine bakarak, bu yüzlere ait duyguları tanıma yeteneğini ölçmektir. Yüzler
bölümünde iki tane örnek resim ve 19 tane test resmi bulunmaktadır.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği’nin ikinci bölümündeki “Hikayeler” testi,
çocuğun dinlediği hikayedeki ana karakterin duygularını algılama yeteneğini ölçmektedir. Bu bölüm,
iki örnek hikaye ve beş test hikayesinden oluşmaktadır. Her bir hikaye çocuğa okunduktan sonra
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mutlu, üzgün, korkmuş ve şaşırmış yüz çizimlerinin olduğu kağıda bakarak, hikayedeki kahramanın
nasıl hissettiğini göstermesi beklenmektedir.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği’nin üçüncü bölümündeki “Anlama” testi,
çocuğun kendisinin ve başkalarının hissettiği duyguları kavrama yeteneğini ölçmektedir. Bu bölüm,
çocuğa yüksek sesle okunan bir örnek hikaye ile üç test hikayesini ve bunlara ait soruları içermektedir.
Kısa hikayeler çocuğa iki bölüm halinde anlatılır. Her bölüm sonunda çocuğa hikayede ki kişinin
hissettiği ile ilgili iki soru sorulur ve cevapları “evet, bilmiyorum, hayır” şeklinde forma kaydedilir.
Bu bölümde toplam 10 soru vardır.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği’nin dördüncü ve son bölümündeki “Yönetme”
testi, çocuğun hissettiği varsayılan bazı durumlar karşısında nasıl kararlar vereceğini ortaya
çıkarmaktadır. Yönetme alt testinin işlevi, çocuğun duygusal-sosyal ilişkiler ile ilgili uygun yorumlar
yapmasını sağlamaktır. Bu alt testte, bir örnek durum ve üç test durumu vardır. Her durumun sonunda,
çocuğa bu durumda neler yapacağı ile ilgili üç tane soru sorulur. Çocuğun cevapları “evet,
bilmiyorum, hayır” şeklinde forma kaydedilir. Bu testte toplam yedi soru vardır.
Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği çocukların verdikleri doğru yanıtlara göre
değerlendirilmektedir.

Doğru

cevapların

çok

olması

duygusal

zekanın

yüksek

olduğunu

göstermektedir. Çocuk tüm, maddelere doğru cevap verdiğinde ölçekten alınabilecek en yüksek puan
41’dir. (Ulutaş, 2005, s. 54, 55).
Beck Umutsuzluk Ölçegi: Bireylerin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerini, tutumlarını,
düşüncelerini veya umutsuzluklarını belirlemek amacıyla kullanılan ölçek; Beck, Weissman, Lester ve
Trexler (1974) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlaması Seber (1991) tarafından yapılmıştır.
Toplam 20 maddeden oluşan ölçeğin içinde yer alan sorulara, doğru-yanlış, evet-hayır tarzında
cevaplar verilmektedir. Ölçekte yer alan “2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18 ve 20.” maddelere verilen
yanıtlar “evet” ise 1 puan; “1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15 ve 19.” maddelere verilen yanıtlar “hayır” ise 1
puan verilmektedir. Verilen puanlara göre umutsuzluğun yoğunluk düzeyini ifade eden 0 ile 20
arasında toplam puan elde edilmektedir. Elde edilen bu toplam puan kişinin “umutsuzluk puanını”
oluşturmaktadır. Umutsuzluk puanları dört grupta sınıflandırılarak; 0-3 umutsuzluğun olmadığını, 4-8
hafif umutsuzluğu, 9-14 orta seviye umutsuzluğu, 15-20 ileri derece umutsuzluğu ifade etmektedir
(Beck ve Steer’den aktaran Gençay, 2009). Ölçekten elde edilecek yüksek puanlar, umutsuzluğun veya
gelecege yönelik olumsuz beklenti düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir (Tanaka, Sakamoto,
Ono ve Kitamura, 1998; Eshun, 1999; O’Connor, Connery ve Cheyne, 2000).
Verilerin Analizi
Bu araştırmada, elde edilen veriler SPPS 20 paket programında, bağımsız değişkenlerin
kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile
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analiz edilmiştir. Farklılığın anlamlı olması durumunda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını
belirlemek için Bonferroni testi kullanılmıştır Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler
Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Yapılan istatistiklerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak
seçilmiştir.
BULGULAR
Çalışmada 206 çocuğa ilişkin formlar anneler tarafından doldurulmuş, analizler yapılmış ve
bulgular tablolar halinde verilmiştir.
6 yaş grubu çocukların duygusal zeka puanlarının çocukların yaşlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesinde kullanılan aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi sonuçları
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Yaşlarına Göre Duygusal Zeka ve Boyutlarına
İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Bağımsız t Testi Sonuçları

Çocuğun
Yaşı
60-70 ay
71-80 ay

T testi
sonuçları

Yüzler
Bölümü
N
X
166
40

SS

Çocukların Duygusal Zeka Puanları
Hikayeler
Anlama
Bölümü
Bölümü
X
SS
X
SS

Yönetme
Bölümü
X
SS

TOPLAM
X

SS

15,39
15,62
t

2,29
1,81
p

3,87
3,80
t

0,87
0,88
p

7,56
7,82
t

1,49
1,32
p

4,74
5,00
t

1,68
1,65
p

31,56
31,97
t

4,03
3,68
p

0,616

0,538

0,479

0,632

1,030

0,304

0,880

0,380

0,533

0,554

Tablo 3 incelendiğinde çocukların yaşlarına göre duygusal zeka puanlarının boyutların
hiçbirinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır (YB t=0,616, p>0,05; HB
t= 0,479, p>0,05; AB t = 1,030, p>0,05; YÖB t= 0,880, p>0,05; Toplam t = -0,533,p>0,05). Puan
ortalamaları incelendiğinde; yüzler bölümü (YB X=15,62), anlama bölümü (AB X=7,82), yönetme
bölümü (YÖB X=5,00) ve toplam (X=31,97) puanlarda; 71-80 ay çocukların puan ortalamalarının 6070 ay arasındaki çocuklardan yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya dahil edilen annelerin umutsuzluk düzeylerinin, annelerin yaşlarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde kullanılan aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans
analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Araştırmaya Dahil Edilen Annenin Yaşına Göre Umutsuzluk Düzeylerine İlişkin
Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Anne Yaşı
21-25 yaş
26-30 yaş
31-35 yaş
36-40 yaş
40 yaş ve üstü
Toplam
Varyans Analizi Sonuçları
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Annelerin Umutsuzluk Düzeyi
N
X
23
5,43
67
3,76
63
3,76
36
3,53
17
3,71
206
3,90
Sd
F
4
1,189
201
205

SS
4,36
3,69
3,80
2,34
3,77
3,63
p
0,317

Tablo 4 incelendiğinde, annelerin umutsuzluk düzeylerinin, annelerin yaşlarına göre
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmadığı saptanmıştır ( F(4-205) = 1,189, p>0,05 ). Puan
ortalamaları incelendiğinde, en yüksek puana 21-25 yaş (X=5,43) aralığındaki annelerin sahip olduğu
görülürken, 36-40 yaş (X=3,53) aralığında olan annelerin en düşük puanı aldıkları görülmektedir.
Araştırmaya dahil edilen annelerin umutsuzluk düzeylerinin, annelerin mesleklerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde kullanılan aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans
analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Araştırmaya Dahil Edilen Annenin Mesleklerine Göre Umutsuzluk Düzeylerine
İlişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapmalar ve Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Annenin Mesleği

Annelerin Umutsuzluk Düzeyi
N

X

SS

Ev Hanımı

142

4,24

3,62

Öğretmen
İşçi
Memur
Serbest Meslek
Toplam
Varyans Analizi Sonuçları

27
6
13
18
206
Sd

1,26
5,50
5,46
3,55
3,90
F

1,02
4,97
3,80
4,00
3,63
p

Gruplararası

4

5,227

0,001*

Gruplariçi
Toplam

201
205

Tablo 5 incelendiğinde, annelerin umutsuzluk düzeylerinin, annelerin mesleğine göre
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır (F(4-205)= 5,227, p<0,05). Puan
ortalamaları incelendiğinde en yüksek puana işçi (X= 5,50) olan annelerin sahip olduğu görülürken,
öğretmen (X=1,26) olan annelerin en düşük puanı aldıkları görülmektedir.

879

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Araştırmaya dahil edilen çocukların duygusal zeka puanları ile annelerinin umutsuzluk düzeyi
puanlarına ilişkin korelasyon testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Araştırmaya Dahil Edilen Çocukların Duygusal Zeka Puanları İle Annelerinin
Umutsuzluk Düzeyi Puanlarına İlişkin Korelasyon Testi sonuçları
Değişkenler
Annelerin
Umutsuzluk
Düzeyi

Hikayeler
Bölümü
0,019

Anlama
Bölümü
0,028

Yönetme
Bölümü
-0,48

Toplam

r

Yüzler
Bölümü
-0,024

P

0,732

0,788

0,691

0,496

0,930

N

206

206

206

206

206

Tablo 6 incelendiğinde,

-0,006

annelerin umutsuzluk düzeyleri ile çocukların duygusal zeka

boyutlarında yüzler bölümü (r=-0,024), hikayeler bölümü (r=0,019), anlama bölümü (r= 0,028),
yönetme bölümü (r= -0,48) ile toplam puanda (r= -0,006) anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir
(p>0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocukların duygusal zeka düzeyleri ile annelerinin
umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve etkili olabilecek etmenlerin ortaya
çıkartılması amaçlanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre her ne kadar puan farklılığı oldukça az da olsa; 71-80 ay
arasındaki çocukların puan ortalamalarının, 60-70 ay arası çocuklardan yüksek oluşu; yaşın artmasına
paralel olarak çocukların beyin ve sinir sisteminin gelişimi sonucu duygusal zekalarının nispeten daha
yüksek olduğunu düşündürmektedir. Nitekim okul öncesi çocukların dil ve bilişsel gelişimlerindeki
ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda; yaşın artmasıyla birlikte duygusal yüz ifadelerini tanıma,
duyguları anlama ve duyguları yönetebilme becerileri gelişmektedir. Bu da çocuğun daha çok
duygusal beceri sergilemesine neden olabilir. Çalışmaya benzer şekilde; KyoungHoe ve HyeJung
(1999) 3-6 yaşındaki çocuklarla yaptıkları araştırma sonucunda duygusal zekanın yaşla arttığı
sonucuna varmışlardır.. Şahin ve Baç Karaaslan (2006) çalışmalarında; 5-6 yaş grubu çocukların en
yüksek oranda, farklı duygu durumlarını anlama ve anlatma becerilerinde, küçük yaş grubundan daha
başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Gosselin ve Simard (1999) beş-on yaşlarındaki çocukların yüz
ifadelerinden korku ve şaşkınlığı ayırt etmeleri ile ilgili yapmış oldukları araştırma sonucunda büyük
yaş grubundaki çocukların, küçük yaş grubundaki çocuklara oranla korku ve şaşkınlığı ayırt etmede
daha başarılı olduklarını ortaya koymuşlardır.
Araştırma sonuçlarında 21-25 yaş aralığında olan annelerin umutsuzluk düzeyi puanlarının
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığında bulunan anneler hayatlarında iş seçimi, aile
düzeni gibi konularda belli bir düzeni edinemeyen bireylerdir. Bu durum gelecekle ilgili olumsuz
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beklentiler içerisine girerek umutsuzluk düzeylerinin artmasına neden olabilir. Her ne kadar puan
ortalamalarında farklılık olsa da; anne yaşının umutsuzluk düzeyleri üzerinde istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Literatür incelendiğinde çalışmaya benzer şekilde;
yaşın anne umutsuzluk düzeylerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını ifade eden çalışmalar vardır
(Şahin, 2002; Dereli ve Kabataş, 2009; Deveci, Ulutaşdemir ve Açık, 2011).
Araştırma bulgusu, annelerin mesleklerine göre; umutsuzluk düzeylerinin farklılaştığını
göstermektedir. Öğretmen olan annelerin; toplamda en düşük puanları aldıkları görülmektedir.
Öğretmenler genel olarak toplumda belirli bir statüye sahiptir. Bu durum onların olumlu bir bakış açısı
geliştirmelerine neden olabilir. Araştırma bulgusuyla paralel olarak umutsuzluk düzeylerinin meslek
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen Durak ve Palabıyıkoğlu’nun (2004) 15-65 yaş
aralığındaki bireylerle yapmış oldukları çalışmada da, bireylerin eğitim düzeyleri ile umutsuzluk puan
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulmuştur.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocukların duygusal zeka düzeyleri ile annelerin
umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Annelerinin umutsuzluk
düzeylerinin çocuklarının duygusal zeka düzeylerini etkilememesinin birçok nedeni olabilir.
Çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeleri duygusal zekalarının gelişmesinde etkili
olabilir. Okul öncesi eğitime devam eden çocuk, başkalarının duygularını anlama ve kendi hislerini
yorumlayıp ifade etme yeteneğini kazanır. Normal olarak her çocuğun iletişim gücü arttıkça,
çevresiyle iletişimi de artar ve annesine bağımlılığı azalır. (Gürkan, 2009, s.8). Kuyucu (2012) ve Kale
Karaaslan (2012) yapmış oldukları araştırmalarda okul öncesi eğitim kurumunda geçirilen süre arttıkça
çocukların duygusal tepki tercihlerinin çocukların duyguları anlama düzeylerinin farklılaştığını ortaya
koymuşlardır.
Öğretmenlerin okul öncesi eğitim programında yer alan duygusal alanda kazanım ve
göstergelere yönelik etkinlikler hazırlayıp uygulaması bu becerinin gelişmesinde etkilidir. Okul öncesi
programında duygusal alanla ilgili kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlanmaktadır. Bu etkinliklerle
çocuklara herkesin duyguları olduğunu, duyguların nedenleri olduğu, duyguları göstermenin farklı
yolları olduğu, bir durum karşısında herkesin farklı tepkiler verebileceği ve duyguları değişebileceğine
yönelik anlayış kazandırılmaktadır. Tıpkı aileler gibi öğretmenlerinde çocuklara sevgi dolu ve
karşılıklı güvene dayalı bir ilişki içinde olmaları çocukların duygusal beceri gelişimini olumlu yönde
etkiler (Saltalı, 2010).
ÖNERİLER
Araştırmada anlamlı çıkmaması araştırmaya dahil edilen örneklem sayısının az olmasından da
kaynaklanıyor olabilir. Daha fazla örneklemle çalışmalar yapılabilir. Ailelerin çocukların duygusal
zekalarını
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öğretmenlere duygusal zeka konusunda çeşitli hizmet içi eğitimler verilebilir. Araştırmaya katılan
annelerin yanı sıra babalarda incelenerek değerlendirilebilir ve bu durumun çocuğun duygusal zekası
üzerindeki etkileri araştırılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik geliştirilen mobil
uygulamaları; eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik özellikleri açısından
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma deseninden doküman analizi
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, App Store'da editör tarafından seçilme veya ailelerin tercihleri
sonucunda ödüllendirilme kriterlerine uyan ücretsiz 6 mobil uygulama incelenmiştir. Araştırmada
veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan "Okul Öncesi Dönemindeki Çocuklara
Yönelik Mobil Uygulamaları İnceleme Formu" kullanılmıştır. Oluşturulan formda; eğitim, eğlence,
çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik özellikler başlıkları altında toplam 55 madde
bulunmaktadır. Araştırma bulgularına göre, eğitim alt başlığı altında, incelenen mobil uygulamaların
tamamının çocuk merkezli ve oyun temelli olduğu, ırk ve cinsiyet ayrımının yapılmadığı saptanmıştır.
İncelenen uygulamaların yaratıcılığı geliştirme, kültürel ve evrensel değerlere yer verme konusunda
yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, mobil uygulamalarda özbakım becerileri, psikomotor ve
sosyal-duygusal gelişim alanlarından ziyade bilişsel ve dil gelişim alanlarına daha çok yer verildiği
bulunmuştur. Eğlence alt başlığında, uygulamaların tamamı eğlenceli, görseller gerçekçi ve anlamlıdır.
Çocuğa uygunluk alt başlığında ise, araştırma kapsamında ele alınan bütün uygulamaların, okuma
bilmeyen çocukların rahatlıkla uygulamayı kullanmasına fırsat verdiği görülmüştür. Ayrıca
uygulamaların içerikleri hedeflenen yaş grubuna uygun olduğu tespit edilmiştir. Çocuk dostu alt
başlığında, uygulamaların tamamı çocuğun hareketlerine hızlı ve açık şekilde cevap verirken, pozitif
sosyal modeller içermediği saptanmıştır. Son olarak teknik özellikler alt başlığında ise, tüm
uygulamalarda kolay kurulum, çocuğun programdan istediği zaman çıkabilmesine izin verme, kendini
güncelleme, renk çeşitliliği ve kaliteli animasyon kullanımı bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mobil Uygulamalar, Eğitim, Okul Öncesi Dönem.
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate mobile applications developed for pre-school children by
education, entertainment, child-convenience, child-friendliness and technical characteristics. In the
direction of this purpose, document analysis of qualitative research design was used in this study.
Within the study, 6 free mobile apps were selected that fit the criterias of being selected by the editor
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in the App Store or being rewarded as a result of families preferences. As a means of collecting data in
the study, "Pre-School Mobile Applications Examination Form" created by the researchers was used.
In the created form has 55 items under the titles of education, entertainment, child-convenience, childfriendliness and technical features. According to research findings, under the education sub-title, it
was determined that all the mobile applications were child-centered and game-based, and no race or no
sex discrimination. It was determined that the applications are inadequate in terms of creativity
development, including cultural and universal values. Moreover, it was found that cognitive and
language development areas have been given much more places than self-care skills, psychomotor and
social-emotional development areas. in mobile applications. In the entertainment sub-title, it was
found that all of the applications are fun, visuals are realistic and meaningful. In the sub-titles of child
compliance, it was seen that all the applications allow to use easily for unreadable children.
Futhermore, it was determined that the contents of the applications are appopriate for the targeted age
group. In the child-friendly sub-title, it was found that the applications gives responds quickly and
clearly to child movements, while the applications do not contain positive social models. Finally, in
the sub-title of technical specifications, all applications include easy installation, allowing the child to
leave the program at any time, updating itself, using color diversity and quality animation.
Key Words: Mobil Applications, Education, Pre-school Period.
1. GİRİŞ
Okul öncesi dönem çocuklarının hem sosyal hem de eğitim hayatlarında oyunun önemli bir
yeri vardır. Oyun, çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen temel ihtiyaçlarından biridir (Erbay
ve Durmuşoğlu Saltalı, 2012). Çocuklar kendilerini en rahat hissettikleri doğal öğrenme ortamları olan
oyunlar sayesinde, gerçek yaşantılarında karşılaşabilecekleri durumları deneyimleme fırsatı bulurlar
(Ayan ve Memiş, 2012; Korkmaz, 2009; Yörükoğlu, 2002).
Platon, Gazali, Rousseau, Froebel, Montessori ve John Dewey gibi pek çok filozof,
araştırmacı ve uzmana göre oyunun farklı tanımları yapılmıştır. Ancak genel olarak oyun için şöyle bir
tanım yapılabilir; "Oyun, belli bir amaca yönelik ya da amaçsız olarak, kurallı ya da kuralsız, çocuğun
tüm gelişim alanlarına etki eden, çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı, araçlı ya da araçsız olarak
gerçekleştirilen en doğal öğrenme aracıdır.” (Koçyiğit, Tuğluk ve Kök, 2007: 327).
Küreselleşen dünyada teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefon, tablet ve bilgisayar
kullanımında artış meydana gelmektedir. Son dönemlerde özellikle mobil uygulamaların popüler
olmaya başlaması ile birlikte eğitim, sağlık ve eğlence gibi pek çok alanda mobil uygulamalar
kullanıcılara farklı imkânlar sunmaktadır. Bu durum birçok alanda olduğu gibi çağdan çağa şekli ve
özellikleri değişen oyunu da etkilemektedir (Acar, Altan Akın, Gökdağ ve Gazal Kaya, 2014; Erşan,
2006).
1.1. Problem Durumu
Eğitimsel amaçla hazırlanan uygulamalar ile çocuklarda mobil öğrenmeler meydana
gelmektedir. Çocukların birden fazla duyusuna hitap edecek şekilde hazırlanan mobil uygulamalar,
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oyun yoluyla çocukları eğlendirirken aynı zamanda onlara öğrenme fırsatları da sunmaktadır. Ayrıca
mobil uygulamalar çocukların eğitiminde alternatif, tamamlayıcı ve zenginleştirici bir rol de
üstlenmektedir (Çankaya ve Karamete, 2008). Son zamanlarda yapılan çalışmalar ile mobil
uygulamaların

çocukların dil, bilişsel ve

psikomotor

gelişimlerini desteklenebileceği ortaya

konulmuştur (Dundon, McLauhlin, Neyman ve Clark, 2013; Chiong ve Shuler, 2010; Sandvik,
Smørdal ve Østerud, 2012; Noorhidawati, Ghalebandi ve Siti Hajar, 2015).
1.2. Çalışmanın Amacı
Teknoloji çağı olan 21. yüzyılda akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi aletlerin çok erken
yaşlardan itibaren kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Çocuklar vakitlerinin önemli bir bölümünü
mobil uygulamalara ayırdıkları göz önünde bulundurulduğunda, mobil uygulamaları farklı boyutları
ile ortaya koymanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca alan yazı incelendiğinde okul öncesi
dönem çocuklarına yönelik geliştirilen mobil uygulamalara ilişkin çalışmaların yetersiz olduğu da
gözlemlenmiştir.

Çalışmanın bulgularının literatüre ve bu konu hakkında çalışma yapacak

araştırmacılara önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, okul
öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen mobil uygulamaları; eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk,
çocuk dostu olma, teknik özellik ve gelişim alanlarına yönelik değerlendirmektir.
2. YÖNTEM
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen mobil uygulamaları; eğitim, eğlence,
çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma, teknik özellik ve gelişim alanlarına yönelik değerlendirme amacı
doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde doküman
analizinden yararlanılmıştır. Doküman analizi, belirlenen olay veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı, görsel, işitsel materyallerden yararlanılarak yapılan bir analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Çalışmada doküman analizi yoluyla toplanan veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir.
Betimsel analiz, elde edilen verilerin belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanmasıdır. Betimsel
analiz vasıtasıyla veriler okuyucuya sistematik ve anlaşılır bir biçimde sunulur (Yıldırım ve Şimşek,
2016).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırma kapsamında, iki kriter oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi, App Store'da editör
tarafından seçilme kriteri diğeri ise ailelerin tercihleri sonucunda ödüllendirilme kriteridir. Belirlenen
kriterlere uyan ücretsiz 6 mobil uygulama incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlene 6
mobil uygulama oluşturmaktadır.
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2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan "Okul Öncesi
Dönemindeki Çocuklara Yönelik Mobil Uygulamaları İnceleme Formu" kullanılmıştır. Oluşturulan
formda; eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik özellikler başlıkları altında
toplam 55 madde bulunmaktadır.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında incelenen okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen mobil
uygulamalarda; tüm başlıkların (eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma ve teknik
özellikler) bulunma durumları Şekil 1'de belirtilmiştir.
Şekil 1. Okul öncesi dönem
incelenenbaşlıkların bulunma durumları

çocuklarının

kullandıkları

6

mobil

uygulamada

Hayır
36%

Evet
64%

Araştırma bulgularına göre incelenen oyunlar; eğitim, eğlence, çocuğa uygunluk, çocuk dostu
olma

ve

teknik

özellik

alt

başlıklarının

%64'ünü

karşılarken

%36'sını ise

bünyesinde

bulundurmamaktadır.
Araştırma

kapsamında

okul öncesi dönem

çocuklarına

yönelik

oluşturulan

mobil

uygulamaların %64'lük evet çıkan bölümünde; eğitim, çocuğa uygunluk, çocuk dostu olma durumu,
eğlence ve teknik özellik alt boyutlarının bulunma oranları Şekil 2’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Okul öncesi dönem çocuklarının yararlandıkları 6 mobil uygulamanın eğitim, çocuğa
uygunluk, çocuk dostu olma durumu, eğlence ve teknik özelliklerine göre analizi

Eğitim
26%

Teknik Özekllikler
14%
Eğlence
21%

Çocuğa Uygunluk
21%
Çocuk Dostu Olma
18%

Eğitim

Çocuğa Uygunluk

Çocuk Dostu Olma

Eğlence

Teknik Özekllikler

Şekil 2’de yer alan incelenen mobil uygulamaların %26’sı eğitim, %21’i eğlence ve çocuğa
uygunluk, %18’i çocuk dostu olma ve %14’ü teknik özellikler içermektedir.
Şekil 2'deki alt boyutlar sırasıyla incelendiğinde;
Eğitim alt boyutuna göre, incelenen mobil uygulamaların tamamı çocuk merkezli ve oyun
temellidir. Mobil uygulamaların hiçbirinde ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Ayrıca yine
uygulamaların hiçbirinde kültürel ve evrensel değerlere yer verilmezken, yaratıcılığı geliştiren ya da
destekleyen özelliklere de rastlanmamaktadır. İncelenen mobil uygulamaların 4'ünde; eğitimsel
amaçlar desteklenir, uygulama sürecinde günlük deneyimlerden yararlanılır, sesli veya görsel geri
dönütler verilir ve süreç içerisinde amaç kazanmaktan ziyade öğrenmedir. Çalışma kapsamında
incelenen mobil uygulamaların 3'ünde gerçekçi seslendirmelere yer verilirken,

2’sinde ise etkinlik

çeşidi dengeli ve keşfederek öğrenme esastır.
Çocuğa uygunluk alt boyutuna göre, mobil uygulamaların tamamı içerik olarak çocukların
gelişim düzeylerine ve yaşlarına uygundur ve okuma bilmeyen çocuklara da kullanıma fırsatı
sunmaktadır. Mobil uygulamaların 5’i menülere, uygulama sayfasına ve farklı bir aktivite içindeyken
programa kolay ulaşım sağlanmaktadır. Uygulamaların 3'ünde ise yönergeler tekrar edilir ve ilk
kullanımda sonra çocuğa rahatlıkla kullanım imkânı sunar. Ayrıca uygun öğrenme metodu
kullanılmıştır, Son olarak, 2 mobil uygulamada, yazılı materyaller çocuğu yönlendirerek programın
doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.
Çocuk dostu olma alt boyutuna göre, mobil uygulamaların tümü çocuğun hamlelerine hızlı ve
açık şekilde cevap vermektedir. 5 mobil uygulama,
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bulundurma, çocukları farklı yönlere yöneltecek çeldirici seçenek bulundurmama, somut örneklere yer
verme ve hem karakter hem de içerikte şiddet bulundurmama özelliğine sahiptir. Mobil uygulamaların
4’ünde ise, yönergeler çocuğun seviyesine uygun bir şekilde anlaşılır ve kısadır. Ayrıca ygulamalarda,
çocuk hata yaptığında geri dönütler verilmektedir. 3 uygulamada, çocuk istediği seviyeden
başlayabilme özgürlüğüne sahiptir. 2 mobil uygulama, çocuklara geçmiş deneyimlerini kontrol
edebilme imkanı sunmaktadır. Uygulamaların hiçbirinde çocuklara rol-model olacak nitelikte pozitif
sosyal modellere yer verilmemektedir.
Eğlence alt boyutunda, uygulamaların tamamı eğlenceli ve anlamlıdır. Ayrıca uygulamalarda
gerçekçi görseller yer almaktadır. Mobil uygulamaların 5’inde, görseller ses ile desteklenmektedir. 4
mobil uygulamada

ise, aktivite çeşitliliği yeterli düzeydedir, sesler ve cümleler çocuklar

içinanlamlıdır ve uygun ödül kullanımı vardır. Uygulamaların yarısında yarışmalar akıcı bir şekilde
ilerlemektedir. Mobil uygulamaların yalnızca bir tanesinin, hitap edilen yaş grubu çocuklarının dikkat
süresine uygun olduğu saptanmıştır.
Teknik özellikler alt boyutu ise, uygulamaların tamamı renk çeşitliliği, kaliteli animasyon,
kolay kurulum, programın güncellenmesi gibi özelliklere sahip ve kullanıcıya istenilen zaman
programdan çıkabilme imkânı sunmaktadır. Mobil uygulamaların 5'inde, program akıcı ve hızlıdır.
Mobil uygulamaların yarısı ise, çocukların yaptıkları çalışmaları kaydeder ve bir sonraki seviyeye
otomatik geçmelerini sağlar.
Araştırma kapsamında, incelenen mobil uygulamaların, okul öncesi eğitim programında yer
alan 4 gelişim alanına (bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım becerileri) göre analiz sonuçları
Grafik 1’de yer almaktadır.
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Grafik 1. Okul öncesi dönem çocuklarının kullandıkları 6 mobil uygulamanın gelişim
alanlarına göre analizi
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Öz Bakım Becerileri

Sosyal-Duygusal
Gelişim

Gelişim Alanları

Çalışma bulgularına göre, incelenen 6 mobil uygulamanın, 4'ü bilişsel, 3'ü dil, 2'si öz bakım
becerilerine ve 1 uygulama da sosyal-duygusal gelişim alanlarına yönelik kazanımlara sahip olduğu
saptanmıştır. Ayrıca, bazı mobil uygulamalarda bu gelişim alanlarının bazıları birlikte yer almaktadır.
3 uygulamada bilişsel ve dil gelişim alanına ve 1 uygulamada ise sosyal-duygusal ve öz bakım
becerilerine yönelik kazanımların olduğu tespit edilmiştir.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Mobil kullanımdaki artış çocukların erken yaşta mobille tanışmalarına neden olmuştur.
Çocukların mobili kullanmaları mobil uygulamaların doğmasını sağlamıştır. Okul öncesi dönem
çocuklarına yönelik birçok mobil uygulama geliştirilmiştir. Bu dönem çocuklarına yönelik geliştirilen
mobil uygulamaların incelenmesini amaçlayan bu çalışmada 6 mobil uygulama incelenmiştir. Çalışma
kapsamında incelenen mobil uygulamaların daha çok bilişsel ve dil gelişim alanlarına yönelik olduğu,
sosyal duygusal ve öz bakım becerilerine yönelik kazanımların yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca
mobil uygulamalarda

psikomotor

gelişim alanına

yönelik kazanımlara

hiç

yer verilmediği

sonucunavarılmıştır. Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen mobil uygulamaların
çocukların sosyal duygusal gelişimin desteklenmesi adına daha fazla kazanımı barındırmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
İncelenen mobil uygulamalarda ağırlıklı olarak eğitime yönelik içerikler bulunmaktadır.
Çocuğa uygunluk ve eğlence boyutları ikinci sırada yer almaktadır. Teknik özellikler ve çocuk dostu
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olmaya yönelik içerikler diğer özelliklere göre daha az bulunmaktadır. Acar, Altan Akın, Gökdağ ve
Gazal Kaya (2014) inceledikleri mobil uygulamada, eğlence özelliğinin ön planda olduğu, eğlence ile
birlikte eğitimin yer aldığı, çocuğa uygunluk ve teknik özellikleri de bir arada barındırdığı sonucuna
ulaşmışlardır.
4.1. Öneriler
Araştırma

kapsamında

incelenen

oyunların

özellikleri

göz

önünde

bulundurularak

geliştirilen öneriler şu şekildedir;
• Aileler, çocuklar mobil uygulamaları kullanırken onların sosyal duygusal gelişimlerini
desteklemek için uygulamaları bireysel oynamaları yerine en az iki kişi şeklinde
oynamalarına dikkat edebilirler. Bu vasıta ile çocuklar arasında belli bir sıra
oluşturularak; işbirliği yapma, sırasını takip etme, başkalarının hakkına saygı duyma gibi
sosyal beceriler desteklenebilir.
• Mobil uygulama geliştiriciler, alanda uzman kişilerle işbirliği içerisinde uygulama
geliştirebilirler.
• Mobil uygulama geliştirme uzmanları, çocuklara yönelik mobil uygulama hazırlarken
onlarınbirden

fazla

gelişim

alanına

yönelik

kazanımları

dengeli

bir

şekilde

oluşturabilirler.
• Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar, aileler ile irtibata geçerek çocuklarının
en

fazla

kullandığı mobil uygulamaları tespit ederek bu mobil uygulamaları

inceleyebilirler.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında ülkemizde okul incesi fen bilgisi eğitim
alanında yürütülen çalışmaların hangi noktalarının çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu ortaya
çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analiz yöntemlerinden biri olan betimsel içerik
analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılma amacı okul öncesinde fen bilgisi eğitim
alanında birbirinden bağımsız olarak yapılan nitel ve nicel çalışmaları inceleyip düzenlemek ve
alandaki genel eğilimleri belirlemektir. Böylece araştırma sonucunda ilgili alanda çalışma yapan ve
yapmak isteyen araştırmacılara genel eğilimin ne olduğu gösterilebilir. Elde edilen verilere göre okul
öncesi fen eğitim alanında en çok araştırmanın 2015 yılında yapıldığı en çok araştırılan konunun okul
öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutum görüş ve yeterlikleri
konusunun olduğu ve en az çalışma konusunun okul öncesi öğretmen ve öğrencilerin bilim insanı
algısı konusunda ki çalışmaların olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma deseni olarak da nitel
araştırma yaklaşımına dayalı araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Kullanılan veri
toplama araçları incelendiğinde ise çoğunlukla bilimsel süreç beceri testinden yararlanıldığı ve
mülakat, gözlem, öz yeterlik algı ölçeği, doküman inceleme, görüşme formunun daha az tercih edildiği
görülmektedir. Alan yazında ki eksikliklerin belirlenmesinin bu alanda çalışan araştırmacılar için
aydınlatıcı bir yol üstleneceği umulmaktadır.
Anahtar kelimeler: fen bilimleri eğitimi, okul öncesi eğitim, içerik analizi
ABSTRACT
The aim of this study is to find out what points of study are carried out in the field of preschool science education in our country between 2006-2016 and what are the deficiencies. In the
study, descriptive content analysis method, one of the content analysis methods, was used as the
research method. The purpose of this method is to examine and organize qualitative and quantitative
studies that are carried out independently of each other in the field of science education before school
and determine the general trends in the field. Thus, researchers who are engaged in and are willing to
work on the relevant field in the result of the research can show what the general tendency is.
According to the obtained data, it is found that the most investigated subjects in the field of pre-school
science education in the field of pre-school science education were the most researched topics in 2015,
preschool teacher candidates and their teachers' attitudes towards science teaching and competencies,
and that at least the study topic was the study of preschool teachers and students about the perception
of scientists . In addition, it is revealed that research methods based on qualitative research approach
are used as research design. When the data collection tools used are examined, it is seen that the
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scientific process skill test is mostly used and the interview, observation, self-efficacy perception
scale, document review and interview form are less preferred. It is hoped that the identification of
deficiencies in the field will provide an enlightening way for researchers working in this field.
Key Words: Science education, pre-school education, content analysis

GİRİŞ
Okul öncesi eğitim, küçük yaştaki bireylerin gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine
uygun, zengin uyarıcı ortamlar sağlaması ve onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden
gelişimlerini destekleyerek, kendilerini toplumun içerisinde birer birey olarak ifade etmelerine fırsat
vermesi ve ilköğretime hazırlaması açısından, onların bu gelişim süreçlerinin en önemli parçası olarak
büyük önem kazanmaktadır (Milli Eğitim Şurası, 1993). Çocuklar, çevrelerinde olan olayları
gözleyerek ve kaydederek dünya hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlar. Kendi başlarına sistematik
gözlemler yapmaya veya hipotezler oluşturmaya yetkin değillerdir. Ama düşüncelerinin doğruluğunu
test edebilirler, soru sormayı ve bunlara yanıt bulmayı öğrenebilirler, yaptıkları şeylerin sonucu olarak
neler oluştuğunu görebilirler (Ünal ve Akman, 2006).

Sistemli eğitimin ilk aşaması olan okul öncesi

eğitimle bireye verilecek fen eğitimi, onun bu temel eğitiminden başlayarak, fene karşı olumlu tutum
geliştirmesinde eğitiminin başlangıcını oluşturması açısından oldukça önemlidir (Ayvacı, Devecioğlu
ve Yiğit, 2002). Bu süreçte okul öncesi öğretmenleri, çocukların araştırma ve incelemelerini
gerçekleştirebilecekleri

güvenli ve

tehlikesiz

çalışma

ortamını onlara

sunmalı,

çocukların

yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini desteklemek için onları düşüncelerini paylaşmaları
konusunda cesaretlendirmelidir (Aslan, Zor ve Cicim, 2015).
Okul öncesinde fen eğitiminin amacı, çocuğa doğaya ilişkin temel olgu ve olayların
gerçekleşmesine dair temel bilgileri vermek yanında, onlara duyuşsal ve psikomotor becerileri
kazandırmak, kendisini ve çevresini anlamasına yardımcı olmaya çalışmaktır (Şahin, 1997;
Şahin,1998). Okul öncesinde fen ve doğa etkinlikleri, çocukların nesne ve olaylar arasındaki ilişkileri
anlamalarına yardımcı olması açısından oldukça önemlidir (Demiriz, 2001). Çocukların, fen ve doğa
etkinliklerine katılmaları, bilişsel olduğu kadar, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin gelişimine
yardımcı olacak, öğrenmelerini kolaylaştıracak ve onlara, olaylara bilimsel açıdan yaklaşma becerisi
kazandıracaktır (Gürdal, Çağlar, Şahin, Ökçün ve Macaroğlu, 1993; Yaşar, 1993).
Bu araştırmada, son on yılda (2006-2016 yılları arasında) Türkiye’de “okul öncesi eğitimde
fen eğitimi” alanında ERIC ve Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK] tez veri tabanında yer alan 50 çalışma
analiz edilmiştir. Ulaşılan çalışmalara konu, çalışma yılı çalışma grubu büyüklüğü, araştırma türü, veri
toplama araçları gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap
aranmıştır;
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1. Okul öncesi eğitimde fen eğitimi ile ilgili araştırmalarda yaygın olarak hangi
konularda çalışılmıştır?
2. Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili araştırmaların yıllara göre dağılımı
nasıldır?
3. Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili araştırmalarda hangi araştırma desenleri
kullanılmıştır?
4. Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili araştırmaların örneklem büyüklükleri nasıl
değişmektedir?
5. Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili araştırmalarda hangi veri toplama araçları
kullanılmıştır?
Araştırmanın Sınırlılıkları
•

Araştırma okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili internet ortamından ulaşılabilen

ve yurt içinde yapılan 50 çalışma ile (Ek) sınırlıdır.
•

İncelenen çalışmalar 2006-2016 yılları ile sınırlıdır.

•

Çalışmaların içerik analizi incelemesi 5 kriterle sınırlıdır.
YÖNTEM

Bu çalışma içerik analizi temele alınarak gerçekleştirilmiştir. Cohen, Manion ve Morrison
(2007) içerik analizinin; metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden
teorik sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniği olduğunu vurgulamışlardır. Bu çalışmada
içerik analizi, bu yönlerinin yanı sıra birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar
çerçevesinde bir araya getirerek okuyucunun anlayacağı biçime dönüştürmesi nedeniyle tercih
edilmiştir (Bauer, 2003; Fraenkel ve Wallen, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Verilerin Analizi
Bu çalışmada, incelenen araştırma sayısı 50 araştırma ile sınırlandırılmıştır. Çalık ve Sözbilir
(2015)’e göre tanımlayıcı çalışmalarda incelenen araştırma sayısının fazla olmasından dolayı
derinlemesine yorum ve sentez sınırlı kalmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler; içerik analizleri
türlerinden betimsel içerik analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. Betimsel içerik analizi ile
birbirinden bağımsız olarak yapılan nitel ve nicel çalışmalar incelenip düzenlenmekte ve alandaki
genel eğilimler belirlenmektedir (Selçuk ve ark., 2014).
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Araştırma kapsamında içerik analiziyle incelenen çalışmalardan elde edilen veriler betimsel
istatistikî yöntemler (yüzde ve frekans) kullanılarak çözümlenmiştir. Oluşturulan veritabanında kayıtlı
bulunan veriler ile ilgili olarak, her bir araştırma sorusunun cevabına karşılık gelecek şekilde verilerin
frekansları ve bu frekanslara bağlı olarak yüzde oranları hesaplanmıştır. Sonuçta elde edilen sayısal
veriler çizelgeler ve grafikler halinde sunulmuştur.
BULGULAR
Bu bölümde; verilerin analizinden elde edilen sonuçlar ilgili kategorilere göre gruplandırılıp,
yüzde (%) ve frekans (f) cinsinden ifade edilerek, tablo haline getirilmiş ve analiz sonuçlarına dayalı
yorumlar yapılmıştır.
Tablo 4 Çalışmaların Konulara Göre Dağılımı
Araştırma Konusu
Okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine
karşı tutum, görüş ve yeterlikleri
Okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri
Okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve bu becerilere etki
eden etmenler
Program, materyal ve etkinlik geliştirme
Okul öncesi öğretmen ve öğrencilerinin bilim insanı algısı
Toplam

Frekans (f)
21

Yüzde (%)
%42

10
10

% 20
% 20

7
2
50

%14
%4
%100

Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine
karşı tutum, görüş ve yeterlikleri konusunda 21 çalışma, okul öncesi dönemde fen öğretim yöntemleri
konusunda 10 çalışma, Okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ve bu becerilere etki eden
etmenler konusunda 10 çalışma, Program, materyal ve etkinlik geliştirme konusunda 7 çalışma, Okul
öncesi öğretmen ve öğrencilerinin bilim insanı algısı konusunda 2 çalışmanın olduğu görülmektedir.
Tablo 5 İncelenen Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Araştırma yılı

Frekans (f)

Yüzde (%)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

6
8
6
5
7
3
5
2
1
1
6

%12
%16
%12
% 10
% 14
%6
% 10
%4
%2
%2
%12

Toplam

50

%100
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Tablo 2 incelendiğinde 2016 yılında 6 tane, 2015 yılında 8 tane, 2014 yılında 6 tane, 2013
yılında 5 tane, 2012 yılında 7 tane, 2011 yılında 3 tane, 2010 yılında 5 tane, 2009 yılında 2 tane, 2008
yılında 1 tane, 2007 yılında 1 tane, 2006 yılında 6 tane olmak üzere toplam 50 adet araştırma tabloma
dahil olmuştur.
Tablo 6 Çalışmalardaki Örneklem Büyüklüğünün Dağılımı
Örneklem Büyüklüğü
0-49 katılımcı
50-99 katılımcı
100-149 katılımcı
150-199 katılımcı
200 ve üzeri katılımcı
Toplam

Frekans (f)
18
10
4
6
12
50

Yüzde (%)
% 36
% 20
%8
% 12
% 24
%100

ÇA LıŞMA LA R DA KI ÖR NEKLEM
BÜYÜKLÜĞÜNÜN DA ĞıLıMı
200+

12

150-199

6

100-149

4

50-99

10

0-49

18
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Tablo 3 ve Şekil 3’d3ki verilere göre bu çalışma kapsamında incelenen çalışmaların 18’inde 049 arasında, 10’unda 50-99 arasında, 4’ünde 100-149 arasında örneklem seçildiği görülmektedir. Öte
yandan 6’sınde 150-199 arasında, 12’sinde 200 ve üzeri arasında çalışmanın yapıldığı, büyük
örneklemlerin daha az tercih edildiği görülmektedir.
Tablo 7 Çalışmalarda Başvurulan Araştırma Desenlerinin Dağılımı
Araştırma Deseni
Nitel
Nicel
Karma
Belirtilmemiş
Toplam

Frekans (f)
24
10
13
3
50
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Yüzde (%)
%48
% 20
% 26
%6
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Yukarıdaki tablo ve grafikte çalışmaların tercih edilen araştırma desenine göre dağılımları
incelendiğinde 24 çalışmada nitel araştırma deseni, 10 çalışmada nicel araştırma deseninin tercih
edildiği, 13 çalışmada hem nitel hem nicel araştırma deseninin birlikte kullanıldığı, 3 çalışmada
seçilen araştırma deseninin belirtilmediği görülmektedir.
Tablo 8 Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı
Veri Toplama Aracı
Fen eğitimi anketi
Tutum Ölçeği
BSB Testi
Mülakat
Gözlem
Doküman inceleme
Açık Uçlu soru
Kişisel Bilgi Formu
Bir bilim insani çiz testi
Öğrenme yaklaşımı ölçeği
Öz Yeterlik Algı Ölçeği
Görüşme formu
İfade tamamlama formu
Toplam

Frekans (f)
7
8
13
6
5
2
1
7
1
1
5
6
1
123

898

Yüzde (%)
% 5,69
% 6,50
% 10,56
% 4,87
% 4,06
% 1,62
% 0,81
% 5,69
% 0,81
% 0,81
% 4,06
% 4,87
% 0,81
% 100
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Çalışmalarda Kullanılan Veri Toplama Araçlarının
Dağılımı
Toplam
İfade Tamamlama Formu
Görüşme Formu
Öz Yeterlik Algı Ölçeği
Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği
Bir Bilim İnsanı Çiz Testi
Kişisel Bilgi Formu
Açık Uçlu Soru
Doküman İnceleme
Gözlem
Mülakat
BSB Testi
Tutum Ölçeği
Fen Eğitimi Anketi

1

1
1

123
6
5

7
1
2
5
6

13
8
7

0

20

40

60

80

100

120

140

Çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarının dağılımının verildiği tablo ve şekilden de
anlaşıldığı üzere; büyük oranda bilimsel süreç beceri testinden yararlanıldığı görülmektedir. Hemen
ardından tutum ölçeği, fen eğitimi anketi ve kişisel bilgi formu tercih edilmiştir. Mülakat, gözlem, öz
yeterlik algı ölçeği, doküman inceleme, görüşme formunun daha az tercih edildiği görülmektedir. Açık
uçlu sorular, bir bilim insanı çiz testi, öğrenme yaklaşımı ölçeği, ifade tamamlama formunun yalnızca
1‘er çalışmada kullanıldığı görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada okul öncesi eğitiminde fen eğitimi alanında ülkemizde yayınlanan çalışmalar
çeşitli açılardan incelenmiştir. İncelemeler yapılırken çalışmaların konusu, yöntemi, veri toplama
araçları, örneklemi ve yılları şeklinde yapılmış ve toplam beş araştırma sorusuna cevap aranmıştır.
Çalışmada her bir araştırma sorusuna yönelik bulgular tek tek ele alınarak tartışılmıştır.
Araştırmada görüldüğü üzere okul öncesi eğitimde fen eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarda en
çok okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutum görüş ve
yeterlikleri konusu üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Çocuklar üzerinde yapılan araştırmaların
çok az sayıda olduğu görülmektedir. Araştırmalar genellikle üniversitelerde yapıldığı için okul öncesi
öğretmen adaylarına

kolayca

ulaşılabilmektedir.

Ayrıca tutum ölçeklerinin uygulanması ve

yorumlanması da diğer araştırmalara göre daha kolaydır. Bu nedenle en çok bu konu üzerinde
durulduğu düşünülmektedir. Araştırmaların daha çok okul öncesi öğrencileri üzerinde yapılması ve fen
eğitiminin kalitesinin artırılması ile

ilgili konularda araştırmaların yapılması literatüre katkı

sağlayacaktır.
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Türkiye’de okul öncesi eğitiminde fen eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların uzun yıllar
öncesine dayandığı söylenememektedir. Çalışmamız kapsamında 2006 yılından itibaren okul öncesi
eğitiminde fen eğitimi alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Özellikle bazı yıllarda çalışmaların
arttığı daha sonra durağanlaştığı, ardından da tekrar azaldığı söylenebilir. Son yıllarda okul öncesi
eğitim ve okul öncesi eğitimde fen eğitiminin yeri ve önemi daha çok anlaşılmışken yapılan araştırma
sayısının aynı oranda artmaması göze çarpmaktadır.
Araştırmada ülkemizde yayınlanan makalelerin ve tezlerin incelenmesi sonucu nitel
kategorisinde bulunan çalışmaların çoğunlukta olduğu, nicel araştırmanın daha az yapıldığı
görülmektedir. Araştırmaların daha derin olarak ve çoklu şekillerde yapılabilmesi için, okul öncesi
eğitiminde fen eğitimi ile ilgisi nicel çalışmalara da yer verilmesi çalışmanın önerileri arasındadır.
Ayrıca nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışma sayısı da oldukça azdır. Verilerin çoklu
şekillerde yorumlanması amacıyla karma çalışmalara da öncelik verilmesi önerilebilir. Dolayısıyla
nitel ve karma araştırma yöntemleri sorunların altında yatan sebepleri daha derinlemesine inceleme
imkânı sağladığından bu araştırma yöntemlerinin daha yaygın olarak kullanılması ülkemizde okul
öncesi eğitimde fen eğitimi araştırmalarına derinlik kazandıracaktır.
Çalışmalardaki örneklem büyüklüğü yoğunluklu olarak 0-49 öğrenci arasında belirlenmiştir.
Çok küçük ve çok büyük örneklemler daha fazla tercih edilmiştir. Küçük örneklemlerin tercih
edilmesindense büyük örneklemlerle çalışmalar yapılarak daha kapsamlı araştırmalar yapılabilir.
Çalışmada veri toplama aracı olarak bilimsel süreç becerileri testinin çoğunlukla tercih
edildiği görülmektedir. Çalışma bulgularının güvenilirliğini artırmak ve daha geçerli sonuçlara
ulaşabilmek için araştırmacıların birden fazla veri toplama aracı kullandıkları görülmektedir. Bu sayede çalışmaların veri setinin daha zengin ve tutarlı olduğu, böylelikle geçerliği ve güvenirliği yüksek
çalışmaların yapıldığı düşünülmektedir. Öte yandan mülakata ve gözleme daha az yer verildiği
sonucuna varılmıştır. Gözlem ve mülakata daha fazla yer verilerek araştırmalarda daha fazla çeşitliliğe
ulaşılabileceği düşünülmektedir.
Yapılan araştırmada elde edilen bulguların okul öncesi eğitimi araştırmacılarına, rehber olması
beklenmektedir. Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi alanında çalışan ve bu alanda yayın yapan
akademisyenler için geçmişten günümüze okul öncesi eğitiminde fen eğitimi alanında kullanılan
araştırma konularının, yöntemlerin, veri toplama araçlarının bilinmesi yeni yapılacak olan çalışmalara
ışık tutacaktır. Ayrıca yapılan içerik analizinin bu alanla ilgilenen tüm araştırmacıları yeniliklere
yöneltmesi umulmaktadır. Bu araştırma bulguları sayesinde geçmişten günümüze hangi konuların
daha sıklıkla çalışıldığı açıkça görülmektedir. Bu sayede yapılan çalışmanın, araştırmacıların yeni
yöntemlere yönelmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmaların
gösterdiği gibi okul öncesi eğitiminde fen eğitiminin verimli yapılmasının öğrencilerin hayat başarısı
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ve bilime karşı tutumunu olumlu etkilediği sonucu göz önünde bulundurularak bu eğitimin
yaygınlaştırılması gerektiği görülmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili
geliştirdikleri metaforları belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kapsamında olgubilim
deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu toplam 116 öğretmen adayı oluşturmuştur.
Araştırmada öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili metaforları yarı
yapılandırılmış

bir

formla belirlenmiştir. Bu formda öğretmen adaylarından “Üniversitedeki

Dersler……. gibidir/benzer; Çünkü…….” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş
ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bu formülle kodlayıcılar arasındaki ortalama
güvenirlik değeri % 92 olarak bulunmuştur.
Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili toplam 78
metafor geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adayları üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili en
fazla oyun, bulmaca, fobi, kış mevsimi, sakız, robot vb. metaforları belirtmişlerdir. Geliştirilen bu
metaforlar toplam 4 farklı kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler en fazla metafor kapsamaları
bakımından “Olumsuz tutum boyutu”, “Akademik boyutu”, “Gereklilik boyutu” ve “Eğlence boyutu”
olarak sıralanmaktadır. Üniversitelerdeki dersler kavramı için canlı metaforlar da geliştirilmiş
olmasına rağmen genellikle cansız metaforların geliştirildiği belirlenmiştir. Bu kapsamda en fazla
frekansa sahip olan boyutun olumsuz tutum boyutu olduğu belirlenmiştir. Bu noktada öğretmen
adayları oyun, hoşlanmadığım yemek, zaman kaybı gibi metaforlar belirtmişlerdir. Bu metaforlar
öğretmen

adaylarının

derslerde

bulunmaktan

mutlu

olmadıklarının

göstergesi

olarak

değerlendirilebilir. Çünkü yoğunluklu olarak derslerde bulunmaktan mutlu olmadıkları, çok fazla ders
olduğu, derslerin hep birbirinin tekrarı olduğu, derslerin günün erken saatlerinde olduğu gibi
açıklamalar yaptıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler
kavramıyla ilgili belirttikleri metaforların önemli bir bölümünün de “Akademik boyutu” ve
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“Gereklilik boyutu” vurguladığı belirlenmiştir. Bu boyutlarda ise ekmek, hayatın kendisi, yemek,
meslek vb. gibi metaforlar belirtilmiştir. Belirtilen metaforların ise insanları hayata bağlayan, yaşam
için gerekli olan, meslek için öğrenilmesi gereken bilgiler olduğu, yeterince emek verilmediğinde
karşılığının alınmayacağı gibi açıklamalar

belirtilmiştir.

Sonuç

olarak öğretmen adaylarının

üniversitelerdeki dersler kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforların, zengin, yaratıcı ve duyuşsal
bakış açılarını oldukça anlamlı açıkladıklarını söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Üniversitelerdeki Dersler, Metafor, Nitel Araştırma
Modeli
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine teacher candidates’ metaphors concerning the
courses offered by the university. Within the scope of qualitative research model, phenomenological
design was used in this study. The study group of the research was composed of 116 teacher
candidates. Teacher candidates’ metaphors concerning courses at university were determined via a
semi-structured form. On this form, teacher candidates were asked to complete the sentence “Courses
at university are like/similar to …. because …”. Content analysis technique was utilized to analyze
research data. Reliability of the research was calculated by using the formula [Consensus / (Dissidence
+ Consensus) x 100]. Via this formula, the average value of inter-rater reliability was found as 92%.
It was found that teacher candidates created 78 metaphors concerning the concept of courses at
university. The most frequently used metaphors were game, crossword, phobia, winter season,
chewing gum, robot and etc. Metaphors elicited in the study were classified into 4 categories in total.
Those categories were ranged as “Negative attitude dimension”, “Academic dimension”, “Necessity
dimension”, and “Entertainment dimension” based on the highest number of metaphors. It was
revealed that although living metaphors were also used concerning courses at university, nonliving
metaphors were used in general. In this context, it was determined that the dimension with the highest
frequency was negative attitude dimension. At this point, teacher candidates used metaphors such as
game, meals that I do not like and loss of time. These metaphors can be regarded as a sign that teacher
candidates are not happy during courses. It was revealed that there were explanations such as teacher
candidates are not happy during courses, there are too many courses, there are usually overlapping
courses, courses begin too early. On the other hand, it was found that an important part of the
metaphors, used by the teacher candidates concerning the courses at university, emphasized “academic
dimension” and “necessity dimension”. Under these categories, some metaphors such as bread, life
itself, meal, and job were elicited. It was found that there were explanations such as there is
information which connects people to life, which is necessary for life and which should be learnt for
the profession and one cannot benefit when enough effort is not put. As a consequence, it is possible to
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state that metaphors that teacher candidates used for the courses at university explain rich, creative and
affective aspects in a quiet meaningful manner.
Keywords: Teacher Candidate, Courses at University, Metaphor, Qualitative Research Model.

1.GİRİŞ
Öğretmen yetiştirme sistemi, alanyazında sıklıkla ele alınan ve araştırılan konular arasındadır.
Öğretmen niteliğinin toplum üzerindeki etkisi araştırmacılar tarafından kabul gören bir gerçektir. Bu
durumun nedeni, öğretmenin toplumsal bir sistem olarak eğitimdeki yeridir. Eğitim sisteminde başlıca
öğeler öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, yöneticiler, eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi,
fiziksel ve finansal kaynaklardan oluşmaktadır. Bu öğeler içinde öğretmen, en temel öğe olarak
görülmektedir (Aras ve Sözen, 2012; Şişman, 2001). Bu açıdan, öğretmen yetiştirme programları ve
izledikleri modeller, ülkelerin eğitim sistemlerinin başarısında önemli yer tutmaktadır (Ergun, 2015).
Öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmesi, toplumda sürekliliği sağlayan gelecek nesillerin nitelikli
yetiştirilmesinde etkilidir (Erdem, 2012).
Öğretmen yetiştirmede nitelik öncelikle eğitim fakültelerine bağlıdır. Eğitim fakültelerinin
sahip olduğu ekonomik, akademik ya da sosyal olanaklar öğretmen yetiştirmede niteliğin arttırılması;
öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik algılarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının
olumlu yönde geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir role sahiptir (Chong, Ling ve Chuan, 2011;
Çapri ve Çelikkaleli, 2008). Fakültelerin sunduğu akademik olanaklar arasında yer alan dersler de
öğretmen yetiştirmede niteliği etkileyen temel unsurlardandır. Dersler, temel hedef olarak adayların
alan bilgisi ile öğretmenlik meslek bilgisi edinmesini sağlarken, aynı zamanda yan bir ürün olarak
öğretmen adaylarının mesleki kimlik edinmesini sağlamaktadır (Franzak, 2002). Knowless (1992),
olumlu ya da olumsuz üniversite ve hizmet öncesi eğitim derslerini, öğretmenlerin kendilerine ve
kimliklerine ilişkin görüşlerini etkileyen unsurlardan biri olarak ele almıştır. Öğretmen adaylarının
derslere ilişkin olumlu ya da olumsuz algıları gelecekte uygulamalarına yansıyacak olan mesleki
kimliklerini ve tutumlarını etkileyen değişkenler olduğundan, bu çalışmada adayların üniversitedeki
derslere ilişkin algılarının belirlenmesinde yarar görülmüştür.
Bireylerin bir konuya ilişkin algılarını belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri metafor
analizidir. Metafor sözcüğü köken olarak “bir yerden başka bir yere götürmek” anlamına gelen
Yunanca “metafora” sözcüğünden ve Fransızca métaphore sözcüğünden türemiştir. “Öte” anlamına
gelen meta ve taşımak anlamındaki “pherein” kelimeleri birleşerek metafor kelimesini oluşturmuştur
(Corbett ve Connors, 1999:122). Metafor öncelikle, bir şeyi, başka bir şeye dayalı olarak tasavvur
etmenin bir yoludur ve temel işlevi anlayıştır. Metaforun özü, bir terimin başka bir terime dayalı
olarak anlaşılması ve yaşanmasıdır (Lakoff ve Johnson, 1980). Metaforlar bireyin zihninin belli bir
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anlayış biçiminden başka bir anlayış biçimine doğru geçişini; böylece bireyin belli bir olguyu başka
bir olgu olarak görmesini sağlarlar (Saban, 2008). Metaforlar vasıtasıyla, aksi takdirde farklı
görünebilen varlıklar arasındaki temel benzerliklerin farkına varılabilir (Martineza, Sauledaa ve
Huber, 2001), çünkü metaforlar zihinde birbirini etkileyen iki farklı fikrin bir araya getirilmesi ve
böylece parçaların toplamından daha fazlasını üretilmesini sağlar (Cameron ve Deignan, 2006). Bu
bağlamda bu çalışmada metaforlar yardımıyla öğretmen adaylarının üniversitede aldıkları derslere
ilişkin algılarının farklı fikirlere dayalı olarak ortaya konulması hedeflenmiştir.
Alanyazın taramasına göre, öğretmen yetiştirme alanında yapılan metaforik çalışmalar
arasında, öğretmen adaylarının öğrenci (Saban, 2009); öğretmen (Kalyoncu, 2012; Koç, 2014; Yılmaz,
Göçen ve Yılmaz, 2013); ders kitapları (Ceran, 2015); eğitim programı (Aykaç ve Çelik, 2014;
Gültekin, 2013); okul (Saban, 2008) ve üniversite hocası (Tortop, 2013) kavramlarına ilişkin algılarını
metaforlar aracılığıyla ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır.
Öğretmen adaylarının özellikle dersler ile ilgili algılarını belirleyen metaforik çalışmaların ise
genellikle belirli bir ders üzerinde yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalarda, öğretmen adaylarının
müzik (Umuzdaş ve Umuzdaş, 2013; Yazıcı, 2015); ölçme ve değerlendirme (Acar Güvendir ve Özer
Özkan, 2016); felsefe (Yapıcı ve Kösterelioğlu, 2016) ve okul uygulaması (Mete, 2013) derslerine
ilişkin algıları metaforlar yardımıyla belirlenmiştir. Alanyazında öğretmen adaylarının üniversitedeki
kavramı ile

dersler

ilgili algılarını inceleyen bir metafor analizi çalışmasının yapılmadığı

görülmektedir. Bu açıdan, öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler hakkındaki algılarının
belirlenmesinin, öğretmen yetiştirme sistemine oldukça önemli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir.
1.1.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili
geliştirdikleri metaforları analiz etmektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili sahip oldukları metaforlar
nelerdir?
2.Belirtilen metaforlar ortak özellik bakımından hangi kavramsal kategoriler altında
toplanmaktadır?
2. YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli ve deseni, çalışma grubu, veri toplama
araçları ve verilerin analizi başlıkları altında bilgiler verilmektedir.

909

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmanın ortak bir kabul gören
tanımını yapmak oldukça güçtür. Bunun temel nedeni ise, nitel araştırma kavramının bir şemsiye
kavram olarak kullanılması ve bu şemsiye altında yer alabilecek birçok kavramın değişik disiplinlerle
yakından ilişkili olmasıdır. Nitel araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak olanaklıdır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Uygun olması açısından bu araştırmada nitel araştırma modelinin
kullanımı tercih edilmiştir.
Diğer taraftan nitel araştırma modelinde pek çok desen vardır. Nitel araştırma modeli tercih
edilerek hazırlanan bu çalışmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni,
farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve
durumlar gibi çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabilmektedir (McMillion, 2000; Patton, 1990; Yıldırım
ve Şimşek, 2013). Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız
olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini
oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Olgubilim (fenomenoloji) deseninin temelini bireysel tecrübeler
oluşturmaktadır. Bu desende araştırmacı katılımcının öznel tecrübeleri ile ilgilenmekte, algılamaları ve
olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. Diğer bir ifadeyle olgubilim olarak da adlandırılan
fenomenoloji “Gerçek nedir?” sorusuna cevap arayan bir desendir. Olgubilim tanımlayıcı niteliğe
sahip bir araştırma desenidir. Bu bağlamda genelleme yapmak bir amaç değil, olguları tanımlamak en
önemli amaçlardan biridir (Akturan ve Esen, 2008; Patton, 1990). Bu çalışmada ise, öğretmen
adaylarının üniversitedeki dersler kavramına ilişkin algıları metaforlar yoluyla tespit edilmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırma 2016–2017 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Çalışmaya Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerine kayıtlı toplam 116 öğretmen adayı
katılmıştır. Bu çalışma için 116 öğretmen adayının yeterli olduğu düşünülmektedir. Çünkü Luborsky
ve Rubinstein (1995), nitel çalışmalar konuyla ilişkili amaç ve hedefleri ne kadar iyi karşıladığına göre
ve örneklemdeki birimlerin uygunluğuyla değerlendirilmelidir vurgusu yapmaktadırlar. Bahsedilen
birimlerin kişiler, kelimeler, gözlemler, olaylar, aktiviteler, sosyal süreç ya da çalışmadaki herhangi bir
konu olabileceği ifade edilmektedir. Olgubilim deseninde düzenlenmiş araştırmalarda ise veri
kaynakları araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya
yansıtabilecek bireyler ya da gruplar (Yıldırım ve Şimşek, 2013) olduğundan öğretmen adaylarının
seçiminde amaçlı çalışma grubu tercih edilmiştir. Farklı araştırmalarda (Coyne, 1997; Given, 2008;
Knight ve diğerleri, 2013)

amaçlı çalışma grubu seçiminde pek çok problemle karşılaşıldığı
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belirtilmektedir. Bu kapsamda amaçlı çalışma grubu seçimindeki problemleri en aza indirebilmek ve
araştırmanın niteliğini arttırabilmek amacıyla bazı kriterler dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, öğretmen
adaylarının seçiminde çalışmaya gönüllü katılmak istemek, araştırmacıların kolay ulaşabilirliği,
mümkün olduğunca farklı öğretmenlik branşlarından katılımın sağlanması, öğretmen adaylarının
anlamadıkları konuları açıklayarak onlara yardımcı olabilmek gibi kriterler dikkate alınmıştır. Sonuçta
eğitim fakültesinin farklı bölümlerine kayıtlı toplam 116 öğretmen adayının katılımıyla araştırma
hazırlanmıştır.
2.3. Veri Toplama araçları
Metafor araştırmalarında yarı yapılandırılmış sorular kullanılmaktadır. Bu araştırmada da yarı
yapılandırılmış sorudan oluşan görüş belirtme formu kullanılmıştır. Formda öğretmen adaylarının
üniversitedeki dersler kavramına ilişkin algılarını belirlemek için her bir öğretmen adayından
“Üniversitedeki dersler.........gibidir, Çünkü……..” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu görüş
belirtme formu metafor araştırmalarında en fazla tercih edilen veri toplama araçlarının başında
gelmektedir (Döş, 2010; Linn, Sherman ve Gill, 2007; Pishghadam ve Pourali, 2011) ve bir soru kalıbı
şeklindedir. Bu soru kalıbında, “gibi” kavramı genellikle “metaforun konusu” ile “metaforun kaynağı”
arasındaki bağı daha açık bir şekilde çağrıştırmak için kullanılmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2013),
metaforun kendisinin, tek başına metaforun betimsel ve görsel gücünü yeteri kadar ortaya
çıkaramayacağını, bunu takiben mutlaka “niçin?” veya “neden?” sorusunun sorulması gerektiğini
belirtmektedir.

Bu nedenle

araştırmada

öğretmen adaylarının metaforlarını hangi anlamda

kullandıklarını açıklamaları için Çünkü….sorusu sorularak, üniversitedeki dersler kavramına yönelik
algılarının detaylı şekilde belirlenebilmesi hedeflenmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada verilerin analizinde nitel araştırmalarda en sık kullanımı tercih edilen içerik
analizi yöntemi tercih edilmiştir. Falkingham ve Reeves (1998) içerik analizinin, veri yığınlarının
değerlendirilmesi için kullanılan yeni bir yöntem olduğunu ifade etmektedir. İçerik analizi sözel, yazılı
ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve belli kategorilere göre
düzenlenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Bogdan ve Biklen, 2007; Cohen, Manion ve
Morrison, 2007). Kısacası içerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve kategoriler
çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek
yorumlamaktır.
Verilerin içerik analizi oldukça detaylı aşamalarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya uygun
şekilde doldurulmuş olan ve toplam 116 kağıtta öğretmen adaylarının belirttikleri metaforların analiz
edilmesi ve yorumlanması süreci toplam on aşamada yapılmıştır. Bunlar;
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(1) Kağıtların incelenmesi,
(2) Uygun olmayan kağıtların elenmesi aşaması,
(3) Kağıtların tekrar derlenmesi aşaması,
(4) Kağıtların sıralanması ve numaralandırılması aşaması,
(5) Metaforların incelenmesi aşaması,
(6) Kategorilerin geliştirilmesi aşaması,
(7) Metaforların kategorilere dağılımı aşaması
(8) Geçerlik ve güvenirlik aşaması,
(9) Metaforların frekanslarının hesaplanması aşaması ve
(10) Verilerin yorumlanması aşamasıdır (Ekici, 2016a,b).
Geçerlik ve güvenirliğin sağlanması; nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik en önemli
işlemlerin başında gelmekte ve pek çok işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Bu araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla farklı önemli işlemler yapılmıştır. Bunlar:
(a) Araştırmada elde edilen verilerin kodlanması ve veri analiz süreci detaylı bir şekilde
açıklanmıştır (Hruschka ve diğerleri, 2004),
(b) Araştırmada elde edilen kategorilere her biri için onu en iyi temsil ettiği varsayılan
öğretmen adaylarının açıklamalarından örnekler seçilerek bulgular ve tartışma-sonuç bölümlerinde yer
verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013),
c) Literatür detaylı şekilde taranarak ilgili araştırmalar arası tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır
ve çalışmanın ilgili yerlerinde belirtilmiştir (Ratcliff, 1995).
Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için ise, araştırmada ulaşılan kategorilerde yer verilen
kodların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini teyit etmek amacıyla
araştırmacıların

kodları ve

kodlara

ilişkin

kategorileri karşılaştırılmıştır.

Araştırma

verileri

araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra ortaya çıkan kod ve kategori listesine son şekli
verilmiştir. Bu şekilde yapılan veri analizinin güvenirliği; [Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş
ayrılığı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Kodlayıcılar
arasındaki ortalama güvenirlik % 92 olarak bulunmuştur. Diğer taraftan öğretmen adaylarının
görüşleri katılımcı numarası belirtilerek bulgular bölümünde katılımcıların görüşlerinden örnekler
verilirken vurgulanmıştır.

Örneğin (K6)

şeklinde belirtilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde

Nvivo9.3 programı kullanılmıştır. Kelime bulutu hazırlanmasında ise wordle (http://www.wordle.net/)
programından yararlanılmıştır.
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3. BULGULAR
Bu bölümde bulgular, öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik
belirttikleri metaforlar, bu metaforların ilgili kategoriler altındaki dağılımı ve bu metaforlara yönelik
olarak öğretmen adaylarının açıklamalarına örnekler verilerek sunulmuştur.
Tablo 1. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik olarak geliştirdikleri
metaforlar
Metafor
sırası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Metafor adı
Oyun
Bulmaca
Fobi
Kış mevsimi
Sakız
Robot
Vitaminler
Hayat
Zaman kaybı
Lisedeki dersler
İnce bir şiir kitabı
Yemek yapmak
Bir yapbozun tamamlayıcı
parçası
Uzay
Hayatın kendisi
Hayata atılmak için aşamalar
Yay
Çanakkale
Yemek
Yol haritası
Hayata başlangıç
Hayatın bir parçası
Yokuş
Dağ
Gökkuşağı
Tütün toplamak
Köprü
Dağınık bir dolap
Salıncakta sallanmak
Mesleğe hazırlık
Ankara’nın kışı
Reyhan
Navigasyon
Fırından yeni çıkan sıcak
ekmek
Çaresiz hastalık
Çanta
Yaşam
Kitap
İndirime girmiş mağaza

11
7
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2

Metafor
sırası
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2

52

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1

73

1
1
1
1
1

74
75
76
77
78

f
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Metafor adı
Hediye
Anne dayağı
Hava durumu
Kadınlar
Şans oyunu
Teorik bilgi
Arı
Labirent
Puzzle
Ansiklopedi
Deniz
Boks maçı
Sanayideki işlenmesi gereken
ürünler
Parçası eksik puzzle
Film
Ezberlenip unutulan bir şey
Bilimsel araştırma
Ölüm
Bomba
Taş
Uçurumdan geçmek
Güneş
Kitap
Masal kitabı
Yapboz
Ceza
Müebbet hapis cezası
Limon
Tohum ekmek
Ekmek
Su
Süt
İlaç
Sevdiğim fakat kavga ettiğim
insan
Hazine
Bilgisayar
Ormanlık alan
Meyve çeşitleri
Dönme dolap
78 metafor TOPLAM

f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
116
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Tablo 1 incelendiğinde; öğretmen adaylarının pek çok farklı metaforlar belirttikleri
belirlenmiştir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının “üniversitedeki dersler” kavramına yönelik olarak
toplam 78 çeşit metafor ürettikleri ve bunun için 116 görüş belirttikleri görülmektedir. Öğretmen
adaylarının üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili en fazla belirttikleri metaforlar; oyun, bulmaca,
fobi, kış mevsimi, sakız, robot, vitaminler vb. olarak sıralanmıştır. Metaforların genel olarak belli
konulara ait olmadığı ve oldukça farklı vurguları olan metaforlar oldukları tespit edilmiştir. Diğer
taraftan metaforların kadınlar ve arı metaforları hariç tamamının cansız metaforlar olduğu ve bir nesne
adının vurgulandığı veya bir sürecin vurgulandığı belirlenmiştir.

Toplam 19 metaforun 11 ile 2

arasında tekrar edilme sıklığı olduğu belirlenirken, 68 metaforun ise birer kez tekrar edildiği
belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler için en fazla oyun metaforunu ürettikleri
görülmektedir. Belirtilen bu metaforla öğretmen adaylarının üniversitedeki dersleri oyun sürecindeki
algılarıyla

benzerlik

kurarak

açıklamaya

çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Öğretmen

adaylarının

üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili geliştirdikleri metaforların ortak özellikleri bakımından
ayrıldıkları kategorilere göre sınıflandırılmasına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2’ye göre, öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik geliştirdikleri
metaforlar dört kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler en fazla metafor kapsamaları bakımından
“Olumsuz tutum boyutu”, “Akademik boyutu”, “Gereklilik boyutu” ve “Eğlence boyutu” olarak
sıralanmaktadır. Bu kategorilerin her birinde farklı sayılarda metaforlar belirtilmiştir. Bu kategoriler
incelendiğinde, öncelikle öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik olarak
olumsuz algılarını belirten metaforları en fazla

vurguladıkları belirlenirken, diğer taraftan

üniversitedeki derslerin akademik boyutunun önemli olduğu, gereklilik boyutunun olduğu ve derslerin
eğlenceli yönlerinin de olduğuna yönelik algılarını vurgulayan metaforlar ifade etmişlerdir.
Tablo 2. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik olarak geliştirdikleri
metaforların kategorilere göre dağılımı
Kategoriler
1. Olumsuz tutum boyutu
Metaforlar: Bulmaca, Fobi, Kış mevsimi, Robot, Zaman kaybı,
Lisedeki dersler, Uzay, Yay, Yemek, Çanakkale, Tütün toplamak,
Yokuş, Dağ, Köprü, Dağınık bir dolap, Ankara’nın kışı, Reyhan,
Fırından yeni çıkan sıcak ekmek, Çaresiz hastalık, İndirime girmiş
mağaza, Hava durumu, Kadınlar, Şans oyunu, Labirent, Boks maçı,
Ölüm, Bomba, Uçurumdan geçmek
2. Akademik boyutu
Metaforlar: Hayatın kendisi, Yol haritası, Hayatın bir parçası,
Gökkuşağı, İnce bir şiir kitabı, Mesleğe hazırlık, Navigasyon, Kitap,
Ezberlenip unutulan bir şey, Teorik bilgi, Arı, Ansiklopedi, Yemek
yapmak, Deniz, Parçası eksik puzzle, Bilimsel araştırma, Kitap, Ceza,
Müebbet hapis cezası, Limon, Tohum ekmek, Hazine
3. Gereklilik boyutu
Metaforlar: Oyun, Vitaminler, Hayat, Bir yapbozun tamamlayıcı
parçası, Hayata atılmak için aşamalar, Hayata başlangıç, Yemek, Çanta,
Yaşam, Anne dayağı, Sanayideki işlenmesi gereken ürünler, Taş, Güneş,
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Metafor çeşidi (f)

28

22

18
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Ekmek, Su, Süt, İlaç, Meyve çeşitleri
4. Eğlence boyutu
Metaforlar: Oyun, Bulmaca, Sakız, Salıncakta sallanmak, Hediye,
13
Puzzle, Film, Masal kitabı, Yapboz, Sevdiğim fakat kavga ettiğim insan,
Bilgisayar, Ormanlık alan, Dönme dolap

* Bulmaca, Yemek ve Oyun metaforları iki farklı kategoride belirtilmiştir.
Tablo 2’de öğretmen adalarının farklı kategorilerde belirttikleri farklı metaforlara yönelik
olarak açıklamalarda bulunmuşlardır. Aşağıda öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına
yönelik olarak belirtikleri metaforların dağılım gösterdiği kategorilere göre metaforların her birine
belirttikleri açıklamalı örneklere yer verilmiştir. Bu örnekler öğretmen adaylarının belirttikleri şekilde
kendi ifadeleriyle ve katılımcı numaraları belirtilerek alınmıştır.
1. Olumsuz tutum boyutu kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait öğretmen
adaylarının belirttiği örnekler
Öğretmen adayları tarafından bu kategoride toplam 28 metafor belirtilmiştir. Aşağıda bu
metaforlara ait açıklamalara yer verilmiştir.
Fobi; ”Fobiler her zaman insanları mutsuz, tedirgin ve stresli ederler. Üniversitedeki
derslerde benim fobim halinde geldi. Derslerin hepsinde değil, fakat çoğunluğu fobim
haline geldi. Çünkü saatlerce karşında konuşan birini dinlemek, yanındakiyle
konuşamamak, bazen hiçbir şey yiyememek, telefonunla ilgilenememek, bilgisayarınla
çalışamamak, oturduğun yerden hiç kalkmamak, bazen sürekli yazı yazmak….beni çok
mutsuz, tedirgin ve stresli hale getiriyor”. (K21)
Yemek; ”Yemekler vücudumuz için faydalıdır fakat hepsini sevemeyiz. Üniversitedeki
dersler de yemekler gibidirler. Sevmediğimiz yemeği de yemek istemeyiz. Üniversitede
çok fazla ders var. Fakat hepsini sevmiyorum. O nedenle bu sevmediğim, merakımın
olmadığı, yararlı olduğunu bilsem bile bu derslere girmek istemiyorum. Mesleki
gelişimim için bu derslere girmem gerekiyor ama çoğu zaman devamsızlık yapıyorum”.
(K46)
2. Akademik boyutu kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait öğretmen
adaylarının belirttiği örnekler
Öğretmen adayları tarafından bu kategoride toplam 22 metafor belirtilmiştir. Aşağıda bu
metaforlara ait açıklamalara yer verilmiştir.
İnce bir şiir kitabı; ”Çoğumuzun bildiği gibi şiir kitapları eğer derleme değillerse çok
incedirler. Ancak bu ince kitapları anlamaya ve incelemeye başladığınızda her
kelimenin ne kadar derin anlamları ve size katacak çok şeyleri olduğunu görürsünüz.
Üniversitedeki derslerde böyledir. Üniversitedeki dersler işlenirken ne kadar
yüzeyselmiş gibi görünseler de ince bir şiir kitabının detayları gibi bizlerin yetişmesinde
ve iyi eğitim almamızda çok önemlidirler. Üniversitedeki derslerin her birinin bir
saatinde işlenen bir ders bile detayında kitapların yazıldığı çok bilgi veren bir konu
olabiliyor. Üniversitedeki her bir dersimiz çok önemlidir….”. (K100)
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Yemek yapmak; ”Yemek yapmak çok incelik gerektirir ve ustasının hazırlaması
gerekir. Malzemesi eksik olursa, malzemeleri sırasına göre katmazsanız, uygun
pişirmezseniz… hiçbir tat vermez. Üniversitedeki derslerde her konuda incelik
gerektirir. Derslerin işlenme sırası, dersi veren hocanın uzmanlığı, derslerde neler
öğretileceği, derslerdeki konuların sırası…. herşey çok önemlidir. Aksi halde bu
dersleri alan öğrenciler istenilen nitelikte yetişmezler ve işe giremezler, kimse
beğenmez…. Yani hiçbir tat vermezler”. (K11)
3. Gereklilik boyutu kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait öğretmen
adaylarının belirttiği örnekler
Öğretmen adayları tarafından bu kategoride toplam 18 metafor belirtilmiştir. Aşağıda bu
metaforlara ait açıklamalara yer verilmiştir.
Vitaminler; ”Vitaminler vücut için çok gereklidir. Vitamin almayan insanlar sağlıklı
olamazlar ve çabucak hastalanırlar. Üniversitedeki derslerde adaylarının mesleklerinde
başarılı olmaları, iyi yetişmeleri ve öğrencilerine faydalı olabilmeleri için gereklidir.
Üniversitedeki dersler olmazsa mesleğimizde başarılı olamayız. Vitaminsiz olan
vücutlar gibi oluruz”. (K1)
Hayat; ”Üniversitedeki dersler aynen hayat gibidirler. Hayatta tüm duyguları
yaşamamız ve tecrübe etmemiz gerektiği gibi üniversitedeki derslerde de aynısıdır.
Üniversitedeki derslerde de bazen gülersin, bazen ağlarsın, bazen nasıl olduğunu
anlayamazsın. Çoğu zaman oluruna bırakman gerekebilir. Olmadı bir daha denersin,
başarılı olana kadar. Hayatta sürekli bir şeyler öğrenmen gibi üniversitedeki derslerde
bir şeyler öğrenmen için gereklidir. Üniversitedeki her gün önceki günlerin ve bilgilerin
üzerine yenilerini katarak farklı tecrübeler yaşamamız için gereklidir ”. (K15)
4. Eğlence boyutu kategorisinde yer alan metaforlar ve açıklamalarına ait öğretmen
adaylarının belirttiği örnekler
Öğretmen adayları tarafından bu kategoride toplam 13 metafor belirtilmiştir. Aşağıda bu
metaforlara ait açıklamalara yer verilmiştir.
Hediye; ”Bize verilen bir hediye (paketi) karşısında, görünce heyecanlanır, eğlenirsin,
mutlu olursun ve içinde ne olduğunu, nasıl bir şey çıkacağını merak ederiz. Sürprizle
karşılaşırız. Paketten çıkanı ya seversin ya da sevmezsin. Üniversitedeki dersleri de
dönem başında bir hediye gibi alıyoruz. Dönem boyunca aldığımız dersi ya seviyoruz ya
da sevmiyoruz”. (K66)
Puzzle; ”Puzzle yapmak çok keyiflidir. İnsanı mutlu eder. Ancak parçalardan hepsinin
uyumlu şekilde düzenlenmesi ve ulaşmak istediğimiz bütüne ulaşmamız gerekir.
Üniversitedeki derslerin her biri puzzle kutusundaki her bir parçadır. Aldığımız her bir
ders meslek hayatımızda bizlere katlı sağlayacaktır. Bizler dersleri alırken mutlu
oluyoruz ve eğlenerek öğreniyoruz. Fakat derslerden birinden başarısız olursak meslek
üniversite hayatımızda başarısızlık ve mutsuzluk olacaktır. Mutlaka bu başarısızlığıeksik olan dersimizi kapatmamız gerekecektir aksi halde durum kötü olacaktır”. (K81)
Resim 1’de öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik olarak belirttikleri
metaforların vurgulanma sıklığına göre açıklandığı şemaya yer verilmiştir. Bu şemadan da anlaşıldığı
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gibi, üniversitedeki dersler öncelikle oyun metaforuyla açıklanırken özellikle birer defa vurgulanan
metaforların ve eşit frekanslı olan metaforların eşit punto büyüklüğünde olduğu dikkat çekmektedir.

Resim 1. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik olarak belirttikleri
metaforlara ait kelime bulutu
4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Araştırmaya katılan toplam 116 öğretmen adayının üniversitedeki dersler kavramına yönelik
olarak zengin bir bakış açısıyla oldukça çeşitli metaforlar belirttikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda
öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramıyla ilgili toplam 78 çeşit metafor geliştirdikleri ve
bunun için 116 görüş belirtmiş oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler
kavramıyla ilgili en fazla belirttikleri metaforlar; oyun, bulmaca, fobi, kış mevsimi, sakız, robot,
vitaminler olarak sıralanmıştır. Metaforların genel olarak belli konulara ait olmadığı ve oldukça farklı
vurguları olan metaforlar oldukları tespit edilmiştir. Diğer taraftan metaforların kadınlar ve arı
metaforları hariç tamamının cansız metaforlar olduğu belirlenmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının
üniversitedeki dersleri somut ve canlı olan kavramlarla eşleştiremediklerine ve bilişsel yapılarının
kavramsal olarak sınırlılığına işaret etmektedir.
Toplam 19 metaforun 11 ile 2 arasında tekrar edilme sıklığı olduğu belirlenirken, 68
metaforun ise birer kez tekrar edildiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler için
en fazla oyun metaforunu ürettikleri görülmektedir. Belirtilen metaforla öğretmen adaylarının
üniversitedeki dersleri oyun kavramı olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. Fakat oyun metaforu
öğretmen adaylarının bir oyun ortamında karşılıklı etkileşim içinde dersleri işlediklerine işaret
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etmektedir. Bu metafor öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına ait metaforların dağılım
gösterdiği kategorilerle de uyum göstermektedir. Çünkü öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinde
üniversitedeki derslerin günlük tecrübelerinin gerekli olması, akademik boyutunun olması ve eğlence
boyutunun olması ve bunların bir oyun kavramıyla ilişkilendirilmesi bir bütün olarak tüm
kategorilerde anlamlılık göstermektedir.
Diğer taraftan öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik geliştirdikleri
metaforlar toplam dört kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler en fazla metafor kapsamaları
bakımından “Olumsuz tutum boyutu (f=28)”, “Akademik boyutu (f=22)”, “Gereklilik boyutu (f=18)”
ve “Eğlence boyutu (f=13)” olarak sıralanmaktadır. Bu kategorilerin her birinde farklı sayılarda
metaforlar belirtilmiştir. Bu kategoriler incelendiğinde, öncelikle öğretmen adaylarının üniversitedeki
derslere yönelik olumsuz tutumlarını belirten metaforları en fazla vurguladıkları belirlenmiştir. Bu
durum araştırmanın oldukça önemli bir sonucudur. Çünkü ileride yapmak istediği meslek alanında
eğitim alan öğretmen adaylarının aldığı derslere yönelik olarak olumsuz tutum algılarını ifade etmesi
beklenmeyen bir sonuçtur. Bu durum öğretmen adaylarının derslerde beklentilerini karşılayamadığı
şeklinde değerlendirilebilir. Ancak belirtilen metaforlar incelendiğinde özellikle frekans değerleri
yüksek olan metaforların olumsuz tutum boyutunda yer aldığı belirlenmiştir (Bulmaca, Robot, Zaman
kaybı, Kış mevsimi, Çanakkale geçilmez vb.). Bu kategoride belirtilen metaforlar incelendiğinde,
çoğunlukla öğretmen adaylarının dersleri geçmekte problem yaşadıkları, başarılı olmaları için çok
fazla çaba harcadıkları, zorlandıkları vb. yönünde algılarını açıkladıkları belirlenmiştir. Bu durum
öğretmen adaylarının üniversitedeki derslerinde başarılı olmaları yönünde yeterli düzeyde gereken
çabayı göstermedikleri, derslere bilinçli olarak hazırlıklar yapmadıkları ve sonuçta beklenilen-istenilen
başarıyı elde edemediklerinden dolayı da olumsuz tutum belirtikleri şeklinde değerlendirilebilir. Bu
durum öğretmen adaylarının çalışma alışkanlıklarına yönelik yönlendirmelere ihtiyaç duyduklarına
işaret edebilmektedir.
Diğer taraftan en yüksek frekanslı ikinci kategori üniversitedeki derslerin akademik boyutunun
önemli olduğu yönünde vurgu yapılmasıdır. Öğretmen adayları üniversitedeki derslerin akademik
olarak çok önemli olduğunu belirten metaforlar üretmişlerdir. Belirtilen metaforlarla üniversitedeki
derslerin akademik olarak öğretmenlik mesleğine hazırlık olduğu, öğretmenlik mesleğinin yol
göstericisi olduğu, meslekle ilgili tüm bilgileri barındırdığı, derslerin çeşitli olduğu yönünde vurgular
belirtilmiştir (Hayatın kendisi, Yol haritası, Hayatın bir parçası, Gökkuşağı, İnce bir şiir kitabı,
Mesleğe hazırlık, Navigasyon, Kitap, Arı, Ansiklopedi, Yemek yapmak, Kitap, Tohum ekmek, Hazine
vb.). Belirtilen metaforlar öğretmen adaylarının üniversitedeki derslerinin ileride yapacakları olan
öğretmenlik mesleği için akademik anlamda önemli ve gerekli olduğunu algıladıklarına işaret
etmektedir. Bu sonuç oldukça önemlidir. Çünkü bir mesleğin gerektirdiği eğitimin akademik anlamda
üniversitedeki dersler

sayesinde

verildiğinin

algılanması meslekte

açabilecektir.
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Üçüncü kategoride öğretmen adayları üniversitedeki derslerin gerekli olduğu yönünde
algılarını vurguladıkları metaforlar üretmişlerdir. Bu kapsamda pek çok metafor belirtmişlerdir
(Vitaminler, Hayat, Bir yapbozun tamamlayıcı parçası, Hayata atılmak için aşamalar, Hayata
başlangıç, Yemek, Çanta, Yaşam, Güneş, Ekmek, Su, Süt, İlaç, Meyve çeşitleri vb.). Bu metaforların
pek çoğunda üniversitedeki dersler yaşam için zorunlu gerekli olan gıda maddeleri gibi
algılanmaktadır. Dolayısıyla mesleki eğitim almak öğretmenlik mesleği için kesinlikle gereklidir.
Eğitim alınmadan bu mesleğin yapılması hiç kolay olmayacaktır.
Dördüncü kategoride ise, öğretmen adayları üniversitedeki dersleri eğlenceli olarak
algılamaktadırlar. Bu algılarını vurgulayan pek çok metafor ifade etmişlerdir (Oyun, Bulmaca, Sakız,
Salıncakta sallanmak, Hediye, Puzzle, Film, Masal kitabı, Yapboz, Sevdiğim fakat kavga ettiğim
insan, Bilgisayar, Ormanlık alan, Dönme dolap vb.). Öğretmen adayları belirttikleri metaforlarla
üniversitedeki dersleri mesleki olarak gerekli bilgileri öğrenebilmeleri yönünde dersleri eğlenceli
olarak algılamaktadırlar. Bu sonuç öğretmen adaylarının olumlu algıya sahip olduklarına işaret
etmektedir.
Sonuç olarak, öğretmen adaylarının üniversitedeki derslere yönelik algıları olumsuz tutum
kategorisinde toplam 28 metaforla açıklanırken, akademik boyut, gereklilik boyutu ve eğlence
boyutunda toplam 53 metaforla açıklanmıştır. Bu durum öğretmen adaylarının öncelikli olarak
üniversitedeki dersleri akademik olarak algıladıkları, bu dersleri gerekli olarak algıladıkları ve bu
dersleri eğlenceli olarak algıladıkları şeklinde değerlendirilmelidir. Öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine hazırlık yönünde gerekli olan dersleri almaya açık oldukları ve mesleki gelişimleri yönünde
ihtiyaç duyduklarına işaret etmektedir. Mesleğinde başarılı olan öğretmenlerin lisans düzeyinde
aldıkları nitelikli eğitimle yetiştirilebilecekleri unutulmamalıdır.
Belirlenen sonuçlar yönünde aşağıdaki öneriler belirtilebilir.
1.Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik algılarının en fazla frekansla
ortaya çıktığı olumsuz tutum kategorisinde yer alan metaforlar hakkında detaylı veri toplayabilmek
için görüşme yöntemi başta olmak üzere farklı veri toplama yöntemleriyle desteklenerek araştırmalar
hazırlanabilir.
2.Öğretmen adaylarının üniversitedeki dersler kavramına yönelik algıları özellikle lisans
eğitiminin ilk ve son yıllarına bağlı olarak karşılaştırmalı şekilde incelenebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, 2010-2016 yılları arasında Ordu ilinde resmi ilköğretim okullarında görev
yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile cinsiyet, mesleki
kıdem, branş ve sendika üyeliği değişkenleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek
amaçlanmıştır. Araştırmada, doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, 2010-2016
yılları arasında Ordu ilinde resmi ilköğretim okullarında görev yapan 32.747 öğretmenin %2,97’sinin
disiplin suçu işlediği; en çok işlenen disiplin suçunun “görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve
esasları yerine getirmemek” suçu, en az işlenen disiplin suçunun ise “özürsüz olarak bir yılda toplam
20 gün göreve gelmemek” suçu olduğu; “uyarma” cezasının en çok alınan, “devlet memurluğundan
çıkarma” cezasının en az alınan disiplin cezası olduğu görülmüştür. Disiplin cezası alan öğretmenlerin
%66,23’ünün erkek, %33,77’sinin kadın olduğu; Türkçe öğretmenlerinin en çok, diğer branş
(rehberlik, teknoloji tasarım, özel eğitim, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, bilişim teknolojileri)
öğretmenlerinin en az disiplin suçu işleyen ve ceza alan öğretmenler oldukları; 5 yıl ve altı kıdeme
sahip öğretmenlerin en az, 16-25 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin ise en çok disiplin suçu işleyen ve
disiplin cezası alan öğretmenler oldukları; sendika üyesi öğretmenlerin, sendika üyesi olmayan
öğretmenlere oranla daha fazla disiplin suçu işledikleri ve daha fazla disiplin cezası aldıkları tespit
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Disiplin, Suç, Ceza, Öğretmen
ABSTRACT
This research has aimed to determine if there is a relationship between disciplinary offenses
committed by teachers working in primary schools in Ordu between the years of 2010-2016 and the
variables of gender, occupational seniority, branch and trade union membership along with
disciplinary punishments given to them. In this research, document review method has been used. The
research has shown that 2,97% of 32.747 teachers working in official primary schools in Ordu
province have committed disciplinary offense and the offense the most committed is “not to fulfill the
procedures and principles determined by the institutions in the place of duty” and the offense the least
committed is “not to be on duty 20 days in total without any excuse”, the punishment the most
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received is “warning” and the punishment the least received is “dismissal from the State Office”. It is
determined that 66,23% of the teachers who has received disciplinary punishment is made of male and
33,77 % of them is made of female, Turkish teachers are who has received the most punishment and
the other branches (Guidance, technology design, special education, physical education, visual arts,
music, information technology) are who has committed the least offense and received the least
punishment; the teachers who have 5 years and below seniority are those who have committed the
least offense while the teachers who have 16-25 years seniority are those who have committed the
most disciplinary offense and union member teachers have committed more disciplinary crimes and
received more disciplinary punishments than non-union members.
Keywords: Discipline, Crime, Punishment, Teacher

GİRİŞ
Eğitim; bir ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini doğrudan etkileyen, geleceğini belirleyen,
insanların geleneklerini ve çağdaş değerlerini uyum içinde kaynaştıran, gelişmiş ve gelişmekte olan
bütün ülkelerin üzerinde büyük bir duyarlılıkla durdukları, çok önemli bir süreçtir (Çağlar, 2006). Bir
eğitim sisteminin başarısı o sistemi işletecek olan öğretmenlerin ve diğer personelin niteliğine bağlıdır
(Pehlivan, 2008). Milli Eğitim Temel Kanunu’nda özel bir uzmanlık alanı olarak tanımlanan
öğretmenlik mesleğinin değeri, öğretmenin eğitim sisteminin en stratejik öğesi olmasından
kaynaklanmaktadır denebilir.
Her örgütte olduğu gibi, eğitim örgütlerinde de çalışanların uymak zorunda olduğu birtakım
kurallar vardır ve bu kurallar, örgütün daha verimli çalışması ve hedeflere daha çabuk ulaşılması için
gereklidir (İlgar, 2005). Çalışanların inanarak ve isteyerek örgütün kurallarına ve düzenine uygun
davranış göstermesini sağlayan güç disiplindir (Eren, 2015). Disiplin geniş anlamda, kişilerin uyum
içinde yaşaması için konulan kurallar ve kuralların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan
önlemlerdir (Karaman, 1994).
Her kurum amaçlarını gerçekleştirmek için disiplin kurallarını uygulamak zorundadır
(Başaran, 2000).

Disiplin hukukunun kendinden beklenen bu amaca ulaşmasında, disiplin

hükümlerinin uygulayıcısı durumundaki disiplin amirlerine çok büyük görevler düşmektedir (Orhan,
2003). Örgütsel sorunlar baş gösterince, asıl görevi örgütü belirlenmiş amaçlara göre yönetmek olan
(Bursalıoğlu, 2015) idare tarafından bu yönde bazı tedbirler alınarak yaptırımlara gidilir. Örgütün
amaçlarına ters düşen, bu amaçlardan sapan ya da bu amaçlara ulaşmayı yavaşlatan bireylere karşı
uygulanan yaptırımlar disiplin işlemleri ile sağlanır.
Suç, yasal metinlerin emrettiği hususlara uyulmaması veya eksik uyulması; mevzuatın
yasakladığı fiillerin işlenmiş olması durumlarını kapsayan (Alver, 1997), hukuk kurallarının
yasakladığı ve yapılmasına veya yapılmamasına cezai yaptırım uyguladığı fiiller olarak açıklanabilir
(Sorguç, 1992b). Disiplin suçu, kamu hizmetinin yürütülmesinde ve kamu yararında devamlılığın
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sağlanmasına yönelik ödev ve sorumlulukların, kamu personeli tarafından hiç yerine getirilmemesi,
eksik yerine getirilmesi veya zamanında yerine getirilmemesi ya da bu konuda getirilen yasal
sorumlulukların ihlali sonucu oluşan suçlardır (Arıca, 2000).
Kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine
getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlilerine emrettiği ödevleri yurt
içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlığına göre uygulanan idari yaptırımlar olarak
tanımlanan (Sorguç, 1992a) disiplin cezaları, kamu kurumlarında çalışan görevlilerin, görevlerini yetki
ve sorumlulukları dâhilinde yerine getirmelerini sağlamak ve bu görevlilerin çalışma düzeni için
sağlanan şartları ve çalışma ortamını bozucu eylemlerde bulunmalarını önlemek amacını taşır.
Ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ceza yaptırımına ilişkin olarak belirlediği hukuksal
çerçevenin belirsizliği ve uygulamaların tamamıyla yöneticilerin inisiyatifine bırakılması dolayısıyla
nesnellikten uzaklaşılması, sağlıklı bir disiplin anlayışının oluşmasını engellemektedir. Bu nedenle
öğretmenlerin davranışları yöneticilerin insana bakış açılarına paralel olarak kurumdan kuruma
değişmekte, herhangi bir davranış aynı örgüte bağlı bir kurumda normal olarak değerlendirilirken
diğer bir kurumda cezalandırılması gereken bir davranış olarak değerlendirilebilmektedir. Seyhani,
Özder ve Konedralı’ya (2009) göre bunun neticesinde hukuki durumları birbirine çok benzeyen kamu
çalışanlarına, farklı disiplin hükümlerinin uygulanması söz konusu olmuş, bu da kamu çalışanları
arasında zaten var olan sosyal ve ekonomik eşitsizliklere bir de hukuksal alanda adaletsizlikleri
eklemiştir.
Disiplin cezaları öğretmenlerin özlük haklarını olumsuz etkilemekte, bazı cezalar görevde
yükselmelerini engellemekte, bazıları da memuriyet yaşamlarına son verebilmektedir. Disiplin cezaları
istenmeyen yaptırım özelliklerine sahip olduğundan öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını
düşürmekte, meslektaş, öğrenci ve veli nezdinde güven kaybına yol açmaktadır. Disiplin cezalarının
artması, ülkenin eğitimsel beklentilerinin karşılanamamasına yol açarak özelde öğretmenlerin genelde
de öğretmenlere bağlı olarak eğitim kurumlarının niteliğini düşürmektedir. Bundan dolayı disiplin
suçlarının ve uygulanacak yaptırımların net olarak belirlenmesi, uygulanan disiplin cezalarının amaca
hizmet edip etmediğinin ortaya konması, bu cezaların bireysel ve mesleki gelişmeye etkilerinin tespit
edilmesi önemlidir.
Alanyazın incelendiğinde, disiplin suçları ve disiplin cezaları ile ilgili yapılan araştırmaların
genellikle öğretmenlerin aldıkları ödüller ve cezalar arasındaki ilişkilerin tespitine yönelik oldukları
söylenebilir (Seçkin, 1988; Çelebi 2009; Seyhani, Özder ve Konedralı, 2009). Bunun yanında, disiplin
suçları ve disiplin cezalarının sadece yöneticiler bazında (Öter, 2002; Terzi,1996, Çelebi, 2009) ve
sadece ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler bazında ele alındığı (Seçkin, 1988; Çelik,
1988) çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak, araştırmamızda olduğu gibi, resmi ilköğretim okullarında
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görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile cinsiyet, mesleki
kıdem,

branş

ve

sendika

üyeliği değişkenleri arasında

bir

ilişki bulunup bulunmadığının

belirlenmesine yönelik kapsamlı araştırma sayısının az olduğu söylenebilir.
Bu çalışmanın, resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin
suçları ile aldıkları disiplin cezalarının istatistiksel verilere göre oranlarının tespit edilmesi, disiplin
cezası alınmasına neden olan durum ve davranışların neler olduğu, işlenen disiplin suçları ve alınan
disiplin cezaları ile bazı değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığının tespit edilmesi, disiplin suçu
işleme ve disiplin cezası alma oranlarını en aza indirebilecek öneriler geliştirerek çalışma barışına
katkı sağlaması bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bu açıklamalardan yola çıkarak araştırmanın temel problemi, ilköğretim okullarında görev
yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ile aldıkları disiplin cezalarının neler olduğunu; işlenen
disiplin suçları ve alınan disiplin cezaları ile cinsiyet, mesleki kıdem, branş ve sendika üyeliği
değişkenleri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemektir. Bu temel problemden hareketle
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ile
aldıkları disiplin cezaları nelerdir?
2. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve
aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin cinsiyetleri arasında bir ilişki var mıdır?
3. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve
aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin branşları arasında bir ilişki var mıdır?
4. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve
aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin mesleki kıdemleri arasında bir ilişki var mıdır?
5. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve
aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin sendika üyelikleri arasında bir ilişki var mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile cinsiyet, branş,
mesleki kıdem ve sendika üyeliği değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla
yapılan bu araştırma, var olan bir durumu olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçladığından betimsel bir
çalışmadır. Çalışmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.
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Araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsayan doküman incelemesi tekniğinde (Yıldırım ve Şimşek, 2016), araştırmaya konu olan olay
kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2016).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Ordu ilinde 2010-2016 yılları arasında resmi ilköğretim (ilkokulortaokul) okullarında görev yapmış ve disiplin suçu işleyip disiplin cezası almış öğretmenler
oluşturmaktadır. Evrenin tamamı araştırma kapsamına alındığından ayrıca örneklem belirlenmemiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırma için gerekli veriler, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri
Başkanlığı’nın arşiv kayıtlarından, Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistik Bölümü’nden ve MEBBİS
üzerinde bulunan e-personel modülünden elde edilmiştir.
Dokümanlar,

dokümanlara

ulaşma,

dokümanların

özgünlüğünün

kontrol

edilmesi,

dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma (Yıldırım ve Şimşek, 2016) aşamalarına
uygun olarak incelenmiştir. Veriler ile ilgili olarak ilgili bölümün Şube Müdürü ve Bölüm Şefi ile
görüşülerek verilerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı, doğru yorumlanıp yorumlanmadığı teyit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada doküman incelemesiyle elde edilen veriler sayısallaştırılarak (nicelleştirilerek)
nitel verilerin sayısal analizi yapılmış (Yıldırım ve Şimşek, 2016); ulaşılan veriler mantıklı, tutarlı ve
anlaşılır bir şekilde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç ilişkileri irdelenmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amacını gerçekleştirmek için, doküman inceleme yoluyla toplanan
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ile Aldıkları
Disiplin Cezalarına İlişkin Bulgular.
İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları ve aldıkları
disiplin cezaları ile ilgili veriler Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 1 İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları
Disiplin Suçları
Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.
Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapmamak.
Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmak.
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak,
Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
Verilen emirlere itiraz etmek.
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek.
Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunmak.
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.
Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici
hareketlerde bulunmak,
Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.
Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.
Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek.
TOPLAM

f
132
119
118

%
13,56
12,22
12,11

112

11,49

70

7,19

55

5,65

50
45
44
40

5,14
4,62
4,51
4,11

40

4,10

26

2,66

20
20
16
15

2,06
2,05
1,65
1,54

12

1,23

10
10
10
7
3
974

1,02
1,02
1,02
0,72
0,30
100

Tablo 1 üzerinde yapılan incelemede; işlenen disiplin suçları arasında “Görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” suçu ilk sırayı alırken bunu sırasıyla,
“Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapmamak”, “Devlet memuru vakarına yakışmayan
tutum ve davranışta bulunmak”, “Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak”, “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek”, “Amirine veya
maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak”, “Görev sırasında
amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak”, “Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek” ve
“İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak” suçları takip
etmektedir. “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” suçu ise en az işlenen suç
olmuştur.
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Tablo 2 Disiplin Suçu İşleyen ve Disiplin Cezası Alan Öğretmenlerin Yıllara ve Toplam
Öğretmen Sayısına Göre Dağılımı
Yıllar

Genel Öğretmen Sayısı

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOPLAM

4128
4077
4579
4747
4916
5076
5224
32747

Suç işleyen/Ceza Alan
Öğretmen Sayısı
101
128
122
145
147
151
180
974

%
2,44
3,13
2,66
3,05
2,99
2,97
3,44
2,97

Tablo 2 üzerinde yapılan incelemede, Ordu ilinde 7 yılda resmi ilköğretim okullarında görev
yapan toplam 32.747 öğretmenin %2,97’sinin suç işleyerek disiplin cezası aldığı; disiplin suçu işleme
ve disiplin cezası alma konusunda yıllara göre çok büyük farklılık oluşmadığı görülmektedir.
Tablo 3 Öğretmenlerin Aldıkları Disiplin Cezaları
Disiplin Cezaları
Uyarma
Kınama
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Devlet Memurluğundan Çıkarma
TOPLAM

f
327
314
208
110
15
974

%
33,58
32,23
21,35
11,30
1,54
100

Tablo 3 incelendiğinde; öğretmenlerin aldıkları disiplin cezaları arasında, “Uyarma” cezasının
birinci sırada yer aldığı, bu cezayı sırasıyla “Kınama”, “Aylıktan Kesme”, “Kademe İlerlemesinin
Durdurulması” ve “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezalarının izlediği görülmektedir.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları
Disiplin Cezaları ile Cinsiyetleri Arasında Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin Bulgular.
İşledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin cinsiyetleri arasında
bir ilişki olup olmadığına ilişkin veriler Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 4 Disiplin Suçu İşleyen ve Disiplin Cezası Alan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre
Toplam Öğretmen Sayısına Oranı
Cinsiyet

Toplam Öğretmen Sayısı

Kadın
Erkek
Toplam

15.681
17.066
32.747

Suç İşleyen ve Ceza Alan
Öğretmen Sayısı
329
645
974

%
2,09
3,77
2,97

Tablo 4 incelendiğinde, Ordu ilinde toplam 7 yıl içinde resmi ilköğretim okullarında görev
yapan toplam 15.681 kadın öğretmenin %2,09’unun disiplin suçu işlediği ve ceza aldığı, toplam
17.066 erkek öğretmenin ise %3,77’sinin disiplin suçu işlediği ve disiplin cezası aldığı; araştırma
kapsamında yer alan, disiplin suçu işlemiş ve disiplin cezası almış 974 öğretmenden disiplin suçu
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işleyen kadın öğretmenlerin oranının %33,77, erkek öğretmenlerin oranının ise %66,23 olduğu
görülmektedir.
Tablo 5 Disiplin Cezalarının Öğretmenlerin Cinsiyetine Göre Dağılımı
Disiplin Cezaları

Cinsiyet
Kadın
f
%
120 36,47
114 34,65
69
20,97
23
6,99
3
0,91
329 100

Uyarma
Kınama
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Devlet Memurluğundan Çıkarma
TOPLAM

Erkek
f
207
200
139
87
12
645

%
32,09
31,01
21,55
13,49
1,86
100

Tablo 5 incelendiğinde, hem erkek hem kadın öğretmenlerin en fazla “Uyarma” cezası
aldıkları; “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasının ise hem kadın hem erkek öğretmenler
tarafından en az alınan ceza olduğu görülmektedir. Kadın öğretmenlerin ceza hiyerarşisinde alt
sıralarda yer alan “Uyarma” ve “Kınama” cezalarını erkek öğretmenlere göre daha fazla aldıkları
görülürken, erkek öğretmenlerin ise daha ağır olan “Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin
Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezalarını kadın öğretmenlere göre daha fazla
aldıkları görülmektedir.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları
Disiplin Cezaları ile Öğretmenlerin Branşları Arasında Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin
Bulgular.
İşledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin branşları arasında bir
ilişki olup olmadığına ilişkin veriler Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 6 Disiplin Suçu İşleyen ve Disiplin Cezası Alan Öğretmenlerin Branşlara Göre Toplam
Öğretmen Sayısına Oranı
Branş

Toplam Öğretmen Sayısı

Sınıf Öğretmenliği
Türkçe
Sosyal Bilgiler
Fen ve Teknoloji
Matematik
Din Kültürü
İngilizce
Diğerleri
Toplam

13.631
2.668
1.657
2.027
2.228
1.363
2.236
6.937
32.747

Suç İşleyen ve Ceza Alan
Öğretmen Sayısı
415
105
62
67
77
50
87
111
974

%
3,04
3,93
3,74
3,30
3,45
3,66
2,23
1,60
2,97

Tablo 6 üzerinde yapılan incelemede, Türkçe öğretmenlerinin en fazla disiplin suçu işleyen ve
en fazla disiplin cezası alan öğretmenler oldukları, bunu sırasıyla Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce branşlarının izlediği;
diğer branşların (Rehberlik, Teknoloji Tasarım, Özel Eğitim, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik,
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Bilişim teknolojileri) ise en az disiplin suçu işleyen ve en az disiplin cezası alan branşlar oldukları
tespit edilmiştir.
Tablo 7 Disiplin Cezalarının Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı
Branş
Sınıf
Öğretmeni
f
%

Disiplin
Cezaları

Türkçe
f

%

Sosyal
Bilgiler
f %

Fen ve
Din
Matematik
Teknoloji
Kültürü
f %
f
%
f %

İngilizce

Diğer

f

f

%

%

Uyarma

145 34,94 40

38,10 21 33,87 20 29,85 25 32,47

22 44,00 27 31,03 27

24,32

Kınama

137 33,01 35

33,33 20 32,26 25 37,31 27 35,06

13 26,00 25 28,74 32

28,83

17,14 13 20,97 12 17,91 14 18,18

9

18,00 18 20,69 26

23,42

9,52

5

10,00 16 18,39 23

20,72

Aylıktan Kesme 98

23,61 18

Kademe
İlerlemesinin
Durdurulması
31 7,47
Devlet
Memurluğundan
Çıkarma
4
0,96
TOPLAM
415 100

10

2
1,90
105 100

6

9,68

2 3,23
62 100

9

13,43 10 12,99

1 1,49
67 100

1 1,30
77 100

1 2,00
50 100

1 1,15
87 100

3
2,70
111 100

Tablo 7 incelendiğinde, Sınıf Öğretmenleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ile İngilizce Öğretmenleri tarafından en çok alınan cezanın “Uyarma” cezası olduğu; Fen ve
Teknoloji, Matematik ile diğer branş öğretmenleri tarafından en çok alınan cezanın “Kınama” cezası
olduğu; bütün branşlar tarafından en az alınan cezanın ise “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası
olduğu görülmektedir.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları
Disiplin Cezaları ile Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri Arasında Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin
Bulgular.
İşledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin mesleki kıdemleri
arasında bir ilişki olup olmadığına ilişkin olarak elde edilen veriler Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 8 Disiplin Suçu İşleyen ve Disiplin Cezası Alan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine
Göre Toplam Öğretmen Sayısına Oranları
Mesleki Kıdem

Toplam Öğretmen Sayısı

5 Yıl ve Altı
6-10 Yıl Arası
11-15 Yıl Arası
16-20 Yıl Arası
21-25 Yıl Arası
26-30 Yıl Arası
Toplam

4323
5825
5546
6114
5526
5413
32747

Suç İşleyen ve Ceza Alan
Öğretmen Sayısı
55
115
184
258
203
159
974

%
1,27
1,97
3,32
4,22
3,67
2,94
2,97

Tablo 8 üzerinde yapılan incelemede, 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin en az
disiplin suçu işleyen ve disiplin cezası alan öğretmenler oldukları, bunu sırasıyla 6-10 yıl arası mesleki
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kıdeme sahip öğretmenlerin, 26-30 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin, 11-15 yıl arası
mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ve 21-25 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin izledikleri;
16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ise en çok disiplin suçu işleyen ve en çok disiplin
cezası alan öğretmenler oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 9 Disiplin Cezalarının Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı

Disiplin Cezaları
Uyarma
Kınama
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin
Durdurulması
Devlet Memurluğundan
Çıkarma
TOPLAM

Kıdemi
5 Yıl ve
Altı
f
%
23 41,8
17 30,9
15 27,2

6-10 Yıl
Arası
f
%
37
32,1
35
30,4
29
25,2

11-15
Arası
f
65
55
38

-

-

12

10,4

-

-

2

55

100

115

Yıl
%
35,3
29,8
20,6

16-20 Yıl
Arası
f
%
91
35,2
80
31,0
55
21,3

21-25
Arası
f
70
64
41

23

12,5

27

10,4

1,7

3

1,6

5

100

184

100

258

Yıl

Yıl

%
34,4
31,5
20,2

26-30
Arası
f
41
63
30

26

12,8

22

13,8

1,9

2

0,9

3

1,8

100

203

100

159

100

%
25,7
39,6
18,8

Tablo 9 incelendiğinde, 26-30 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler dışındaki bütün
öğretmenlerin en çok “Uyarma” cezası aldıkları, “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasının ise
bütün öğretmenler tarafından en az alınan ceza olduğu; en hafif ceza olan “Uyarma” cezasının en çok
5 yıl ve altı kıdeme sahip öğretmenler tarafından alındığı görülmektedir.
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşledikleri Disiplin Suçları ve Aldıkları
Disiplin Cezaları ile Öğretmenlerin Sendika Üyelikleri Arasında Bir İlişki Olup Olmadığına İlişkin
Bulgular.
İşledikleri disiplin suçları ve aldıkları disiplin cezaları ile öğretmenlerin sendika üyelikleri
arasında bir ilişki olup olmadığına ilişkin veriler Tablo 10 ve Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 10 Disiplin Suçu İşleyen ve Disiplin Cezası Alan Öğretmenlerin Sendika Üyeliğine
Göre Toplam Öğretmen Sayısına Oranı
Sendika Üyeliği
Sendikalı Öğretmen
Sendikalı Olmayan Öğretmen
Toplam

Toplam Öğretmen
Sayısı
22.775
9.972
32.747

%
69,55
30,45
100

Suç İşleyen ve Ceza Alan
Öğretmen Sayısı
687
287
974

%
3,01
2,87
2,97

Tablo 10 incelendiğinde, Ordu ilinde 7 yılda resmi ilköğretim okullarında görev yapan toplam
32.747 öğretmenin %69,55’inin sendika

üyesi olduğu, %30,45’inin ise

sendika üyeliğinin

bulunmadığı; sendika üyesi öğretmenlerin %3,01’inin disiplin suçu işleyerek disiplin cezası aldıkları,
sendika üyesi olmayan öğretmenlerin ise %2,87’sinin disiplin suçu işleyerek disiplin cezası aldıkları
görülmektedir.
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Tablo 11 Disiplin Cezalarının Öğretmenlerin Sendika Üyeliğine Göre Dağılımı
Disiplin Suçları
Kınama
Uyarma
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Devlet Memurluğundan Çıkarma
TOPLAM

Sendika Üyeliği Yok

Sendika Üyeliği Var

f
105
100
43
34
5
287

f
209
227
165
76
10
687

%
36,59
34,84
14,98
11,85
1,74
100

%
30,42
33,04
24,02
11,06
1,46
100

Tablo 11 incelendiğinde, sendika üyesi olmayan öğretmenlerin en çok “Kınama” cezası,
sendika üyesi olan öğretmenlerin ise en çok “Uyarma” cezası aldıkları; sendika üyesi öğretmenlerin
“Aylıktan Kesme” cezasını sendika üyesi olmayan öğretmenlerden daha fazla aldıkları; hem sendika
üyesi öğretmenlerin hem de sendika üyesi olmayan öğretmenlerin en az aldıkları disiplin cezasının
“Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada, Ordu ilinde 2010-2016 yılları arsında resmi ilköğretim okullarında görev yapan
toplam 32.747 öğretmenin 974’ünün disiplin suçu işlediği ve ortalama suç işleme oranının %2,97
olduğu; disiplin suçu işleme ve disiplin cezası alma konusunda yıllara göre çok büyük farklılık
oluşmadığı ve toplam öğretmen sayısı dikkate alındığında disiplin suçu işleyen ve disiplin cezası alan
öğretmen oranının çok yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada ulaşılan bu sonuç, Öter (2002),
Gözcü (2008), Çağlar (2016) ve Gezer (2015) tarafından yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir.
Araştırmada; işlenen disiplin suçları arasında “Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul
ve esasları yerine getirmemek” suçunun ilk sırayı aldığı ve bunu sırasıyla, “Verilen emir ve görevlerin
tam ve zamanında yapmamak”, “Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta
bulunmak”, “Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmak”, “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” suçlarının takip ettiği; “Özürsüz
olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” suçunun ise öğretmenler tarafından en az işlenen
suç olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada, “Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmeme”
suçunun yüksek oranda işlenmiş olduğu görülmektedir. Gezer (2015) tarafından yapılan çalışmada da
“Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” suçu ilk sırada yer
alırken; Çağlar (2006) tarafından tapılan çalışmada aynı suç, sendikal suçlardan sonra ikinci sırada yer
almıştır. Çelebi (2009) ve Seçkin (1998) tarafından yapılan çalışmalarda, en fazla suç oluşturan
konular sıralamasında “Kurumca belirlenen usul ve esaslara uymama” suçu birinci sırada yer almıştır.
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“Görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmeme” suçunun yüksek
oranda işlenmesinin nedeni, yasal metinlerin sınırlarının kesin olarak çizilememiş olması, kesin ve net
ifadelerle hazırlanmamış olan yasa maddelerinin soruşturmacılara geniş yorum ve çıkarımda bulunma
yetkisi vermesi olarak açıklanabilir. Yasal sınırların net ve kesin çizilmemiş olması, öğretmenlerin
kurumlarca belirlenmiş olan usul ve esaslar konusunda sistemle, yöneticilerle hatta birbirleriyle ve
özellikle de soruşturmacılarla farklı düşünmelerine, farklı yorumlarda bulunmalarına ve dolayısıyla
farklı uygulamalara neden olabilmektedir. Öğretmen için suç olmayan bir fiil yönetim tarafından suç
sayılabilmekte ya da okul çalışanlarının suç saymadıkları bir fiil soruşturmacı tarafından suç olarak
değerlendirilebilmektedir. Seçkin’e (1990) göre, disiplinle ilgili yasa ve kurallarda yeterince açıklık ve
netlik olmaması, disiplin cezalarına neden olan fiillerin farklı kişilerce, farklı algılanmasına ve
dolayısıyla farklı ve fazla cezalar verilmesine yol açmaktadır. Terzi’ye (1996) göre, yasa ve kurallarda
disiplin cezalarına ilişkin boşluklar, belirsizlikler ve tutarsızlıklar bulunmaktadır.
Ayrıca, yasal metinlerde “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” ile “Özürsüz ve
kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek” fiillerinin suç sayılması ve bu düzenlemeden dolayı
öğretmenlerin devamsızlıklarının sürekli inceleme/soruşturma konusu yapılarak cezalandırılmaları,
“Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” suç oranının düşük olma nedeni olarak
açıklanabilir.
Araştırmada, öğretmenlerin aldıkları disiplin cezaları arasında, “Uyarma” cezasının ilk sırada
yer aldığı, bu cezayı sırasıyla “Kınama”, “Aylıktan Kesme”, “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” ve
“Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezalarının izlediği tespit edilmiştir. Yapılan başka araştırmalarda
da öğretmenlerin en fazla “Uyarma” cezası aldıkları tespit edilmiştir (Beşirli, 1997; Karataş, 2000;
Çağlar, 2006; Çelebi, 2009; Gezer, 2015). Araştırmada, en az alınan disiplin cezasının “Devlet
Memurluğundan Çıkarma” cezası olduğu tespit edilmiş olup, bu tespit Çelebi (2009) ve Öter (2002)
tarafından yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir.
Araştırmada, disiplin suçu işleyen ve disiplin cezası alan erkek öğretmen oranının kadın
öğretmen oranından daha fazla olduğu; hem erkek hem kadın öğretmenlerin en fazla “Uyarma” cezası
aldıkları, “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasının ise hem kadın hem erkek öğretmenler
tarafından en az alınan ceza olduğu; kadın öğretmenlerin ceza hiyerarşisinde alt sıralarda yer alan
“Uyarma” ve “Kınama” cezalarını erkek öğretmenlere göre daha fazla aldıkları, erkek öğretmenlerin
ise daha ağır olan “Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan
Çıkarma” cezalarını kadın öğretmenlere göre daha fazla aldıkları tespit edilmiştir. Araştırmada
ulaşılan bu sonuç, yapılan başka çalışmalarla da desteklenmektedir (Beşirli, 1997; Çelik, 1998;
Karataş, 2000; Öter, 2002; Çağlar, 2006; Çelebi, 2009; Gezer, 2015),
Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha az disiplin suçu işlemeleri ve daha hafif
cezalar almaları, toplumda baskın olan ataerkil değerler nedeniyle erkeklerin kadınlara göre daha aktif
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ve daha sert, kadınların ise daha nazik ve toplumsal normlara uymada daha titiz yetiştirilmeleriyle
açıklanabilir. “Geleneksel Türk ailesinde kız çocukları ataerkil yapıya uyum sağlamak üzere
yetiştirildiklerinden” (Tolan, 1991), kadınlar kendilerine aktarılan geleneksel kadınlık ideolojisini
içselleştirerek buna göre tutum ve davranış sergilemektedirler (Çelebi, 1990). Erkekler genel olarak
cesur, güçlü, bağımsız ve maceracı; kadınlar ise sıcak, edilgen, uyumlu, sessiz ve koruyucudurlar
(Vatandaş, 2011). Kadınlar ilişkilerinde erkeklerin aksine daha duygusal, daha destekleyici ve daha
şeffafken (Mudd, 2002); erkekler daha yarışmacı, daha atılgan, konuşmalarında ve duygularında daha
sert yapılıdırlar (Ünal, 1994). Kibarlık, acıma, sorumluluk ve adanmak kadınlarda daha çok gelişmiştir
(Beutel and Marini, 1995).
Araştırmada, 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin en az disiplin suçu işleyen ve en
az disiplin cezası alan öğretmenler oldukları, 16-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin ise
en çok disiplin suçu işleyen ve disiplin cezası alan öğretmenler oldukları; kıdem farkı gözetmeksizin
bütün öğretmenlerin en çok “Uyarma” cezası aldıkları, “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasının
ise bütün öğretmenler tarafından en az alınan ceza olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu tespit, Karataş
(2000), Gözcü (2008) ve Gezer (2015) tarafından yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir.
Mesleki kıdemi az olan öğretmenlerin daha az disiplin suç işleme nedeni olarak mesleğin
başlangıcındaki bireylerin kurallara daha fazla uymaları, amirlere daha fazla itaat etmeleri, mesleği
öğrenme çabasına girmeleri ve hata yapmamak için daha dikkatli olmaları gösterilebilir. Kıdem artışı
çalışanlarda kendine güven oranını artırmakta, bu da kuralları önemsememe, amire karşı çıkma ve
daha fazla hata yapma olarak suç oranını artırmaktadır denebilir. Gezer’e (2015) göre, öğretmenlerin
mesleki kıdemi arttıkça disiplin suçu işleme ve disiplin cezası alma oranlarının artması, mesleki kıdem
artışıyla birlikte öğretmenlerde normatif davranışlara özen gösterme duyarlılığının azalması,
yorgunluk, kuralları ve mesleki kriterleri savsaklama davranışlarında meydana gelen artışla
açıklanabilir. Gözcü’ye (2008) göre,

mesleğinin ilk yıllarında öğretmenler disiplin cezası almamak

için daha fazla çaba sarf ederken, mesleki kıdemi ilerleyen öğretmenler daha fazla ve daha rahat
disiplin suçu işleyebilmektedirler. Karataş’a (2000) göre, disiplin suçu işleyen öğretmenlerin büyük
çoğunluğu düşük hizmet üresine sahipken, hizmet süresinin artışı disiplin suçu işleme oranını
artırmaktadır.
Araştırmada, sendika üyesi öğretmenlerin sendika üyesi olmayan öğretmenlere oranla daha
fazla disiplin suçu işledikleri ve daha fazla disiplin cezası aldıkları tespit edilmiştir. “Çalışanların
işyerlerindeki çalışma şartlarını iyileştirme, hak ve çıkarlarını koruma çabalarının ortaya çıkardığı
mücadele örgütleri olan sendikalar” (Ersoy, 2016), belirli bir ihtiyacın güç birliği yapılarak
karşılanması amacında birleşen insanlardan oluşan örgütler (Şimşek, 2014) olduklarından, örgütlü
olmanın getirdiği gücü, cesareti ve güveni üyelerine de aktarabilmektedir (Urhan, 2012). Sendika
üyeliğinden kaynaklanan güç, cesaret ve sendikaların üyelerini her hâlükârda koruyacaklarına olan
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inancın getirdiği güven sendika üyesi öğretmenlerin daha fazla mücadeleci, daha az itaatkâr, kuralları
daha fazla esnetmeye çalışan, kurumlarca belirlenmiş olan usul ve esaslara daha az dikkat eden kişiler
olmalarını sağlamakta, bu durum da sendika üyesi öğretmenlerin daha fazla disiplin suçu işlemelerine
ve daha fazla disiplin cezası almalarına neden olmaktadır denebilir.
Araştırmada, sendika üyesi olmayan öğretmenlerin en çok “Kınama” cezası, sendika üyesi
olan öğretmenlerin ise en çok “Uyarma” cezası aldıkları; sendika üyesi öğretmenlerin “Aylıktan
Kesme” cezasını sendika üyesi olmayan öğretmenlerden daha fazla aldıkları; hem sendika üyesi
öğretmenlerin hem de sendika üyesi olmayan öğretmenlerin en az aldıkları disiplin cezasının “Devlet
Memurluğundan Çıkarma” cezası olduğu görülmektedir. Sendika üyesi öğretmenlerin “Aylıktan
Kesme” cezasını daha fazla almalarının, işledikleri suçların daha ciddi ve daha ağır ceza gerektiren
suçlar olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler geliştirilebilir: Disiplin suçları ve disiplin
cezaları yasa metinlerinde net olarak tanımlanmalı, işlenen suçun ve alınacak cezanın sınırları kesin
olarak belirtilmeli, yasa metinleri farklı yorumlara ve farklı algılamalara açık olmayacak şekilde
hazırlanmalıdır. Disiplin hukukuna ilişkin düzenlemeler,

karşılaşılan sorunlar ve yargısal

içtihatlar ışığında yeniden ele alınarak daha nesnel bir zemine oturtulmalı, disiplin suçları ve
disiplin cezalarıyla ilgili hükümler günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. İşlenen
disiplin fiiline uygulanacak disiplin cezalarında hukuksal birliktelik sağlanmalı, aynı disiplin fiiline
farklı disiplin cezaları uygulanmamalıdır. Disiplin amirlerinin ve diğer kamu çalışanlarının görevlerini
ifa ederken, tüm sübjektif duygulardan arınmaları ve görevin amacına uygun hareket etmeleri önemli
olduğundan, okul yöneticileri ile öğretmenlerin görev tanımları net yapılmalı, yetki ve sorumlulukları
açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Disiplin cezası teklif etme ve uygulama yetkisi olan yönetici ve
soruşturmacıların, disiplin hukuku ve idari yargılama usulleri hakkında hizmet öncesinde ve hizmet
içinde yetiştirilmeleri sağlanmalı, etkin hizmet içi eğitim faaliyetleriyle yönetici ve öğretmenler
disiplin suçları ve disiplin cezaları hakkında detaylı olarak bilgilendirilmelidir. İşlenen disiplin
suçlarının azaltılabilmesi için öğretmenlerin sınıf yönetimi, öfke kontrolü, insan hakları, hukuk,
iletişim, çocuk ve ergen psikolojisi gibi alanlarda bilgi ve becerileri artırılmalıdır. Öğretmenlerin
disiplin suçu işlemelerini önleyici ve disiplin cezalarının caydırıcılığını artırıcı güçlü özendiriciler
oluşturulmalıdır.

İnceleme

ve

soruşturmalarda

adaletin tecelli edebilmesi için soruşturmacı

bağımsızlığı sağlanmalıdır.
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEŞİNCİ, ALTINCI, YEDİNCİ
VE SEKİZİNCİ SINIF MATEMATİK ÖĞRENME ALANLARINDA KENDİNİ YETERLİ
GÖRME DÜZEYLERİ
SELF-QUALIFICATION LEVELS IN THE FIFTH, THIRD AND SEVENTH CLASS
MATHEMATICS LEARNING FIELDS OF PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS
TEACHER CANDIDATES

İsmet Eryılmaz, Büşra Kaşlıköse
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ismeterylmz@gmail.co m

ÖZET
Eğitim-öğretim süreci sürekli kendini yapılandırıp gelişerek çağa ayak uydurmaya
çalışmaktadır. Çağa ve ihtiyaçlara uygun yeni öğrenme alanları, yeni temalar, yeni konular ve
kazanımlar eğitim sistemi içerisine girmektedir. Kapsamı değiştirilenler veya etkisini kaybedenlerde
müfredattan çıkarılmaktadır. Eğitim-öğretim sistemindeki bu yenileşme hareketinin durması sistemin
aksamasına neden olmaktadır. Eğitim-öğretim sisteminin bir parçası olan öğretmen ve öğretmen
adayları da bu dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. Geleceğin öğretmen adayları da adaylık
süreçlerinde eksiklerini gidermeli ve alanlarına hakim olmaları gerekmektedir. Bu sayede daha etkin
ve daha verimli olacaklardır. Eksiklerini adaylık sürecinde gideremeyen öğretmen adayları, görev
başında işi öğrenmekte bu süreçte öğrencileri olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak bu
araştırmada ilköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının 5. 6. 7. ve 8. sınıf konularında
kendilerini ne derece yeterli gördükleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma
desenlerinden olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırma analizinde içerik ve betimsel analiz
yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizinde adayın kendini yeterli ve yetersiz gördüğü konu alanları
analiz edilirken, içerik analizinde ise bu durumun nedenleri ortaya konmuştur. İlköğretim matematik
öğretmen adaylarının alt öğrenme alanlarının öğretiminde kendilerini yeterli gördükleri beşinci,
altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfın ortak alt öğrenme alanları arasında; doğal sayılar, tam sayılar,
rasyonel sayılar ve kesirler bulunmaktadır. Yetersiz gördükleri ortak alanlar arasında ise; döşüm
geometrisi, alan ölçümü, cebirsel ifadeler gibi konular gelmektedir. Yeterli ve yetersiz görülen
alanlardaki en önemli nokta cebirsel ifadelerin varlığıdır.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim, matematik, öğretmen adayı, konu alanı.
ABSTRACT
The education-training process constantly tries to keep up with the pace by developing its own
structure. New learning areas, new themes, new topics and achievements in accordance with the needs
of the season and needs are included in the education system. The scope is changed or the effect is lost
in the curriculum. It is the continuation of this renewal movement in the education and training
system. Why is it. Education system and teacher candidates are also forced to adapt to this
transformation. Prospective teachers of your future must be able to overcome their shortcomings in
their candidacy process and to master their fields. They will be more effective and more efficient on
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this point. Candidate candidates who can not correct their deficiencies during the candidacy process,
learning job on duty negatively affects their students. I have read the candidates of the teachers and
tried to determine how satisfactory they are in the subjects of 5th, 6th, 7th and 8th grade of primary
school mathematics teachers. Research qualitative research methods are carried out in the form of case
studies. Research analysis and content. Descriptive analysis is presented to the persons who are
sufficient and inadequate, and the causes of this situation are revealed in content analysis. Among the
common sub-course areas of the fifth, sixth, seventh and eighth grade of the sub-areas of elementary
school mathematics teacher candidates; There are natural numbers, exact numbers, rational numbers
and fractions. Among the common areas they find inadequate are; Topics such as installation
geometry, area measurement, and algebraic expressions are available. Algebraic expressions exist.
Keywords: Primary school, mathematics, teacher candidate, subject area

GİRİŞ
Bilgi çağı denilen günümüzde bilgi hızla yayılmakta ve kendini yapılandırmaktadır. Bugün
öğrenilen bir bilgi yarın için eski olmaktadır. Devletlerin, toplumların, kurumların, bireylerinde bu
değişimi yakından takip etmesi ve kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bu gelişimle iç içe olan ve
yakından takip etmesi gereken kurumların başında eğitim-öğretim kurumları gelmektedir. Geleceğin
tohumlarının

atıldığı,

bilgi

alış

verişi

sağlayan

bu

kurumlarında

şüphesiz

uygulayıcıları

öğretmenlerdir. Öğretmenlerde üzerine aldığı sorumluluk bilincine uyarak kendini geliştirmeli,
eksikliklerini tamamlamalıdır. Bu doğrultuda geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adayları da lisans
eğitimleri sürecinde bu değişime başlamalıdır.
Lisans eğitimi süresince adaylar, mesleki yeterlilikleri pedagojik alan bilgisi(PAB), matematik
alan bilgisi(MAB) ve müfredat bilgisi olarak ele alınmaktadır. Pedagojik alan bilgisi konu alan bilgisi
ile bağlantılı olup, karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedirler(Even, 1993; Capraro ve diğerleri,
2005; Boz, 2004; Türnüklü, 2005; Konyalıoğlu ve diğerleri, 2012). Bir öğretmenin ve öğretmen
adayının bu üç boyuta da hakim olması gerekmektedir. Aksi halde pedagojik eğitimi eksik kaldığında
öğrenciyi anlama, seviyesine inme, yaşının ve gelişimsel özelliklerini anlayamayacaktır. Alan bilgisi
eksik olduğu taktirde öğrenciye aktaracağı bilgiyi eksik, fazla veya yanlış aktaracaktır. Müfredat
bilgisi eksik kaldığında ise nereden başlayıp nereye gideceğini kestiremeyecektir. Kısacası sağlıklı bir
eğitim-öğretim olabilmesi için üç boyutunda eksiksiz olması gerekmektedir. Diğer türlü eğitimöğretim süresi sekteye uğrayacak, çeşitli problemler baş gösterecektir.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, odak noktanın matematik programı(Erdoğan ve diğ.
2017; Halat, 2007) öğrenme yörüngesi(Simon, 1995; Dündar ve Gündüz, 2015), matematik
dersi(Hasar ve diğ. 2012), olduğu ve öğrenciye odaklandığı(Taşpınar ve Halat, 2009; Aydoğdu ve diğ.
2014) görülmektedir. Fakat öğrenciye bilgiyi aktaran öğretmen işin kilit noktasıdır. Çünkü
aktaramayan bir öğretmen veya aktaramayacağına inanan bir öğretmen olduğu sürece diğer çalışmalar
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yetersiz kalacaktır. Buda belli konularda hem bireysel başarıya, hem ülke başarısına, hem de yapılan
bilimsel çalışmaların başarısına etki edecektir.
Geleceğin öğretmenleri olacak öğretmen adayları lisans eğitimleri süresince bu eksiklerini fark
edip tamamlamaları gerekmektedir. İlköğretim matematik öğretmen adayları da gelecekte okutacakları
beşinci, altıncı, yedinci ve

sekizinci sınıftaki matematik konu alanlarına

hakim olmaları

gerekmektedir. Diğer türlü matematiğin temellerinin atıldığı ilkokul döneminde öğrenciler bazı
konuları net olarak anlayamayacaktır.. Ayrıca öğrencilerin matematikte başarılı olması için bütün
öğrenme alanlarında yeterli olması gerekmektedir(Kogar ve Demircioğlu 2016). Eğitim uzun vadeli
bir yatırımdır bu yüzden eksiklikleri öngörmek gerekmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak
ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik konu
alanlarında kendilerini ne derece yeterli gördükleri belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Bu

çalışmada

nitel

araştırma

desenlerinden

olgubilim

yöntemi

kullanılmıştır.

Olgubilim(fenomenoloji/phenomenology) deseni farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı
bilgi sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Tümüyle yabancı olunmayan ancak tam olarak da
anlamı kavranamamış olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma
zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının beşinci,
altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf matematik konu alanlarına yönelik kendilerini yeterli görme
düzeylerinin nedenleri ile araştırılmasının amaçlandığı bu çalışmada bu yöntem tercih edilmiştir.
Araştırma verilerinin analizinde içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının
konu alanlarında kendilerini yeterli ve yetersiz görme durumuna göre değerlendirdikleri alanın
analizde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Adayların kendilerini yeterli ve yetersiz gördükleri
alanlara ilişkin nedenlerini ortaya koydukları bölümün analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
ÇALIŞMA GRUBU
Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde Giresun Üniversitesi’ne devam eden 3. sınıf
ve 4. sınıf ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin tamamı olarak belirlenmiştir. Bu
bağlamda dördüncü sınıf 39 öğretmen adayı ve 3. sınıf 49 öğretmen adayı araştırma grubunu
oluşturmaktadır. 88 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmaya gönüllü olarak 71
öğretmen adayı katılmıştır. Anketler incelendiğinde 60 anketin eksiksiz doldurulduğu görülmüştür.
Araştırma 60 ilköğretim matematik öğretmen adayı üzerinden yürütülmüştür.
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BULGULAR
Tablo 1: Çalışma grubuna ait değişkenlerin frekans değerleri
Sınıf

Cinsiyet

Mezun Olunan Bölüm

Kadın

Erkek

3. sınıf

4. sınıf

Sayısal

41

19

33

27

53

Türkçematematik
7

Matematik Öğretmenliği öncelikli
istediğim bölümdü
Evet
Hayır
34

26

Araştırma katılan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 41’i kadın 19’u erkektir. Bu
durumdan yola çıkılarak kadınların matematik öğretmenliğini daha çok tercih ettiği sonucuna
ulaşılabilir. Öğretmen adaylarından 3. Sınıf öğretmen adayı(33) ile 4. sınıf öğretmen adayı(27) sayıları
birbirine yakındır.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 53’ü lise öğrenimini sayısal ağırlıklı bölümde
bitirmiştir. Diğer 7 aday ise tükçe-matematik ağırlıklı bölümden mezun olmuştur. Öğretmen
adaylarından 34’ü matematik öğretmenliğini öncelikli olarak istediği bölüm olarak belirtirken 26 aday
matematik öğretmenliğini öncelikli olarak istediği bölüm olarak belirtmemiştir. Bu durum adayların
istemediği ya da öncelikli olarak istemediği bir bölüme devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca iki
grubun frekans değerleri birbirine yakındır.
Tablo 2: Öğretmen adaylarının 5. sınıf alt öğrenme alanlarında kendilerini yeterli görme
düzeyleri
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KONULAR
Doğal sayılar
Zaman ölçü birimleri ve problem çözme
Veri analizi ve yorumlama
Temel geometrik kavramlar ve çizimler
Kesirler
Kesirlerle işlemler
Ondalık gösterim
Yüzdeler
Uzunluk ölçüleri
Üçgenler ve dörtgenler
Alan ölçme
Geometrik cisimler

Adayın Kendini Yeterli Görme Düzeyi
Yetersizim
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
2
5
53
27
15
18
23
19
18
13
22
25
4
16
40
10
25
25
18
20
22
27
28
5
28
23
9
19
30
11
32
22
6
31
20
9

Toplam
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tablo 2’ye göre ilköğretim matematik öğretmen adayları kendilerini 5. sınıf alt öğrenme
alanlarına göre değerlendirmiştir. Adaylar genel olarak kendilerini orta seviyede yeterli görmektedir.
Adaylar kendilerini yeterli gördüğü en yüksek frekansa sahip alt öğrenme alanı f=53 ile ‘doğal sayılar’
alt öğrenme alanıdır. Bu alt öğrenme alanını sırası ile ‘kesirler’, ‘temel geometrik kavramlar ve
çizimler’ ve ‘kesirlerle işlemler’ öğrenme alanları takip etmektedir. Adayların kendilerini kısmen
yeterli gördüğü en yüksek frekansa sahip alt öğrenme alanı ise f=30 ‘üçgenler ve dörtgenler’dir.
Adayların kendilerini yetersiz gördükleri en yüksek frekansa sahip alt öğrenme alanı ise, f=32 ile ‘alan
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ölçme’ öğrenme alanıdır. Bu alanları sırası ile ‘geometrik cisimler’ ve ‘uzunluk ölçüleri’ takip
etmektedir.
Tablo 3: ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 5. sınıf alt öğrenme alanlarını
öğrencilere kazandırmada kendilerini yeterli/yetersiz görme nedenleri

Kolay
öğreteceğimi
düşünüyorum

Zorlanacağımı
düşünüyorum

Öğrenci Kaynaklı
Nedenler
Konuyu sevmeleri(f=5)
Hazırbulunuşluk
düzeyleri(f=12)
Sürekli tekrar etmeleri
(f=4)

Soyut düşünemiyor
olması (f=9)
Hazırbulunuşluğa sahip
olmaması (f=11)

Öğretmen Kaynaklı Nedenler
Konuya hakim olduğum için(f=8)
Strateji ve yöntem(f=3)
Çok fazla etkinlik yapmış
olmam(f=3)
Farklı materyalleri tecrübe etmem
(f=2)
En sevdiğim konu(f=2)
Yeterli değilim, bilmiyorum
(f=10)
Öğrenirken zorlandığım için (f=2)
Öğrenci seviyesine inemiyorum
(f=3)

Öğrenme Alanı ile İlgili
Nedenler
Konu alanı(f=10)
Günlük hayatla ilişkili ve
görsel olması(f=9)
Temel matematik konusu
(f=5)
Akılda kalıcılık (f=3)
İlgi çekicilik(f= 2)
Konunun zor ve seviyesi
yüksek olması (f=8)
Yorumlama yeteneği
gerektirmesi (f=4)
Dönüşüm, strateji ve
yorum gerektirmesi (f=6)
Materyal kullanımının
zorluğu (f=2)

Matematik öğretmen adaylarının 5. sınıf alt öğrenme alanlarına ilişkin görüşleri analiz edilmiş
ve tablo 3’te gösterilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme alanına göre düşünceleri kategorilere
ayrılmış ve parantez içinde frekans değerleri verilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme alanlarının
öğretimi sırasında kolay olduğunu düşünmelerinin temel nedeni öğrencilerin o konuya ait
hazırbulunuşluğu olması ve birinci sınıftan itibaren konuyu biliyor olmalarıdır. Ayrıca konuların
somut ve günlük hayatla ilişkili olması öğretimi sırasında kolaylık sağlayacağını düşünmektedirler.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğrenme alanının öğretiminde zorlacağını
düşünmesinin temel nedenleri; öğrencilerin soyut düşünememesi, hazırbulunuşluğa sahip olmaması,
kendini yeterli görmemesi ve konunun zor olmasıdır. Ayrıca öğretimdeki zorluk nedenlerini; %35’ü
öğrenci kaynaklı, %25’i öğretici kaynaklı ve %40’i de konudan kaynaklı neden olarak belirtmişlerdir.
Tablo 4: Öğretmen adaylarının 6. sınıf alt öğrenme alanlarında kendilerini yeterli görme
düzeyleri
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KONULAR
Doğal sayılar
Sıvılarda ölçme
Geometrik cisimler ve hacim ölçme
Alan ölçme
Cebirsel ifadeler
Tam sayılar
Veri analizi
Araştırma soruları üretme, veri toplama ve
analiz etme
Ondalık gösterim

Adayın Kendini Yeterli Görme Düzeyi
Yetersizim
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
1
3
56
34
11
15
29
15
10
33
14
13
27
11
22
6
12
42
18
24
18
29
25
6
21
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15

24

Toplam
60
60
60
60
60
60
60
60
60
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10
11
12
13
14

Kesirler ve işlemler
Oran
Açılar
Çarpanlar ve katlar
Çember

9
14
16
18
30

12
28
19
30
21

39
18
25
12
9

60
60
60
60
60

Tabloya göre ilköğretim matematik öğretmen adayları kendilerini 6. sınıf alt öğrenme
alanlarına göre değerlendirmiştir. Adaylar kendilerini orta düzeyde yeterli olarak görmektedirler.
Adayların kendilerini en iyi yeterli gördükleri alt öğrenme alanı en yüksek frekans değeri ile f=56
‘doğal sayılar’dır. Bunu sırası ile f=42 ‘tam sayılar’ ve f=39 ‘kesirle ve işlemler’ takip etmektedir.
Adayların kendilerini kısmen yeterli gördükleri alt öğrenme alanlarından en yüksek frekans değeri ile
f=30 ‘çarpanlar ve katlar’dır. Adayların kendilerini yetersiz gördükleri alt öğrenme alanlarından en
yüksek frekansa sahip değer f=34 ‘sıvılarda ölçme’dir. Bu değeri takip eden frekansı yüksek değerler
sırası ile f=33 ‘alan ölçme’ ve f=30 ‘çember’dir.
Tablo 5: ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 6. sınıf alt öğrenme alanlarını
öğrencilere kazandırmada kendilerini yeterli/yetersiz görme nedenleri
Öğrenci Kaynaklı
Nedenler
Konuyu sevmeleri(f=1)

Kolay
öğreteceğimi
düşünüyorum

Hazırbulunuşluk
düzeyleri(f=17)
Sürekli tekrar
etmeleri(f=3)

Toplam

21
(soyut) düşünemiyor
olması (f=2)

Zorlanacağımı
düşünüyorum

Hazırbulunuşluğa sahip
olmaması (f=15)
Üç boyutlu düşünme
gerektirmesi (f=3)

Toplam

20

Öğretmen Kaynaklı
Nedenler
Konuya hakim olduğum
için(f=8)
Strateji ve yöntem(f=2)
Çok fazla etkinlik yapmış
olmam(f=2)
Farklı materyalleri tecrübe
etmem(f=2)
En sevdiğim konu(f=3)
17
Yeterli değilim, bilmiyorum
(f=7)
Öğrenirken zorlandığım için
(f=2)
Sevmediğim konu(f=2)
Zorlanacağımı
düşünmüyorum(f=1)
12

Öğrenme Alanı ile İlgili
Nedenler
Konu alanı anlaşılır (f=12)
Günlük hayatla ilişkili ve
somut olması(f=9)
Temel matematik
konusu(f=1)
Akılda kalıcılık(f=3)
Konu alanı dar(f=3)
28
Zor konu/ zor
anlaşılır/seviyesi yüksek
(f=14)
Soyut konu(f=9)
Dönüşüm, strateji ve yorum
gerektirmesi (f=10)
Materyal kullanımının ve
uygulama zorluğu (f=5)
38

Öğretmen adaylarının öğrenme alanlarının öğretimi sırasında kolay olduğunu düşünmelerinin
temel nedeni öğrencilerin o konuya ait hazırbulunuşluğu ve konunun kolay anlaşılabilir olmasıdır.
Ayrıca konuların somut ve günlük hayatla ilişkili olması ve adayların konuya hakim olmalarının
öğretim sırasında kolaylık sağlayacağını düşünmektedirler.
İlköğretim matemetik öğretmen adaylarının alt öğrenme alanlarının öğretiminde zorlanma
nedenlerini olarak; öğrencinin hazırbulunuşluğa sahip olmaması, zor konu olması, soyut olması,
adayın yeterli olmamasını göstermişlerdir. Ayrıca öğretimdeki zorluk nedenlerini; 29’u öğrenci
kaynaklı, %17’si öğretici kaynaklı ve %54’ü de konudan kaynaklı neden olarak belirtmişlerdir.
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Tablo 6: Öğretmen adaylarının 7. sınıf alt öğrenme alanlarında kendilerini yeterli görme
düzeyleri
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KONULAR
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri
Rasyonel sayılar
Rasyonel sayılarla işlemler
Eşitlik ve denklem
Doğrusal denklemler
Oran orantı
Cisimlerin farklı yönlerden görünümleri
Doğrular ve açılar
Çember ve daire
Veri işleme
Çokgenler
Dönüşüm geometrisi
Yüzdeler

Adayın Kendini Yeterli Görme Düzeyi
Yetersizim
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
5
1
54
3
1
56
4
6
50
13
12
35
9
27
24
5
37
18
35
16
9
13
34
13
27
25
8
21
30
9
28
20
12
47
10
3
28
18
14

Toplam
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tabloya göre ilköğretim matematik öğretmen adayları kendilerini 7. sınıf alt öğrenme
alanlarına göre değerlendirmiştir. Adaylar kendilerini ilk öğrenme alanlarında yeterli, iler ki öğrenme
alanlarında ise orta düzeyde yeterli olarak görmektedirler. Adayların kendilerini en iyi yeterli
gördükleri alt öğrenme alanı en yüksek frekans değeri ile, f=56 ‘rasyonel sayılar’dır. Bu değeri sırası
ile f=54 ‘tam sayılarla çarpma ve bölme işlemi’ ve ‘rasyonel sayılarla işlemler’ takip etmektedir.
Adayların kendileri kısmen yeterli gördükleri alt öğrenme alanlarından en yüksek frekansa sahip
öğrenme alanı f=37 ‘oran orantı’dır. Adayların kendilerini yetersiz gördükleri alt öğrenme
alanlarından en yüksek frekansa sahip olanı ise f=47 ile ‘dönüşüm geometrisi’dir. Bunu takip eden
öğrenme alanı ise, ‘cisimlerin farklı yönlerden görünümleri’dir. Adaylar 7. Sınıf alt öğrenme
alanlarında kendilerini yeterli seviyede görmemektedirler.
Tablo 7: ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 7. sınıf alt öğrenme alanlarını
öğrencilere kazandırmada kendilerini yeterli/yetersiz görme nedenleri
Öğrenci Kaynaklı
Nedenler
Konuyu sevmeleri(f=2)

Kolay
öğreteceğimi
düşünüyorum

Hazırbulunuşluk
düzeyleri(f=14)
Sürekli tekrar
etmeleri(f=5)

Toplam

19
Soyut düşünemiyor
olması (f=0)

Zorlanacağımı
düşünüyorum

Hazırbulunuşluğa sahip
olmaması (f=10)
Üç boyutlu düşünme
gerektirmesi(f=6)

Öğretmen Kaynaklı
Nedenler
Konuya hakim olduğum
için(f=10)
Strateji ve yöntem(f=)
Çok fazla etkinlik yapmış
olmam(f=3)
Farklı materyalleri tecrübe
etmem(f=1)
En sevdiğim konu(f=3)
17
Yeterli değilim, bilmiyorum
(f=9)
Öğrenirken zorlandığım için
(f=3)
Sevmediğim konu(f=2)
Zorlanacağımı
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Öğrenme Alanı ile İlgili
Nedenler
Konu alanı anlaşılır (f=12)
Günlük hayatla ilişkili ve
somut olması(f=5)
Temel matematik
konusu(f=2)
Akılda kalıcılık(f=2)
Konu alanı dar(f=4)
25
Zor konu/ zor
anlaşılır/seviyesi yüksek
(f=9)
Soyut konu(f=5)
Dönüşüm, strateji ve yorum
gerektirmesi (f=11)
Materyal kullanımının ve
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Toplam

16

düşünmüyorum(f=1)
15

uygulama zorluğu (f=4)
29

Öğretmen adaylarının 7. Sınıf alt öğrenme alanlarının öğretimi sırasında kolay olduğunu
düşünmelerinin temel nedeni öğrencilerin o konuya ait hazırbulunuşluğu ve konunun kolay
anlaşılabilir olmasıdır. Ayrıca konuların somut ve günlük hayatla ilişkili olması ve adayların konuya
hakim olmalarının öğretim sırasında kolaylık sağlayacağını düşünmektedirler. Bu bağlamda sonuçların
6. sınıf bulguları ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
İlköğretim matemetik öğretmen adaylarının 7. sınıf alt öğrenme alanlarının öğretiminde
zorlanma nedenlerini olarak; öğrenme alanının dönüşüm strateji ve yorum gerektirmesi, öğrencinin
hazırbulunuşluğa sahip olmaması, anlaşılması zor konu olması, üç boyutlu düşünme gerektirmesi,
adayın yeterli olmamasını göstermişlerdir. Ayrıca öğretimdeki zorluk nedenlerini; 27’si öğrenci
kaynaklı, %25’i öğretici kaynaklı ve %48’ü de konudan kaynaklı neden olarak belirtmişlerdir.
Tablo 8: Öğretmen adaylarının 8. sınıf alt öğrenme alanlarında kendilerini yeterli görme
düzeyleri
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KONULAR

Çarpanlar ve katlar
Üslü ifadeler
Veri analizi
Basit olayların olma olasılığı
Üçgenler
Dik üçgen ve pisagor bağıntısı
Dönüşüm geometrisi
Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler
Eşlik ve benzerlik
Doğrusal denklemler
Denklem sistemleri
Eşitsizlikler
Geometrik cisimler
Kareköklü ifadeler

Adayın Kendini Yeterli Görme Düzeyi
Yetersizim
Kısmen
Yeterliyim
Yeterliyim
6
8
46
4
9
47
22
16
22
32
11
17
10
12
38
14
24
22
38
15
7
19
32
9
24
20
16
27
20
13
28
20
12
28
27
5
31
13
16
18
12
30

Toplam
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Tabloya göre ilköğretim matematik öğretmen adayları kendilerini 8. sınıf alt öğrenme
alanlarına göre değerlendirmiştir. Adaylar kendilerini ilk öğrenme alanlarında yeterli, iler ki öğrenme
alanlarında ise orta düzeyde yeterli olarak görmektedirler. Ayrıca son öğrenme alanı olan ‘kareköklü
ifadeler’de de kendilerini yeterli görmektedirler. Adayların kendilerini en iyi yeterli gördükleri alt
öğrenme alanı en yüksek frekans değeri ile f=47 ‘üslü ifadeler’dir. Bunu takip eden değerler ise f=46
‘çarpanlar ve katlar’ ve ‘üçgenler’dir. Adayların kendilerini orta düzeyde yeterli gördükleri alt
öğrenme alanları ise, frekans değerlerine göre sırasıyla ‘cebirsel ifadeler ve özdeşlikler’ ve
‘eşitsizlikler’dir. Adayların kendilerini yetersiz gördükleri alt öğrenme alanları da sırasıyla ‘dönüşüm
geometrisi’, ‘basit olayların olma olasılığı’ ve ‘geometrik cisimler’dir.

946

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 9: ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 7. sınıf alt öğrenme alanlarını
öğrencilere kazandırmada kendilerini yeterli/yetersiz görme nedenleri
Öğrenci Kaynaklı
Nedenler
Konuyu sevmeleri(f=)

Kolay
öğreteceğimi
düşünüyorum

Hazırbulunuşluk
düzeyleri(f=14)
Sürekli tekrar
etmeleri(f=4)

Toplam

18
Soyut düşünemiyor
olması (f=0)

Zorlanacağımı
düşünüyorum

Hazırbulunuşluğa sahip
olmaması (f=7)
Üç boyutlu düşünme
gerektirmesi(f=5)

Toplam

12

Öğretmen Kaynaklı
Nedenler
Konuya hakim olduğum
için(f=10)
Strateji ve yöntem(f=1)
Çok fazla etkinlik yapmış
olmam(f=)
Farklı materyalleri tecrübe
etmem(f=1)
En sevdiğim konu(f=2)
14
Yeterli değilim, bilmiyorum
(f=9)
Öğrenirken zorlandığım için
(f=2)
Sevmediğim konu(f=2)
Zorlanacağımı
düşünmüyorum(f=1)
14

Öğrenme Alanı ile İlgili
Nedenler
Konu alanı anlaşılır (f=13)
Günlük hayatla ilişkili ve
somut olması(f=8)
Temel matematik
konusu(f=2)
Akılda kalıcılık(f=)
Konu alanı dar(f=2)
22
Zor konu/ zor
anlaşılır/seviyesi yüksek
(f=10)
Soyut konu(f=3)
Dönüşüm, strateji ve yorum
gerektirmesi (f=13)
Materyal kullanımının ve
uygulama zorluğu (f=2)
28

Öğretmen adaylarının 8. Sınıf alt öğrenme alanlarının öğretimi sırasında kolay olduğunu
düşünmelerinin temel nedeni öğrencilerin o konuya ait hazırbulunuşluğu ve konunun kolay
anlaşılabilir olmasıdır. Ayrıca konuların somut ve günlük hayatla ilişkili olması ve adayların konuya
hakim olmalarının öğretim sırasında kolaylık sağlayacağını düşünmektedirler. Bu bağlamda sonuçların
6. ve 7. sınıf bulguları ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
İlköğretim matemetik öğretmen adaylarının 8. sınıf alt öğrenme alanlarının öğretiminde
zorlanma nedenlerini olarak; öğrenme alanının dönüşüm strateji ve yorum gerektirmesi, öğrencinin
hazırbulunuşluğa sahip olmaması, anlaşılması zor konu olması, üç boyutlu düşünme gerektirmesi,
adayın yeterli olmamasını göstermişlerdir. Ayrıca öğretimdeki zorluk nedenlerini; %22’si öğrenci
kaynaklı, %26’sı öğretici kaynaklı ve %52’si de konudan kaynaklı neden olarak belirtmişlerdir
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci
sınıf matematik alt öğrenme alanlarına ilişkin kendilerini yeterli görme düzeyleri ve öğrenme
alanlarının öğretiminde yeterli veya yetersiz gördüğü durumların nedenlerini ortaya çıkarmak için
yapılmıştır.
Araştırmaya katılan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 41’i kadın 19’u erkektir. Bu
durum bize kadınların erkeklere oranla ilköğretim matematik öğretmenliğini daha çok tercih ettiği
sonucunu vermektedir. Çakiroğlu ve Işıksal (2009) ve Gencür (2011)’de benzer sonuçlara ulaşmıştır.
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Bu adayların genel olarak mezun oldukları bölüm sayısaldır. Araştırmaya katılan 60 adaydan sadece
7’si Türkçe-matematik bölümünden mezun olmuştur.
İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarından 34’ü matematik öğretmenliğini
öncelikli olarak istediği bölüm olarak belirtirken diğer 26 öğretmen adayı öncelikli olarak istediği
bölüm olmadığı yanıtını vermiştir. Bu durum öğretmen adaylarının istemediği ya da öncelikli olarak
istemediği bir mesleği yapacaklarını göstermektedir. Araştırma sonuçlarını literatürde destekleyen
çalışmalar arasında Şahin (2009) Tüfekçi ve Aslim (2013), Çağlar (2013) gösterilebilir. Bu durum
öğretmen adaylarının hem lisans hayatında hem de öğretmenlik sürecinde iş doyumunu etkileyecektir.
Ayrıca istemediği bir mesleğin eğitimini almak başarısını düşürecek ve mesleğini yaparken daha çok
yıpranmaya yol açacaktır. Araştırma sonuçları Çağlıyan (2007), Akkoç ve Çiftçi (2016) araştırmaları
tarafından desteklenmektedir.
Araştırma kapsamında öğretmen adaylarından 5. Sınıf alt öğrenme alanlarından kendilerini en
yeterli gördükleri alan doğal sayılar ve kesirler olmuştur. Adayların bu konuda kendileri yeterli
görmeleri nedenleri arasında sürekli tekrar eden konular olması ve konuların öğrenci tarafından kolay
anlaşılmasıdır. Kendilerini yetersiz gördükleri alanlar ise yüzdeler, alan ölçme, geometrik cisimler ve
uzunluk ölçüleridir. Bu durumun nedeni olarak adaylar öğrencilerin yeterli hazırbulunuşluğu
olmadığını,

konunun

anlaşılmasının

zor

olduğu

ve

kendilerinin

konuya

hakim

olamadığı

belirtmişlerdir. Bu durum öğretmen adaylarının tutumlarını olumsuz etkileyebilir. Alan yazında ki
araştırmalar da tutumun öğrenme ve öğretme sürecini etkilediğini göstermektedir(Durmuş ve diğ.
2009; Karaman, 2008; Fadlelmula, 2008).
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 6. sınıf alt öğrenme alanlarının öğretimine yönelik
kendilerini yeterli gördükleri alanlar arasında; doğal sayılar, tam sayılar, kesirler ve işlemler ve açılar
alt öğrenme alanları gelmektedir. Öğretmen adaylarının bu alanların öğretiminde kendilerini yeterli
görme nedenleri arasında öğrencilerin hazırbulunuşluğa sahip olması, kendilerinin konuya hakim
olması, konunun anlaşılır ve günlük hayatla ilişkili olması gelmektedir. Adayların öğretiminde
kendilerini yetersiz gördükleri alanların başında; Sıvılarda ölçme, alan ölçme, araştırma soruları
üretme, veri toplama, çember, geometrik cisimler ve hacim ölçme alanları gelmektedir. Adaylar bu
öğrenme alanlarının öğretiminde kendilerini yetersiz görme nedenleri arasında; konuların dönüşüm,
strateji ve yorum gerektirmesi, soyut olması, öğrencinin konu ile ilgili temele sahip olmaması
gelmektedir.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının 7. Sınıf alt öğrenme alanlarının öğretimine
yönelik kendilerini yeterli gördükleri konular arasında; Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri,
rasyonel sayılar, eşitlik ve denklem ve doğrusal denklemler gelmektedir. Adayların kendilerini yeterli
görme düzeyleri konuların öğretilme sırasına paralellik göstermektedir. Öğretmen adaylarının
öğretmede kendilerini yetersiz gördükleri alt öğrenme alanlarının başında; Dönüşüm geometrisi,
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çember ve daire, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri, veri işleme ve çokgenler gelmektedir.
Adayların kendilerini yeterli görme nedenleri arasında öğrencilerin aşina oldukları konular olması ve
kendilerini bu konuda yeterli görmeleri gelmektedir. Yetersiz görme nedenleri arasında ise; konuların
dönüşüm, yorumla gerektirmesi, öğrencilerin hazırbulunuşluğu olmaması ve konuların üç boyutlu
düşünme gerektirmesi gibi nedenler vardır.
Araştırmanın son sonucu olan ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 8. sınıf alt öğrenme
alanlarının öğretime yönelik kendilerini yeterli görme nedenleri arasında ise; çarpanlar ve katlar, üslü
ifadeler, üçgenler, kareköklü ifadeler bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının kendilerini yeterli
gördükleri konular ile konu içeriklerinin az olması arasında paralellik vardır. Adaylarının kendilerini
yetersiz gördükleri konuların başında ise; dönüşüm geometrisi, basit olayların olma olasılığı,
geometrik cisimler, denklem sistemleri, eşitsizlikler gelmektedir. Adaylarının kendilerini yeterli
görmeleri nedenleri arasında; konu alanının anlaşılır, öğrencinin hazırbulunuşluğu olması gibi
nedenler göstermişlerdir. Kendilerini yetersiz görme nedenleri arasında ise; dönüşüm, strateji ve
yorum gerektirmesi, konuya hakim olmama ve konunun anlaşılmasının zor olmasıdır.
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının alt öğrenme alanlarının öğretiminde kendilerini
yeterli gördükleri beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfın ortak alt öğrenme alanları arasında; doğal
sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve kesirler bulunmaktadır. Araştırma sonucunu Kogar ve
Demircioğlu (2016) çalışmasına paralellik göstermektedir. Yetersiz gördükleri ortak alanlar arasında
ise; döşüm geometrisi, alan ölçümü, cebirsel ifadeler gibi konular gelmektedir. Yeterli ve yetersiz
görülen alanlarda iki öneli fark vardır. Birinci fark cebirsel yetersiz alanlarda cebirsel ifadelerin
varlığıdır.

Bu

durum

cebirsel

ifadelerle

uğraşmanın,

soyutlama

yapabilme

gücü

gerektirmesidir(Altun, 2008; Erbaş, Çetinkaya ve Ersoy, 2009; Kogar ve Demircioğlu, 2016; Tekin ve
Tekin, 2004). İkinci farklılık ise yorumlama, strateji ve üst düzey düşünme gerektirmesidir.
ÖNERİLER
Araştırma sonuçları ilköğretim öğretmen adaylarının kendilerini yetersiz gördükleri alt
öğrenme alanlarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu alanlara ilişkin öğretmen adaylarına yönelik
seminer, etkinlik ve uygulamalar yapılabilir. Ayrıca öğretmen adaylarının eksik oldukları alanlara
yönelik düzeyleri belirlenebilir. Öğrencilerin eksik kaldığı ve öğrenme güçlüğü konular ile araştırma
sonuçlarının ilişki durumu incelenebilir.
İlköğretim öğretmen adayları üzerinden gerçekleştirilen bu çalışma ilköğretim matematik
öğretmenleri örneklemi görüşlerine göre araştırılabilir. Faklı üniversitedeki adaylar üzerinden verileri
elde edilerek sonuçlar karşılaştırılabilir.
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ÖZET
Eğitimin niteliğini arttırmada önemi bilinen ders materyalleri, derste öğrencilerin
kazanımlarını gerçekleştirmek üzere yaratıcı bir bicimde sentezleri materyal hazırlama ve tasarım
ilkelerini kullanarak geliştirmelidir. Bu araştırmada; formasyon öğretmen adaylarının kelime
ilişkilendirme yöntemi ile materyal tasarımı kavramı hakkında düşünceleri belirlemek araştırmanın
amacını oluşturmaktadır.
Araştırma Modeli: Kelime ilişkilendirme testleri insanların kavramlar arasında oluşturduğu
ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanan bir tamamlayıcı ölçme yöntemidir. : Araştırmanın
evrenini; 2016-2017 öğretim yılı İzmir Buca Eğitim Fakültesi formasyon derslerine katılan öğretmen
adayları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise biyoloji alan mezunu, materyal tasarım derslerini almakta olan 20
şer öğretmen adayı random usulü seçilerek oluşturmaktadır. Veri toplamak için kelime ilişkilendirme
test tekniği kullanılmıştır. Anahtar kavrama verdikleri cevap kelimeler tek tek incelendi. Toplamda
kaç çeşit kavram ortaya çıktığı ve bunların kaçar defa tekrarlandığı tespit edildi. Böylece frekans
tablosu hazırlandı ve kavramlara ait kavram haritası oluşturuldu.
Anahtar Kelimeler: Formasyon, öğretmen adayı, kelime ilişkilendirme, materyal tasarımı.
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GİRİŞ
Sürekli gelişen bilgi teknolojileri, çağdaş eğitim sistemlerinde eğitim teknolojilerinin etkin
kullanımını ortaya koymaktadır. Sınıf içi iletişimini en uygun şekilde ortaya koymak için öğrenci duyu
organlarına daha çok etki eden materyaller kullanılmalıdır (Demirel, 2003). Öğretimin gerçekleştiği
ortamlarda öğretime katkı oluşturmak amacıyla kullanılan ders içeriğine ait ürünler öğretim
materyalidir. Biliyoruz ki öğretim materyali, öğrenme-öğretme ortamında bilgi taşıyan her türlü
malzeme olarak açıklanmaktadır. Yelken (2015)’e göre öğretim materyali genel olarak hedefleri
gerçekleştirmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders sunum içeriklerini kapsamaktadır. Son
yıllarda yapılan çalışmalarda ders programı değişikliklerinde ders materyali hazırlama ve kullanma
becerileri de yer almaktadır.
Eğitimin

niteliğini

arttırmada

önemi bilinen

ders

materyalleri,

derste

öğrencilerin

kazanımlarını gerçekleştirmek üzere yaratıcı bir bicimde sentezlemek, bu sentezleri materyal
hazırlama ve tasarım ilkelerini kullanarak geliştirmelidir. Öğretim ilke ve yöntemlerine ait ortaya
konulan birçok model yer almaktadır. Verimlilik arttırma ve kalıcı bilgi oluşturmada çoklu zeka ve
yapılandırmacı öğretim modellerini göz önüne almak gerekmektedir. Yapılandırmacı öğretim modelini
Piage; önceki bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurma olarak tanımlamaktadır (Tan, 2015). Bu
öğretim modelinde öğrenci merkezli aktiviteler yer almaktadır. Buna bağlı olarak ölçme
değerlendirme teknikleri de gelişmektedir. İlgili araştırmalarda yapılandırmacı öğrenme kuramının
tamamlayıcı (altenatif) ölçme-değerlendirme düşüncesini etkilemektedir.
Bu öğretim modellerinde öğrenci merkezli aktiviteler yer almaktadır. Buna bağlı olarak ölçme
değerlendirme teknikleri de gelişmektedir. İlgili araştırmalarda yapılandırmacı öğrenme kuramının
tamamlayıcı (alternatif ) ölçme ve değerlendirme düşüncesini etkilemektedir (Kutlu, 2005; Güven,
2008; Horasan ve ark. 2013; Kete ve Horasan, 2015, Yelken, 2015).
Bu bağlamda ortaya çıkan tamamlayıcı ölçme değerlendirme de, kelime ilişkilendirme testleri
önemli bir ölçme aracı olmaktadır. Bu tekniğin öğretmenler tarafından kolayca uygulanabileceği
araştırmalarda belirtilmektedir (Bahar ve Özatlı, 2003). Tuncerdem (2016) yaptığı araştırmada; bu
teknikte anlamlı ve kavramsal düzeyde bilgi ölçülebilmektedir. Araştırmalarda, birbirinden bağımsız
ve düzensiz bilgilerin klasik değerlendirme yöntemleri ile ölçülmesi yerine, birbirine ilişkili iyi
yapılandılandırılmış bilgi ağının değerlendirilebileceği belirtilmektedir.
Yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi farklı öğretim araç ve materyalleri doğru bir şekilde
seçilmesi ve kullanılması önem kazanmaktadır. Burada öğretmen yetenek ve yeterlilikleri yanında
öğrencilerinde istek ve becerilerini kullanabilmeleriyle öğretimin bütünlüğü sağlanmaktadır (Selvi,
2007).
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Bu araştırmada; formasyon öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme yöntemi ile materyal
tasarımı kavramı hakkında düşünceleri belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli:
Kelime ilişkilendirme testleri insanların kavramlar arasında oluşturduğu ilişkileri ortaya
çıkarmak amacıyla tasarlanan bir tamamlayıcı ölçme yöntemidir. Öğrencilerin bilişsel yapısını ve
kavramlar arası bağları, yeni bilgi ağlarını çözümlemek, uzun dönemli hafızadaki kavramlar arası
ilişkileri yeterli veya anlamlı olup olmadığını tespit edilmesi amacıyla kullanılan bir tekniktir.
Bu teknikte; öğrencilere bir kavram hakkında belli bir süre içinde ilişki olabilecek 10 kelimeyi
yazmaları istenir. Burada verilen süre birçok akademik araştırmada 30 saniye olmasının en uygun
olduğu belirtilmektedir (Bahar at all.,1999).
Evren ve Örneklem:
Araştırmanın evrenini; 2016-2017 öğretim yılı İzmir Buca Eğitim Fakültesi formasyon
derslerine katılan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise biyoloji alan
mezunu, materyal tasarım derslerini almakta olan 20 şer öğretmen adayı random usulü seçilerek
belirlenmiştir.
Veri Toplama Aracı:
Veri toplamak için kelime ilişkilendirme test tekniği kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme
testini oluşturmak için örnek çalışmalar incelendikten sonra Materyal Tasarımı kelimesi ana kavramı
oluşturdu. Böylece ana kavram üzerinde oluşturulan kavram ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışıldı.
Testin uygulanması sırasında öğretmen adaylarından 30 saniye içinde anahtar kavramların akıllarına
getirdiği ilgili kelimeleri yazmaları istendi. Bu süre araştırmacı Bahar at all (1999) en uygun olduğu
açıklanmaktadır. Kelime ilişkilendirme testi hakkında bilgi verilerek uygulama örnekleri yapıldı.
Veri Analizi:
Kelime ilişkilendirme testi uygulandıktan sonra öğretmen adaylarının anahtar kavrama
verdikleri cevap kelimeler tek tek incelendi. Toplamda kaç çeşit kavram ortaya çıktığı ve bunların
kaçar defa tekrarlandığı tespit edildi. Böylece frekans tablosu hazırlandı. Elde edilen frekansların
kesme noktaları tespit edildi. Kesme noktası (KN) tekniği araştırmacı Bahar at all (1999) a göre
belirlendi. Buna göre frekans tablosunda, kelime ilişkilendirme testinde en fazla verilen cevap
kelimenin 3-5 sayı aşağısı kesme noktası olarak kullanıldığı açıklanmaktadır.

954

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

BULGULAR
Formasyon öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile materyal tasarımı
anahtar kavramı ile ilgili oluşan kavramlara ait elde edilen veriler incelendi. Verilerden oluşan
kavramların frekans yüzdesi ve her kavrama ait ilk iki tercih frekansları belirlendi. Oluşan kavram ve
bunlara ait frekans yüzdeleri tablo.1’de yer almaktadır.
Kavram
İçerik-hedef
Kavram
haritası
uygunluk
Basit-sade
öğretmen
ekonomik
görsel

Frekans
29
28

%
58
56

İlk 3 Dağılımı
1.1, 2.3, 3.4
1.2, 2.4, 3.2

27
26
20
20
20

54
52
40
40
40

1.7,
1.6,
1.3,
1.2,
1.4,

2.9, 3.6
2.6, 3.3
2.3, 3.1
-, 3.4
2.2, 3.2

Tablo 1: Kelime ilişkilendirme testi ile materyal tasarımına ait kavramların KN=20’ ye
frekans, yüzde ve ilk 3 dağılımları
Kavram
güdüleyici
İlgi çekici
Teknik kullanımı-pratik
Plan
Zaman
Güncel
Dayanıklı
Tasarım
Araç gereç

Frekans
15
13
15-10
10
10
10
10
15+10

İlk 3 Dağılımı
1.4, 2.3, 3.1
1.4, -, 3.8
1.3, 2.5, 3.2
1.3, 2.5, 3.2
1.2, 2.2, 3.1
1.2, 2.2, 3.1
1.4, 2.3, 3.2

Tablo 2: Kelime ilişkilendirme testi ile materyal tasarımına ait kavramların KN=10’a göre
frekans, yüzde ve ilk 3 dağılımları
Tablo 1’de görüldüğü gibi ana kavramlardan oluşan en yüksek frekanslar ( KN=20 ve üzeri )
hedef, kavram haritası, eğitime uygunluk, basit ve sade, öğretmen faktörü, görsellik ve ekonomik
kavramı olarak sıralanmaktadır. KN=10 olarak belirlendiğinde; güdüleyici, ilgi çekici, tekrar
kullanılabilir, güncel, zaman, plan gibi kavramlar sıralanmaktadır. Tabloda olduğu gibi KN=20 ve
KN=10 olarak belirlenen kavramların ana kavram olan, materyal tasarımına bağlı kavram ağı
oluşturuldu.
Şekil1’ de görüldüğü gibi tablo1 de belirlenen materyal tasarımın ait kavramların oluşturduğu
kavram ağı yer almaktadır. 1.bölümde materyal tasarımı, öğrenci ve öğretmen faktörüne bağlı ilişkiler
ortaya çıkmıştır. İkinci bölümde ise materyal tasarımının özelliklerine ait kavramların ön plana çıktığı
görülmektedir.Elde edilen bulgularda dikkati çeken önemli bir nokta ise veri toplama sırasında bütün
deneklerin 10 kelime (kavram) yazamadıkları görülmektedir.
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Materyal
T asarımı

Öğrenciye
Uygunluk

basit sade

Öğretmen
Ekonomik

Kavram
Ağı

Görsel

Şekil1: Kelime İlişkilendirme Testi ile Materyal Tasarımına Ait Kavramların Oluşturduğu
Kavram Haritas1 (KN:20)
Mat eryal
T asarım ı

Öğ ren ciy e
Uy g un lu k

b asit sade

Öğ retmen
Ek on o mik

Kavram
Ağ ı
Tek rar
k ullanılab ilir

Gö rsel

P lan
İlg i çek ici
g ün cel

Zaman
Gü d üleyici
Dayanık lı

Şekil 2: Kelime İlişkilendirme Testi ile Materyal Tasarımına Ait Kavramların Oluşturduğu
Kavram Haritas1 (KN:10)
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SONUÇ
Günümüzde çok yaygın olarak yürütülmekte olan farklı lisans alanlarından mezunların
formasyon eğitimi programları ile öğretmen adayı olabilmeleri sağlanmaktadır. Formasyon öğretmen
adaylarının bu programlarda aldıkları öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin dönem sonu
sınavında başarıya ulaşmak için klasik sınav soruları yanında kelime ilişkilendirme testinden
tamamlayıcı ölçme olarak faydalanılmıştır. Böylece öğretmen adaylarının kavramlar arasındaki
ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Bahar ve Özatlı (2003) araştırmasında öğretmenlerin
kullanabileceği geleneksel ölçme ve değerlendirme metotlarına alternatif (tamamlayıcı) bir ölçme
sistemi olduğu belirtilerek bu yapılan araştırma ile uyum oluşturmaktadır. Aynı şekilde Horasan ve
Kete (2013) çalışmasında tamamlayıcı ölçme değerlendirmelerin klasik ölçme değerlendirmelere
yardımcı olabilecek çok yönlü bilgi yapılandırılması olarak ortaya konulmaktadır.
Formasyon öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testi ile ana kavram olan materyal
tasarımı kavramında öncelikle oluşan kavramların, öğretmen ve öğrencilere ait temel kavramları
oluşturmaktadır. Frekansları düşük olan kavramların materyal tasarımına ait özellikler olduğu
görülmektedir. Özerden (2016) ve Bahar ve Özatlı (2003) araştırmalarında ki bulgularda bu
araştırmayla benzerlik oluşturmaktadır.
Bulgularda görüldüğü gibi formasyon öğretmen adaylarının çoğu verilen sürede ana kavramla
ilişkili 10 kelime yazamamışlardır. Burada daha çok kelime ilişkilerinde hangisini öncelikle yazma
sıkıntısının oluştuğunu belirtmektedirler. Ayrıca klasik sınav sistemleri ve ders işleme yöntemlerine
bağlı olarak öğretmen adaylarının bu şekildeki kelime ilişkilendirme testlerinde olduğu gibi alternatif
ölçme değerlendirme etkinlikleri karşısında şaşırdıkları görülmektedir. Öğretmen adayları ezber
eğitimi istemedikleri, okulda öğrenmeyi istediklerini belirtmektedir. Fakat eğitim siteminin ortaya
koyduğu alışkanlıklara bağlı olarak kendilerinin öğrenme stillerini belirlemedikleri gibi bilginin
yapılandırılması gereğini ve öğrenme yöntemlerini de yeterince bilmedikleri anlaşılmaktadır.
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Bahar, M., Johnstone, a: H. And Suteliffe, R.G. (1999). Investigation of Students Cognitive Structure in
Elementary Genetics Through Word Association Test. Journal of Biological Education, 33,
134-141.
Bahar, M. ve Özatlı, S. (2003),Kelime İletişim Test Yöntemi İle Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Canlıların
Temel Bileşenleri Konusundaki Bilişsel Yapılarının Araştırılması, BAÜ, fen Bil. Enst.
Dergisi5.2 sf:75-85.
Demirel, Ö. Ve Altun, E. (2007), Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı, pegem A Yayıncılık, 298,
Ankara.
Güven, S. (2008), Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin
Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, s:224-236.

957

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Horasan, Y., Aydın, H. Ve Kete, R. (2013). Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Programı Hakkındaki
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
13(2), 335-353, Bolu.
Kete, R. Avcu, T. ve Aydın, A. (2009), Öğretmen Adaylarının Çalışma Yapraklarında Karikatür
kullanımına Ait Tutumları. Kastamonu üniversitesi Kastamonu Eğitim dergisi, 17 (2),531540.
Kete, R. ve Horasan, Y. (2015), Biyoloji Öğretmenlerinin Tamamlayıcı Ölçme değerlendirme Konusundaki
Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 7.Uluslararası Türkiye Eğitim araştırmaları Kongresi, tam
Metinler Kitabı, sf, 427-439.
Kutlu, (2005), Yeni İlköğretim programlarının “Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirilme” boyutu
açısından incelenmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim programlarını
Değerlendirme Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Sim Matbaası, sf:64-71, Ankara
Tunçerden,

U. (2016), Kelime İlişkilendirme Testi aracılığıyla 11. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Konusuna
Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi, . Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi Özet kitabı,
sf:118. 27-28 Mayıs 2016 Gazi üniversitesi, Ankara.

Selvi, K. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı yayıncılık, 356, Ankara.
Yelken, T. Y. (2015), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anı Yayıncılık, 316, Ankara (Tan,
2015)

958

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇOCUK KİTAPLARINDA ENGELLİLİK KAVRAMININ TASVİRİ:
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ARAŞTIRMA
Yahya Han Erbaş*, Burak Yıldırım**
*Indiana University, School of Education, Bloomington, Indiana, USA
yahyahan@gmail.com
** Milli Eğitim Bakanlığı Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
burakneva58@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Dyches, Prater & Leininger (2009) ile Ayala’nın (1999)
geliştirdiği hikâyenin çeşidi, çizimi, olumlu tasvir, karakterin veya karakterlerin tasviri ve konunun
geçtiği zaman-mekân kriterleri doğrultusunda, 2004-2017 yılları arasında Schneider Ailesi Kitap
Ödülleri’ni kazanmış, engelliler hakkında yazılmış resimli çocuk kitaplarının incelenmesidir. Bu
çalışma için, belirtilen tarihler arasında bu ödülü kazanmış 13 resimli çocuk kitabı incelenmiş,
yukarıda belirtilen kriterler eşliğinde değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan incelemenin sonuçları
göstermektedir ki, ödül alan kitaplarda yer alan ana karakterlerin çoğunluğu erkek karakterlerden
oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, işitme, görme ve fiziksel engeller konularındaki kitapların ödül alan
kitaplar içerisinde büyük orana sahip olduğu, sonradan oluşan engelliliğe dair hikâyelerin de varlığı
göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Ödüllü Resimli Çocuk Kitapları, Engellilik, Özel Eğitim
ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze award winner picture books about disabilities by using
major lenses that have been created by Dyches, Prater and Leininger (2009), and Ayala (1999). These
lenses include types of stories, illustrations, positive portrayals, character portrayals, and settings
(location and time). For this study, I have chosen thirteen award-winning picture books that portray
characters with disabilities; these books were all recipients of Schneider Family Book Awards
between 2004 and 2017. The results of the review show that the majority of the main characters in the
award winning books are male characters. In addition, picture books on hearing, visual and physical
impairments have a great place in the award winning books.
Keywords: Multiculturalism, Award Winner Picture Books, Disabilities, Special Education
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GİRİŞ
Tüm dünyada binlerce çocuk kitabı her türlü amaç doğrultusunda; örneğin, kültürel değerleri,
bu kültürlere özgü yaşam tarzlarını veya yeni kavramları öğretmek adına yazılmaktadır. Belirli
kültürleri temsil etmek ve canlandırmak adına yazılmış olabilecekleri gibi tek amaçlarının bu olmadığı
da aşikârdır. Eğlence kaynağı olarak yazılanlar olmakla birlikte okuyuculara insanların sıklıkla
karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmalarında yardımcı olmak için de yazılmaktadır. Bunlara ek olarak,
çocuk edebiyatı ürünleri yabancı olan yerler hakkında da bilgi verebilir ve bize yeni fikirleri veya
benzerlikleri paylaşabileceğimiz insanları tanıtabilir. Doherty-Hale (1984) çocuk edebiyatının
çevremizdeki dünyayı öğrenmemiz ve kendimiz hakkındaki bilgimizi arttırmamız için iyi bir araç
olduğunu savunmuştur.
Çocuk edebiyatında engelliliğe dair kavramların ve bu engellerle yaşayan insanların
resmedilmesi de yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda önemlidir. Prater ve Dyches’e göre (2008),
çocuk ve gençlere hitap eden kitaplarda engelli bireylerin resmedilmesi, bu hedef kitlelerin
farkındalığını artırır ve farklılıklara karşı değişik bakış acıları geliştirmelerini sağlar. Bu farkındalığı
ve anlayışı oluşturma adına, dünyada bazı yazarlar ve çizerler kitaplarında engelli karakterler
yaratmışlardır (Prater, 2003). Ayrıca, Dyches ve Prater’in (2000) belirttiği gibi, engelli karakterlerin
kullanılması edebî simgecilik açısından gereklidir. Bununla birlikte, bu karakterler okuyucunun ahlakî
gelişiminde rol alan önemli figürlerdendir.
Çocukların engelli bireyler ile olan ilişkilerini olumlu anlamda artırma konusunda, engellilik
kavramını öğreten kitapların kullanılması gerçekten önemli bir konudur (Ayala, 1999). Adomat’a gore
(2011) ırk, cinsiyet, sosyal sınıf farklılıkları gibi birçok tartışmaya açık konunun çocuk kitaplarında
resmedildiği halde, engellilik kavramı nadiren çocuk kitaplarında karşımıza çıkmaktadır. Engellilik
kavramı ve engelli bireylerin varlığı çok az kitapta ana konu olarak işlenmesine rağmen, bu
kavramların çocuk ve genç kitaplarında resmedilmesi çok önemlidir. Bu tür kitapların varlığı, engelsiz
ve engelli bireyler arasında anlamlı bir ilişki kurulması, okul müfredatına bu konuların getirilmesi,
çeşitli aktivitelerde çocuk edebiyatının yardımcı kaynak olarak kullanılması açısından hedef grupların
eğitiminde önemli bir işleve sahiptir. (Wopperer, 2011).
Bunlara ek olarak, sınıf içi farkındalığı artırma konusunda da engellilik kavramına odaklanmış
kitapların kullanılması öğretmenlere çok yardımcı olması açısından anlamlıdır. Stelle'ye göre (1999),
farklılıkları kolayca kabul eden ve kucaklayan ortamlar yaratmaya çalışan öğretmenler mevcut
sınıflarda birtakım problemlerle karşı karşıyadır. Bu noktada, çocuk edebiyatı engellilere karşı olumlu
tutum geliştirmenin en iyi yollarından biridir. Wopperer (2011), engelli karakterler hakkında daha
fazla okuduklarında çocukların ve genç yetişkinlerin empati geliştirdiklerini belirtmektedir. Turner ve
Traxler (1997), çocuk edebiyatının, engelli olmayan çocuklar arasında engelli çocuklara yönelik
farkındalığın geliştirilmesinin en iyi yollarından birisi olduğunu belirtmişlerdir.
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Schneider Ailesi Kitap Odulleri
Engellilerin ve engellilere ait kavramların resmedilmesinin, tanıtılmasının ve hayatlarının
gösterilmesinin önemini kavramış olan Dr. Katherine Schneider, 2004 yılından itibaren Amerikan
Kütüphaneler Birliği (ALA-American Library Association) aracılığıyla küçük çocuklar, ortaokul
çocukları ve gençler için ayrı ayrı olmak üzere üç kategoride bu kavramları işleyen kitaplara ödüller
vermektedir. Bu ödüller, yazarın ve çizerin oluşturduğu eserin hitap ettiği yaş grubuna göre kategorize
edilip verilmektedir. Yaş grupları; 0-10 yaş aralığı, 11-13 yaş aralığı ve 13-18 yaş aralığı olmak üzere
3 bölümden oluşmaktadır. Bahsedilen ödülü alan kitapların engellileri, arkadaşları veya aile üyeleri
engelli olanları tasvir etmesi gerekmektedir. Ödülü kazanmak için herhangi bir sınırlama yoktur ve
çocuk kitaplarında resmedilmesi mümkün olan her türlü engelliliğe dair durumu ve hikâyeyi tasvir
edebilen yazar ve çizerler bu ödüle aday olmaya hak kazanabilmektedir.
Aşağıdaki Tablo 1’de görüldüğü üzere, bu ödülü almak için aday olan kitapları değerlendirme
için temel kriterler içerik, biçem, çizim ve tasarım olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır.
Tablo 1. Aday çocuk kitaplarını değerlendirmede kullanılan Schneider Ailesi Kitap
Ödülleri ölçeği
1. İçerik
Kurgu, yaşam öyküsü ya da kurgusal olmayan eserler formatında olabilir.
Duygusal, zihinsel ve fiziksel engelin acı çekilen bir durum değil, hayatın bir parçası olduğunu tasvir
etmek zorundadır.
Engelli karakterlerin temsili sırasında abartıdan veya basmakalıplardan uzak durulmalı, hikâyeler gerçekçi
olmalıdır.
Engelli olan birey yalnızca pasif bir görüşte değil, hikâyenin sunumunda yaşamın ayrılmaz bir parçası
olmalıdır.
Tema, hedef kitlenin yaşına uygun ve onlara karşı saygılı olmalıdır.
Hakkında bilgi verilen engellilik durumu doğru bilgilerle sunulmalıdır.
2. Biçem
İyi, temiz ve anlaşılır bir dilde yazılmış olmalıdır.
Karakterin geliştirilmesinde ve tasvir edilmesinde yazarın kendine özgü bir dili olmalıdır.
Kitap, bir serinin bir parçası olarak değil, kendi başına bir eser olarak, CD veya başka tamamlayıcı
materyal gibi destekleyici materyalden bağımsız olarak değerlendirilmelidir.
3. Çizim ve Tasarım
Metin ve resimler, kendileri ve arka plan arasındaki tezatlar ile birbirlerini tamamlamalı veya
geliştirmelidir.
Biçim ve yazı tipi yaşa uygun büyüklükte, açıkça okunabilir ve yazım hataları içermemelidir.
Kitap duzeninin takip edilmesi kolay, öykünün veya bilginin akışının arttırılması konularinda destek verici
olmalidir.
Erişilebilir formatlarda sunulabilecek kitaplar tercih edilecektir.

Not: http://www.ala.org/awardsgrants/awards/1/winners websitesinden alınmıştır.

Aşağıdaki Tablo 2’de de bu ödülü kazanmış eserlerin isimlerini, yazarlarını ve çizerlerini,
inceledikleri konuları ve ödül aldıkları yıllar gösterilmektedir.
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Tablo 2. Ödül kazanmış resimli çocuk kitapları
Kitabın Adı

Yazar ve Çizer

Konu olan Engellilik

Ödül Kazandığı
Yıl

Anaokulu Korsanı
(The Pirate of Kindergarten)

George Ella Lyon
(Lynne Avril)

Görme Kaybı

2011

Sarah’a Bakmak
(Looking Out for Sarah)

Glenna Lang

Görme Engellilik

2004

Babam, Jackie ve Ben
(Dad, Jackie and Me)

Myron Uhlberg
(Colin Bootman)

İşitme Engellilik

2006

Django

Bonnie Christensen

Sonradan olan fiziksel
sakatlık (elden
yaralanma)

2010

Sağır Müzisyenler
(The Deaf Musicians)

Pete Seeger&Paul Dubois
Jacobs
(R. Gregory Christe)

İşitme Engellilik

2007

Dostum Victor
(My Pal Victor)

Diana Gonzalez
Bertrand

Fiziksel Engellilik

2005

Kami ve Sığırlar
(Kami and the Yaks)

Andrea Stenn Stryer
(Bert Dodson)

İşitme Engellilik

2008

Piyano Burda Başlar: Genç Art
Tatum
(Piano Starts Here: The Young
Art Tatum)

Robert Andrew Parker

Görme Kaybı

2009

Çocuk ve Jaguar
(A Boy and Jaguar)

Alan Rabinowitz
(Catia Chien)

Konuşma bozukluğu
(Kekemelik)

2015

Emmanuel’in Rüyası
(Emmanuel’s Dream)

Laura Ann Thompson
(Sean Qualls)

Fiziksel Engellilik

2016

Altı Nokta
(Six Dots)

Jen Bryant
(Boris Kulikov)

Görme engellilik

2017

Arkadan Öne ve Yukarıdan
Aşağıya (Back to Front and
Upside Down)

Claire Alexander

Disleksi

2013

Bir Damla Kırmızı – Horace
Pippin’in Hayatı ve Sanatı
(A Splash of Red-The Life and
Art of Horace Pippin)

Jen Bryant
(Melissa Sweet)

Sonradan olan fiziksel
sakatlık (Koldan
yaralanma)

2014

Ödüllü-Resimli Çocuk Kitaplarında Tasvir Edilen Engelliliğe Ait Kavramlar
Bu ödül, yukarıda da belirtildiği üzere, 2004 senesinden itibaren resimli çocuk kitapları ve
kurgu veya kurgusal olmayan hikâye kategorilerinde verilmektedir. 2012 yılında herhangi bir resimli
çocuk kitabına ödül verilmemiş olup o yıl haricinde her yıl bu kategoride katılan yarışmacılardan ödül
kazananlar olmuştur. O zamandan itibaren toplamda 13 resimli çocuk kitabı bu ödülü kazanmıştır. Bu

962

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

kitapların 4 tanesi görme kaybı ve görme engellilik, 3 tanesi işitme kaybı ve işitme engellilik, 2 tanesi
sonradan oluşan fiziksel sakatlık, 2 tanesi fiziksel engellilik, 1 tanesi konuşma bozukluğu ve 1 tanesi
de disleksi konularını resmetmişlerdir.
Çalışmaya Konu Alan Ödüllü Kitapların Özetleri
Aşağıda bu çalışmada incelenen ödüllü çocuk kitaplarının özetleri verilmiştir. Kitapların
tamamı Ingilizce yazılmış olup, Dostum Victor (My Pal Victor) ikidilli eğitim amacıyla İngilizce ve
İspanyolca dillerinde yayınlanmıştır.
Anaokulu Korsanı (The Pirate of Kindergarten)
Okul öncesi eğitimde görme problemleri olan Ginny adlı bir çocuğun hikâyesini
anlatmaktadır. Kitapta yer alan karakter her şeyi çift olarak görmekte olan Ginny, bu durumdan
dolayı görme testine tabi tutulmuştur. Bu testlerden sonra Ginny yaşadığı problemlere dair ne tur
tedaviler uygulanabileceğini öğrenmektedir (kitaptan alınmıştır).
Sağır Müzisyenler (The Deaf Musicians)
Caz piyano sanatçısı Lee’nin işitme ile alakalı yaşadığı problemleri anlatmaktadır. Bu işitme
probleminden dolayı Lee çalıştığı müzik gurubundan ayrılmak zorunda kalmaktadır. Daha sonra
tamamen işitme engelli olan, saksafon çalan başka bir gençle tanışır ve birlikte yeni bir grup kurarlar
(kitaptan alınmıştır).
Sarah’a Bakmak (Looking Out For Sarah)
Görme engelli bireylerin en büyük yardımcılarından biri olan köpekleri konu alan bu kitapta,
eğitimli bir köpeğin sahibi ile birlikte yaptıkları günlük aktiviteler ve gezintiler anlatılmaktadır.
Hikâyede bahsi geçen köpek; sahibinin alışverişe gitmesine, postahaneye gitmesine ve sınıfları ziyaret
etmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca köpek ile sahibinin New York şehrinden Boston şehrine yapmış
oldukları yürüyüşte başlarından geçen maceralar konu edilmiştir (kitaptan alınmıştır).
Babam, Jackie ve Ben (Dad, Jackie and Me)
1940’lı yıllardaki insanların engelli bireylere karşı reflekslerinin ve tutumlarının konu olduğu,
tarihî, kurgusal bir kitaptır. New York’ta Brooklyn bölgesinde yaşayan Jacob ve babasının ayrımcılık
ve tolerans gibi kavramları nasıl öğrendiklerini anlatan bu kitapta, devrin ünlü beyzbol
oyuncularından Afrika kökenli Jackie Robinson ile tanışma serüvenleri de anlatılmaktadır (kitaptan
alınmıştır).
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Django
Django çingene olarak adlandırılan bir ailede doğan ve tüm Avrupayı gezen biridir. Dahi
çingene ve genç dahi olarak bilinen Django, 12 yaşında gitar çalmayı öğrenir fakat büyük bir
yangında parmaklarının bir bölümünü kaybeder. İnsanların artık Django’nun müzik yeteneğini
kaybettiğini düşündüğü anda o azmeder ve tekrardan sakat eliyle enstrümanını çalmaya devam eder
(kitaptan alınmıştır).
Kami ve Sığırlar (Kami and the Yaks)
Bu kitap Himalayalar’da, Şerpa olarak bilinen bir toplulukta yaşayan Kami’nin hikâyesini
anlatmaktadır. Kami’nin ailesi, dağlara tırmanan turistler için çalışan, birkaç sığırı olan fakir bir
ailedir. Bir gün aile sığırlardan birini kaybeder ve Kami dağları yalnız tırmanarak bulmaya karar
verir. Hikâyede bize işitme engelli bir çocuğun zor yaşam koşullarında nasıl hayatta kaldığı
resmedilmektedir (kitaptan alınmıştır).
Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum (Piano Starts Here: The Young Art Tatum)
Bu hikâye ünlü ve tanınmış bir caz piyanisti haline gelen, neredeyse kör bir genç çocuk
hakkındadır. Kilise, kafe, bar ve yerel radyo istasyonu gibi pek çok yerde piyano çalmaya başlayan
Art Tatum, daha sonra memleketi Toledo, Ohio'yu terk eder ve yeteneklerini tüm insanlara sergilemek
için dünyanın dört bir yanındaki yerleri ziyaret etmeye karar verir(kitaptan alınmıştır).
Dostum Viktor (Mi Amigo, Victor)
Bu hikâye, arkadaşlığı ve eğlenceyi paylaşan ve kişinin bedensel özürlülüğünden bağımsız
olarak deneyim sahibi olan iki Latin kökenli çocuğu anlatmaktadır. Kitabın en şaşırtıcı tarafı,
okuyucular son sayfaya gelene kadar bu arkadaşlardan hangisinin engelli olduğunu tahmin edemezler
(kitaptan alınmıştır).
Cocuk ve Jaguar (A Boy and Jaguar)
Hayvanbilimci ve yazar Alan Rabinowitz, bu kitapta kendi yasam öyküsünü anlatmaktadir.
Alan hayvanları çok seven bir çocuktur, bu sebepten Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlara çok
üzülmektedir. Onların neden kafeste yaşadıklarını her zaman sorgulamakta, onların bir suç işlediği
için orada tutulduklarını düşünmektedir. Ne olursa olsun, o hayvanların lideri olmak için çaba
göstermeye söz vermiştir. Fakat kontrol altına alamadığı kekemeliğin ona nasıl bir yol çizeceğini
bilememektedir. Bu duygularla hayvanlara yaklaştığı bir gün fark eder ki, kendisi hayvanlarla
konuşabilmektedir, hem de hiç kekelemeden (kitaptan alınmıştır).
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Emmanuel’in Rüyası (Emmanuel’s Dream)
Gana’lı Emmanuel Ofosu Yeboah’in gerçek yaşam öyküsünden esinlenilen bu kitapta,
Emmanuel’in ülkesini bisiklet üstünde bir baştan diğer başa tek bacağı ile gezmesi anlatılmaktadır.
Bunu yaparak, ülkesindeki insanların engelli bireylere bakış acısını değiştirmeyi amaçlamış ve bunu
da başarmıştır. Bunu yaparak Emmanuel herkese bir insanın tüm dünyayı değiştirebileceğini
göstermektedir (kitaptan alınmıştır).
Altı Nokta (Six Dots)
Louis Braille görme yeteneğini kaybettiğinde sadece 5 yaşında bir çocuktur. Kendisi çok zeki
biridir ve diğer insanlar gibi yaşamaya karar verir. En çok istediği şey ise okuma yeteneği
kazanmaktır. Paris’te görme engellier için açılan okula gidiyor olmasına rağmen, burada kendisine
göre bir kitap yoktur. Bu tecrübeler ona dokunuşla okunabilen yepyeni bir yazı sistemi geliştirmesini
ve kendi alfabesini yaratmasını sağladı (kitaptan alınmıştır).
Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya (Back to Front and Upside Down)
Okul müdürü Slipper Bey’in doğum günü yaklaştığında, bütün sınıf ona kart yazmak ile
meşgul olurlar. Fakat küçük Stan’in harfleri hep karışık bir şekilde çıktığı için sinirlenmektedir. Stan
arkadaşlarından yardım istemekten çekinmektedir, ta ki bir arkadaşı ona kimsenin her konuda iyi
olamayacağını söyleyene kadar. Birçok denemeden sonra, Stan’in harfleri doğru bir şekilde oluşmaya
başlamıştır (kitaptan alınmıştır).
Bir Damla Kırmızı – Horace Pippin’in Hayatı ve Sanatı (A Splash of Red-The Life and Art
of Horace Pippin)
1800'lü yılların sonlarında çocuk olan Horace Pippin resim yapmayı cok severdi. Odadaki bir
şeye bakmayı ve onun önünde tekrar canlanmasını severdi. Kızkardeşlerinin, sınıf arkadaşlarının ve iş
arkadaşlarının sayısız defa resimlerini çizer. 1. Dünya Savaşı sırasında bile Horace defterlerini
çizimlerle doldurur... Ta ki vurulana kadar. Eve döndükten sonra Horace sağ kolunu kullanamaz ve
resim yapamaz. Yavaş yavaş, birçok egzersiz ile kolunu kullanmaya başlar; bir kez daha resim
yapabilmek mümkün olur. Insanlar Horace'ın sanatını fark etmeye başlar ve resimlerini ülkenin dört
bir yanındaki galerilerde ve müzelerde sergiler (kitaptan alınmıştır).
Ödüllü Resimli Çocuk Kitaplarını İnceleme Kriterleri
Dyches ve ark. (2009) ve Ayala (1999) insanların engellilik konularını işleyen çocuk
kitaplarını bulabildikleri zaman bile, bu kitaplarda kalite problemi olabileceğine ve yüksek kalitede
olacağına dair bir garantinin olmadığına değinmişlerdir. Bu araştırmacılara göre, çocuk edebiyatı
ürünlerinin

niteliği; hikâyenin

çeşidi, çizimi,

olumlu
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tasviri ve konunun

geçtiği

zaman-mekân kriterleri

açısından

değerlendirerek

belirlenebilir.

Öğretmenler veya ebeveynler çocukları için kitap seçtikleri zaman bu özellikler dikkate alınmalıdır.
Öncelikle araştırmacıların belirlemiş oldukları ölçüler aşağıdaki gibidir:
-

Karakterler her zaman gerçekçi, inandırıcı ve tutarlı olmalıdır. Zaman içerisinde iyi
geliştirilmiş, dinamik bir karakter muhakkak değişime uğrayabilir, fakat hikâye sona erdiği
zaman tümüyle farklı bir karaktere bürünmemelidir.

-

Karakter resmedilirken ve anlatılırken olumlu bir portre çizmek gereklidir.

-

Karakterin yaşadığı mekân ve zaman dilimi düzgün, o dönemlere ait kültürel özellikleri
yansıtan bir nitelikte olmalıdır.

-

Hikâyenin türü kurgusal ve kurgusal olmayan şeklinde iki türlü verilebilir.

-

Çizimlerde gerçek insan figürleri, karikatürize edilmiş insan figürleri ve insan özellikleri
verilmiş hayvanlar kullanılabilir. (Dyches, Prater & Leininger, 2009; Ayala, 1999)
BULGULAR
Ödüllü Çocuk Kitaplarındaki Hikâyelerin Türü
Burada hikâyeleri kurgusal olan ve kurgusal olmayan olarak iki şekilde incelemekteyiz. Bu

ödülü alan resimli çocuk kitaplarından altı tanesi kurgusal olup, yedi kitap kurgusal olmayan gerçek
yaşam öykülerinin anlatıldığı eserlerden oluşmaktadır. Burada ödül verilen eserlerin kurgusallık ve
kurgusal olmama durumlarına göre kurgusal olmayan, gerçek yaşam öykülerinden esinlenilmiş eserler
tarafında bir fazlalık olduğundan bahsedebiliriz. Gerçek yaşamların anlatıldığı eserler şunlardır;
Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum, Sağır Müzisyenler, Emmanuel’in Rüyası, Altı Nokta, Bir
Damla Kırmızı – Horace Pippin’in Hayatı ve Sanatı, Django ve Sarah’a Bakmak’tır. Kurgusal olarak
tasarlanan ve bu ödülü kazanan eserler ise Babam, Jackie ve Ben, Çocuk ve Jaguar, Dostum Victor,
Kami ve Sığırlar, Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya ve Anaokulu Korsanı’dır.
Karakterler
Bu hikâyelerde resmedilen karakterler içerisinde kadın karakter sayısı sadece ikidir. Anaokulu
Korsanı kitabındaki Ginny ve Sarah’a Bakmak kitabındaki Sarah karakterleri kadın karakterleri
oluşturmaktadır ve engelli bireyi resmeden karakterde yine bu iki karakterdir. Her iki hikâye de ikinci
şahıs anlatımıyla anlatılmaktadır ve hikâyeleri bu ikinci kişinin perspektifinden okumaktayız. Bunların
dışında geriye kalan karakterlerin 10 tanesi erkek karakterlerden (Babam, Jackie ve Ben, Django,
Sağır Müzisyenler, Dostum Victor, Kami ve Sığırlar, Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum, Çocuk ve
Jaguar, Emmanuel’in Rüyası, Altı Nokta, Bir Damla Kırmızı – Horace Pippin’in Hayatı ve Sanatı)
oluşmaktadır. Sadece bir hikâye de insan özellikleri yüklenmiş hayvan karakterlerden oluşmaktadır
(Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya). Django, Bir Damla Kırmızı – Horace Pippin’in Hayatı ve
Sanatı, Sağır Müzisyenler, Kami ve Sığırlar ve Emmanuel’in Rüyası adlı eserleri yaratan yazarlar ve
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çizerler engelli erkek karakterleri birincil karakter olarak tasvir eder, ancak hikâyeleri ikinci şahsın
bakış açısından anlatmaktadırlar. Babam, Jackie ve Ben ile Dostum Victor adlı kitaplardaki anlatıcılar
hikâyenin içerisinde var olan kişilerdir, fakat hikâyesini anlattıkları engelli bireyler eserlerde ikincil
karakterler olarak yer almaktadır. Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum, Çocuk ve Jaguar ve Altı
Nokta adlı eserlerdeki engelli bireyler birinci kişilerdir ve yine hikâyeyi bu kişilerin kendi bakış
açılarından görmekteyiz. İnsanî özelliklerin verildiği bir köpeğin (Stan) hikâyesinin anlatıldığı
Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya adlı eserde engelli birey yine birincil karakter olup hikâyeyi yine
ikinci şahsın bakış açısından okumaktayız.
Bu eserleri incelerken ortaya çıkan bir sonuç da, bu hikâyelere konu olan dört ana karakterin
sanatçılardan oluşmasıdır. Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum, Django, Bir Damla Kırmızı –
Horace Pippin’in Hayatı ve Sanatı ve Sağır Müzisyenler adlı kitaplarda her biri birbirinden farklı olan
başarı öyküleri anlatılmaktadır. Bu başarı öykülerine konu olan sanatçıların yaşamlarının anlatılmış
olmasının sebebi de “bireyin mücadele edince üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur” fikrinin
okuyucuya verilmek istenmesidir.
Karakterlerin Olumlu Resmedilmesi
Toplamda sekiz engelli karakter hikâyelerin başından sonuna kadar olumlu bir şekilde
resmedilmişlerdir. Sadece iki eserde engellilik kavramının bireylere yaşattığı büyük sorunlar
derinlemesine resmedilmiş, bireylerin yaşadığı olumsuzluklar bütün ayrıntısıyla gösterilmiştir. Bu
durum okuyucuya engelli bireylerin her zaman büyük olumsuzluklarla karşılaştıkları fikrini
vermektedir. Babam, Jackie ve Ben adlı eserde var olan engelli bireye ve hikâyedeki bir diğer Afrika
kökenli Amerikalı bir beyzbol oyuncusunun toplumda maruz kaldıkları olumsuzluklar resmedilmesi
nedeniyle karamsar bir bakış açısı hâkimdir. Bu hikâyede genç çocuk ve işitme engelli babası, ilk
Afrika kökenli Amerikalı beyzbol oyuncusu Jackie Robinson'ın büyük hayranlarıdır. Çocuğun babası
engelliliklerinden dolayı sürekli olumsuzluklar yaşamışlardır. Hikâye boyunca anlatıcı, babasının ve
ilk Afrikalı-Amerikalı oyuncunun 1940'larda New York'ta önyargılarla nasıl karşı karşıya kaldığını
anlatmaktadır. Bu hikâyeye benzer bir şekilde, Emmanuel’in Rüyası adlı kitap da ana karakter
Emmanuel’in yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı okuyucuya olumsuz bir düşünce vermektedir. Fakat
göstermiş olduğu çabalar sonucunda elde ettiği başarıları okuyanlar, bu olumsuz düşünceden sıyrılıp
insanın mücadele ettiği zaman neler başaracağını görmektedir.
Anaokulu Korsanı, Django, Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya, Çocuk ve Jaguar ve Sağır
Müzisyenler; ana karakterlerin günlük yaşantılarında engelleri ile nasıl mücadele ettiğini tasvir eder.
Görme engellilik, disleksi, bedensel engellilik, kekemelik ve işitme engellilik kavramları bu
hikâyelerde tasvir edilir ve okuyucular bu engellerin karakterleri nasıl etkilediği hakkında bilgi alırlar.
Ancak bu öykülerin sonuna gelindiğinde, ana karakterler engelleriyle ilişkili sorunların üstesinden
nasıl geldiğini göstererek olumlu bir bakış açısıyla resmedilmişlerdir.

967

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Dostum Victor, karakterlerin kurgusu açısından diğerlerine göre en ilginç eserlerden biridir.
Hikâyenin anlatıcısı Dominik’in arkadaşı Victor ile gün içinde yaşadıkları ilginç ve eğlenceli
maceraları okuduğumuz bu kitapta, iki yakın dostun yaşantısını görmekteyiz. Hikâyenin son sayfasına
kadar hangi bireyin engelli karakteri canlandırdığı konusunda hiçbir ipucu vermeyen öykü son ana
kadar okuyucunun dikkatini üzerinde tutmayı başarmıştır. Son sayfada engelli bireyin kim olduğunu
öğrenerek iki arkadaşın serüvenlerini heyecanla takip etmeyi sağlamaktadır.
Görme engelliler için oluşturulan alfabenin tasarımcısı olan Louis Braille’nin gerçek
hikâyesinin anlatıldığı Altı Nokta ve ressam Horace Pippin’in hayat hikâyesinin anlatıldığı Bir Damla
Kırmızı adlı eserlerdeki ana karakterler bu engellilik durumuna sonradan sahip olmaktadırlar. Her iki
hikâyede de bu engellerin ilk başlarda bireylere getirdiği zorluklar anlatılsa da, sonrasında yoğun
çalışmaları ve zekâları sayesinde bu engelleri aşmak için keşfettikleri yollar ile okuyucuya olumlu bir
bakış açısı kazandırılmaktadır. Bu çabaları sayesinde bir tanesinde ana karakter bir icat ile ortaya
çıkarken (Altı Nokta), bir diğerinde ana karakter çok ünlü eserlere imza atan bir ressama
dönüşmektedir.
Bunların dışında, Sarah'a Bakmak, Piyano Buraya Başlıyor: Genç Art Tatum ve Kami ve
Sığırlar adlı eserlerde de herhangi bir olumsuz tasvirin varlığından bahsedemeyiz. Daha çok
bulundukları yerlerde bu engeller ile nasıl yaşadıkları anlatılan karakterler, bulundukları mekânlardaki
günlük yaşantının nasıl olduğuna dair de bizlere fikirler vermektedir.
Zaman ve Mekân
Hikâyelerin birkaçında karakterlerin yaşadığı zaman dilimine dair bir bilgi verilmediği gibi
birkaç tanesinde de karakterlerin bulundukları mekânlara dair bilgi verilmemiştir. Örneğin, Dostum
Victor adlı kitapta karakterlerin yaşadığı zamana dair bir fikir elde edememekteyiz, fakat çizimlerde
kullanılan resimler bir şehir hayatı yaşadıkları fikrini bizde uyandırmaktadır. Aynı şekilde Kami ve
Sığırlar adlı eserde zamana dair bir bilgi alamazken, karakterin yaşadığı mekân özellikle belirtilmiş,
Himalayalar’da yaşadığına dair tasvir çizimlerle güçlendirilmiştir. Karakterin yaşadığı zaman ve
mekân konusunda herhangi bir bilgi edinemedigimiz bir diğer kitap ise Anaokulu Korsanı’dır. Bu
kitapta anaokulu ortamı, doktor ofisi ve bir eczane içeren hikâye içerisindeki üç ana mekân tasvir
edilmektedir fakat bu mekânların bulunduğu konuma ve yaşadığı zamana dair herhangi bir fikire
ulaşamamaktayız.
Sarah'a Bakmak, ödüllü resim kitapları arasında en çok farklı mekân kullanılmış olan eserdir.
Bakkal, Sarah’in evi, mahallesi, postane, tren istasyonu, okul, restoran ve oyun alanı gibi sekiz farklı
mekân bu kitapta tasvir edilmektedir. Hikâyenin gerçek bir yaşam öyküsünden alındığı ve günümüzde
bu karakterin hâlâ var olduğu bilgisi kitabın yazarı tarafından bize verildiği için bu kitabın geçtiği
zaman konusunda fikir sahibi olmaktayız. Aynı şekilde, gerçek yaşam öyküsünden alınan
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Emmanuel’in Rüyası adlı eserde ana karakter olan Emmanuel’in ülkesi Gana’da yaşadığına dair bilgi
ile hikâyenin geçtiği mekânı öğrenmekteyiz. Aynı şekilde bu başarılara 2000’li yılların başında elde
ettiği bilgisiyle eserin hangi zaman dilimini anlattığını da bilmekteyiz.
1900’lü yılların ilk yarısını tasvir eden dört eser karşımıza çıkmaktadır. Babam, Jackie ve Ben,
Django, Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum ve Bir Damla Kırmızı – Horace Pippin’in Hayatı ve
Sanatı adlı eserler geçen yüzyılın ilk yarısında hikâyelere konu olan engelli karakterlerin yaşantısını
anlatmaktadır. Django adlı eserde mekân olarak tüm Avrupa’dan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
New York eyaletinden bahsedilmektedir. Babam, Jackie ve Ben adlı kitapta 1940’lı yıllarda New York
şehrinde yaşayan engelli bireyin hikâyesi anlatılmaktadır. Piyano Burda Başlar: Genç Art Tatum adlı
eserde hikâye, ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde geçmektedir. Bir Damla Kırmızı –
Horace Pippin’in Hayatı ve Sanatı’nda karakterin öyküsü Amerika’da ve Avrupa’da geçmektedir.
1900’lü yılların ikinci yarısını anlatan eser olarak da Çocuk ve Jaguar karşımıza çıkmaktadır. Alan
Rabinowitz’in gerçek yaşam öyküsünden esinlenilen bu hikâyede olaylar New York eyaletinde
geçmektedir.
Burada konu olan en eski tarihi anlatan eser Altı Nokta’dır. Karakterin yaşantısı 1800’lü
yılların ilk yarısında Fransa’nın Paris şehrinde geçmektedir. Kitap içerisinde verilen bu bilgiler
sayesinde hikâyenin zamanı ve mekânı hakkında bilgi edinmekteyiz.
Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya ve Sağır Müzisyenler adlı eserlerde herhangi bir zaman
ve mekân olgusuyla karşılaşılmamıştır. Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya’da olayların tamamı bir
okulda geçmektedir fakat bu okulun nerede olduğu ve hangi tarihte olayların oluştuğuna dair bilgi
alamamaktayiz. Aynı şekilde Sağır Müzisyenler adlı eserde olaylar çoğunlukla bir metroda
geçmektedir fakat bu metronun nerede olduğuna ve müzisyenlerin hangi zaman diliminde yaşadığına
dair bir bilgiye ulaşamamaktayız.
Çizim
Bu çalışmada incelenen kitaplar, suluboya tabloları, yağlı boya tabloları, teknoloji, akrilik ve
pastel resimler yoluyla çizimler içeren beş çizim türünden ve bunların ortak kullanımlarından
yararlanılmıştır. Kitapların altısında sadece suluboya kullanılmıştır; Baba, Jackie ve Ben, Dostum
Viktor, Sağır Müzisyenler, Kami ve Yaks, Arkadan Öne ve Yukarıdan Aşağıya ve Piyano Burada
Başlıyor: Genç Art Tatum adlı eserler sadece sulu boya çizimlerden oluşmuştur. Yağlıboya tablolar,
sadece Django ve Altı Nokta olmak üzere iki eserde kullanılmıştır. Anaokulu Korsanı’na ait çizimler,
tebeşir pastellerinde akrilik bir madde ile oluşturulmuştur. Altı Nokta ve Çocuk ve Jaguar’da aynı
şekilde tebeşir pastellerinde akrilik madde ve karakalem çizimler mevcuttur. Bir Damla Kırmızı adlı
eserde üç türlü çizim kullanılmıştır. Bu eserde sulu boya, guvaş ve teknoloji yardımıyla yapılmış
çizimler kullanılmıştır. Sarah'ya bakmak yumuşak tonlamalı guvaş ile tasvir edilir. Son olarak
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Emmanuel’in Rüyası’nda çizimler bilgisayar yolu ile çeşitli medya programları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Yukarıdaki çalışmada 2004-2017 tarihleri arasında Schneider Ailesi Kitap Ödülü’nü kazanmış
13 kitap incelenmiştir. Dyches, Prater & Leininger (2009) ile Ayala’nın (1999) geliştirdiği hikâyenin
çeşidi, çizimi, olumlu tasvir, karakterin veya karakterlerin tasviri ve konunun geçtiği zaman-mekân
kriterleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu inceleme için kullanılan kriterler aynı zamanda Schneider
Ailesi Kitap Ödülü almak için belirlenen kriterlerle benzerlik göstermektedir ve birbirlerini
destekleyici özelliklere sahiptir. Bu incelemenin sonuçlarına göre kitaplarda kadın karaktere çok az yer
verildiği, karakterlerin daha çok erkek bireylerden oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. Burada ödül
verirken bundan sonra bu orantısızlığın göz önünde bulunmasını ve her iki cinsiyeti de temsil eden
eserlere eşit oranda fırsat verilmesinin engellilik kavramı ile birlikte kültürel çeşitliliği resmetmek
adına faydalı olacağını düşünmekteyiz. Yine bir engeli resmeden karakterlerin hikâyede birincil
anlatıcı olarak yer aldığı eserler, ikincil anlatıcı tarafından sunulan hikâyelere göre sayıca daha azdır.
Bununla birlikte karakterlerin olumlu bir şekilde hikâyeleştirilmesi ve yaşantılarının olumlu bir dille
sunulması oranı, olumsuz bakış açısıyla verilen eser sayısına göre oldukça yüksektir. Buradan
yazarların ve çizerlerin engelli bireylerin yaşantılarını her zaman olumsuzluk üzerine oluşmadığını
insanlara göstermek istedikleri sonucunu çıkarabiliriz.
Kitaplarda anlatılan engellilik kavramlarında en çok yığılma görme, işitme ve fiziksel
engellilik üzerinde olmuştur. Toplam 13 kitabın sekiz tanesi bu engellilik kavramı üzerinde durmuştur.
Diğer engellere dair anlatılan hikâyelerin ve çizimlerin artması durumunda bu ödülü alan kitaplarda
işlenilen konuların oranında zaman içerisinde bir değişim olacağını öngörmekteyiz.
Bu kitaplarda zaman ve mekân kullanımı açısından geniş bir yelpaze vardır ve ödül kazanmış
eserlerde anlatılan karakterlerin 1800’lü yıllardan başlayarak günümüze kadar bir çok hikâyesi bu
kitaplarda sunulmuştur. Ödül için başvuran sanatçıların büyük çoğunluğu eserlerini Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşamış engelli bireylerin hayat hikâyeleri ile oluşturmuştur. Bunun sebebi olarak
ödülün ABD’de veriliyor olmasının ve bu ülkede bu konuda çalışan yüzlerce yazar ve çizerin
olmasının etkisini gösterebiliriz. Aksi herhangi bir yerde belirtilmediği için uluslararası platformlardan
da sanatçıların belirlenen kriterler doğrultusunda oluşturdukları eserler ile başvurması durumunda
ödülü almamaları için herhangi bir sebep olmadığını da öngörebiliriz.
Son olarak, eserlerde her türlü çizim aracından ve teknolojiden faydalanıldığı görülmektedir.
Özellikle son yıllarda ödül alan eserlerde teknolojinin de kullanılıyor olmasını grafik oluşturmada
teknolojik ürünlerin hızlı bir şekilde gelişmesine bağlayabiliriz.
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ÖZET
Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, yetişkin tarafından taklit edildiklerinde sosyal
iletişimsel davranışlar sergilerler. Bu araştırmada, Karşılıklı Taklit Eğitimi’nin otizm spektrum
bozukluğu (OSB) olan çocukların taklit edildiğinin farkına varma davranışları sıklık düzeyleri
üzerindeki etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın deseni, tek denekli deneysel
desenlerden denekler arası çoklu başlama düzeyi desenidir. Araştırmanın çalışma grubunu, 26-42 ay
aralığında bulunan OSB olan üç denek oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, KTE’nin az gelişmiş TEFV
davranışları ile gelişmiş TEFV davranışları arasından sosyal iletişimsel davranış sıklık düzeyleri
üzerinde sadece bir denekte etkili olduğu; test etme davranışı sıklık düzeyleri üzerinde ise tüm
deneklerde olduğunu göstermiştir. Elde edilen bulgular, erken çocukluk döneminde OSB olan
çocuklarda sosyal iletişim öğretimine yönelik alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, Karşılıklı Taklit Eğitimi, taklit edildiğinin
farkına varma davranışları.
ABSTRACT
Children with autism spectrum disorders (ASD) demonstrate social communicate behaviors in
response to contingent imitation by an adult. The purpose of this study was to firstly examine the
effectiveness of Reciprocal Imitation Training (RIT) on frequency of imitation recognition behaviors
of children with Autism Spectrum Disorders (ASD). The study group consisted of three children with
ASD who were 26 to 42 months old. Children in the study group were 26 to 42 months old and were
still receiving support services from a private special education center. The design of this study was
“Multiple Baseline Design Across Subjects.” The Findings showed that at the end of the
implementation all three children had critical increases in frequency level of testing behaviors when
compared to the pre implementation phase. These findings were discussed in the framework of related
literature about teaching imitation skills to children with ASD during early childhood period.
Keywords: Autism spectrum disorders, Reciprocal Imitation Training, imitation recognition
behaviours.
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1.GİRİŞ
1.1.Problem Durumu
Erken

çocukluk

döneminde

taklidin

sosyal iletişim

gelişimindeki rolünü inceleyen

araştırmacılar, taklit etme eyleminin, sadece taklit eden değil, taklit edilen üzerinde de karşılıklı sosyal
etkileri olduğunu belirlemişlerdir. Taklit edilme, temel olarak taklit edene yönelik sosyal olarak
tepkide bulunmayı tetiklemektedir. Taklit edilmenin sık olarak tekrarlanması ile davranışlarının
benzerini sergilendiğini fark eden taklit edilen, taklit edene sosyal ilgi duymakta ve taklit etme amacını
anlamaya çalışmaktadır (Nadel, 2002). Taklit edilen ve taklit eden arasında ortak bağlamlarda, benzer
nesnelerle benzer eylemler veya benzer nesnesiz eylemler sergilenerek sıra alma biçiminde karşılıklı
sosyal etkileşim deneyimleri yaşanmaktadır. Örneğin, taklit becerisinin sergileniş doğası gereği taklit
eylemi sergilenirken, taklit edilen ve taklit eden arasında benzer nesnelerin kullanımının tercih
edilmesi, benzer sosyal iletişimsel davranışların sergilenmesi (örneğin, jestler), rol değişimleri, sıra
alma gibi davranışlar gözlenmektedir. Dolayısıyla taklit edilen çocuğun, taklit edilme esnasında bu tür
davranışları sergilemesi, kendisi gibi davranan birisinin ve eylemlerinin farkında olma yeterliliğine
sahip olduğu anlamına gelmektedir (Meltzoff, 2007). Taklit edildiğinin farkına varma (TEFV)
davranışları, normal gelişim gösteren (NGG) çocuklarda yaşamın ilk yılında gözlenmeye başlanan
erken dönem sosyal dikkat davranışlarıdır. Bu davranışlar, alan yazında yaygın olarak az gelişmiş (less
mature imitation recognition) ve gelişmiş (mature imitation recognition) TEFV davranışları olmak
üzere iki kategoride incelenmektedir (Nadel, Revel, Andry ve Gaussier, 2004; Berger ve Ingersoll,
2013; Berger ve Ingersoll, 2015). Az gelişmiş TEFV davranışları; a) yetişkinin elindeki oyuncağa
bakma ve sonrasında bakışını kendisini taklit eden yetişkinin elindeki oyuncağa yöneltme ile b)
yetişkine bakmadır. Gelişmiş TEFV davranışları ise; a) kendisi taklit edildiğinde gülümseme,
yetişkinin elinde oyuncağı isteme, taklit eden kişiden eylemin tekrar sergilenmesini isteme vb. amaçlı
sözel olmayan iletişimsel davranışlar sergileme ile b) kendisi taklit edilirken kendisinin izlenip
izlenmediğini test etmek için davranışlarını aniden değiştirmeyi içermektedir (Meltzoff, 1990). Otizm
spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklarda TEFV davranışların sergilenmesi sosyal iletişim
gelişiminde önemli bir süreçtir (Nadel, 2002). OSB olan çocuklar, doğal etkileşim içerisinde taklit
edildiklerinde normal gelişim gösteren akranları gibi TEFV davranışları sergilemektedir. Ancak erken
dönemde OSB olan çocukların, taklit etmede olduğu gibi (Rogers, 1999) TEFV davranışlarını
sergilemekte de güçlükleri vardır (Nadel, 2004). OSB olan çocuklarda sınırlılıklar gözlenen TEFV
davranışlarının sıklığının ilerletilmesi üzerinde herhangi bir öğretim yöntemin etkili olduğunu gösteren
bir araştırma bulunmamaktadır. Ancak iki araştırmada (Berger ve Ingersoll, 2013; Berger ve Ingersoll,
2015), TEFV davranışlarının ilerletilmesine ilişkin müdahale stratejilerinin belirlenmesine yansımaları
olabilecek birkaç öncül bulguya ulaşılmıştır. Birinci olarak, OSB olan çocuklarda gelişmiş TEFV
davranışları sıklığı ile nesneli eylem (Berger ve Ingersoll, 2013; Berger ve Ingersoll, 2015) ve jest
taklidi becerileri kendiliğinden sergileme düzeyleri arasında olumlu yönde korelasyonel bir ilişki
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bulunmuştur (Berger ve Ingersoll, 2013). İkinci olarak, yetişkinin çocuğu taklit etme (contingent
imitation) süresi ile TEFV davranışları arasında olumlu yönde korelasyonel bir ilişki bulunmuştur
(Berger ve Ingersoll, 2015). Taklit Etme (TE), çocuğun eylemleri ve sesletimlerinin aynısının taklit
edilmesi biçiminde uygulanan doğal bir müdahale tekniğidir (Gazdag ve Warren, 2000). OSB olan
çocuklar, yetişkin tarafından taklit edildiklerinde, sosyal iletişimsel davranışlar sergilemektedir. Taklit
etmenin özgün bir müdahale paketi içerisinde sistematik olarak sunulduğu müdahale teknikleri
paketlerinden biri ise Karşılıklı Taklit Eğitimi’dir (Reciprocal Imitation Training; Ingersoll, 2008).
Karşılıklı Taklit Eğitimi (KTE) doğal ve davranışsal yaklaşımları temel alan eklektik
müdahale tekniklerinin sosyal ve iletişimsel karşılıklılık özelliğine göre düzenlendiği bir taklit eğitimi
yöntemidir (Ingersoll ve Shreibman, 2006). KTE, temel olarak OSB olan çocuklara taklit becerilerinin
kendiliğinden kullanımının oyun ortamında öğretimi amacıyla geliştirilmiştir (Ingersoll, 2008).
Dolayısıyla bu çalışmanın çalışmanın amacı, KTE’nin OSB olan çocuklarda; a) az gelişmiş ve b)
gelişmiş TEFV davranışları üzerindeki etkililiğinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu,
takvim yaşı 24-48 ay aralığında olan, OSB tanısı almış olan 3 çocuk oluşturmuştur. Bu araştırmada
çalışma grubunda yer alan deneklerin seçimi için bazı önkoşul durum ve beceriler belirlenmiştir.
Bunlar; a) İlgili devlet veya üniversite hastaneleri tarafından OSB tanısı almış olması, b) takvim yaşı
olarak 24-48 ay aralığında bulunması, c) Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe
Versiyonu (GOBDÖ-2-TV; Diken, Ardıç, Diken ve Gilliam, 2012) uygulaması sonucunda, otistik
bozukluk görülme olasılığının oldukça yüksek olduğuna karar verilmesi, d) Gazi Erken Çocukluk
Değerlendirme Aracı’nın (GEÇDA; Baykan, Temel, Ersoy, Avcı ve Turla, 2002), araştırmacı
tarafından uygulanması sonucunda, gelişimsel yaş olarak 12-36 yaş aralığında bulunması (Ingersoll ve
Shreibman, 2006), e) Görme, işitme ve fiziksel yetersizlik gibi ek bir engeli bulunmaması, çalışma
grubunu oluşturmaya yönelik temel seçim ölçütleri olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın tüm evreleri
Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ÖGEM) bireysel
eğitim odasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan az gelişmiş TEFV
davranışları yetişkinin elindeki oyuncağa bakma ve sonrasında bakışını kendisini taklit eden yetişkinin
elindeki oyuncağa yöneltme ile b) yetişkine bakma davranışları sıklığını; gelişmiş TEFV davranışları
ise a) kendisi taklit edildiğinde gülümseme, yetişkinin elinde oyuncağı isteme, eylemin tekrar
sergilenmesini isteme vb amaçlı sosyal iletişimsel davranışlar sergileme ile b) kendisi taklit edilirken
kendisinin izlenip izlenmediğini test etmek için davranışlarını aniden değiştirme sıklığı olarak
tanımlanmıştır (Meltzoff, 1990; Nadel ve ark., 2004).
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu
Bu araştırmada tek denekli araştırma modellerinden denekler arası çoklu başlama düzeyi
modeli (Multiple-Baselines Design Across Subjects) kullanılmıştır. Araştırmanın deney süreci, (a)
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başlama düzeyi, b) KTE

uygulama, c) öğretim sonu değerlendirme

ve (d) izleme evrelerinden

oluşmaktadır.
3.BULGULAR
Araştırmada KTE uygulaması sonunda KTE'nin az gelişmiş TEFV davranışları ve gelişmiş
TEFV davranışlarından sosyal iletişimsel davranışlar sergileme sıklık düzeylerinde denekler arasında
çeşitli düzeylerde etkili olduğu görülürken, gelişmiş TEFV davranışlarından test etme davranış sıklığı
üzerinde tüm deneklerde etkili olduğu görülmüştür. Tüm deneklerde 2 ve 4 hafta sonra elde edilen
izleme evresi test etme davranışı sıklık düzeyleri, başlama düzeyi verilerine göre yüksek düzeydedir.
Bulgular, erken çocukluk döneminde OSB olan çocuklara sosyal iletişim becerileri öğretimi alanyazını
çerçevesinde tartışılmıştır.
KAYNAKLAR
Baykan. S., Temel. Z. F., Ersoy. O., Avcı. N., & Turla. A. (2002). Gazi Erken Çoçukluk Değerlendirme
Aracı’nın (GEÇDA) geliştirme süreci. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu.
Ankara: Kök.
Berger, N. I. and Ingersoll, B. (2013), An Exploration of Imitation Recognition in Young Children With
Autism Spectrum Disorders. Autism Research, 6, 411–416. doi:10.1002/aur.1303
Berger, N. I. and Ingersoll, B. (2015), An Evaluation of Imitation Recognition Abilities in Typically
Developing Children and Young Children with Autism Spectrum Disorder. Autism Research,
8, 442–453.
Diken, I. H., Ardıç, A., Diken, Ö., & Gilliam, E. J. (2012). Exploring the validity and reliability of Turkish
version of Gilliam Autism Rating Scale-2: Turkish standardization study. Eğitim ve Bilim,
37, 318-328.
Gazdag, G., & Warren, S. F. (2000). Effects of adult contingent imitation on development of young
children's vocal imitation. Journal of Early Intervention, 23, 24-35.
Ingersoll, B. (2008). The social role of imitation in autism: Implications for the treatment of imitation
deficits. Infants & Young Children, 21, 107-119.
Ingersoll, B., & Schreibman, L. (2006). Teaching reciprocal imitation skills to young children with autism
using a naturalistic behavioral approach: Effects on language, pretend play, and joint
attention. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 487-505.
Meltzoff, A. N. (1990). Foundations for developing a concept of self: The role of imitation in relating self
to other and the value of social mirroring, social modeling, and self practice in infancy. In D.
Cicchetti & M. Beeghly (Eds.), The self in transition: Infancy to childhood (pp. 139-164).
Chicago: University of Chicago.
Meltzoff, A. N. (2007). Infants’ causal learning: Intervention, observation, imitation. In A. Gopnik & L.
Schulz (Eds.), Causal learning: Psychology, philosophy, and computation (s. 37-47). Oxford:
Oxford University.
Nadel, J., Gu´erini, C., Pez´e, A., & Rivet, C. (1999). The evolving nature of imitation as a transitory
means of communication. In J. Nadel & G. Butterworth (Eds.), Imitation in infancy (s. 209–
234). Cambridge: Cambridge University.

976

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Nadel, J. (2002). Imitation and imitation recognition: functional use in preverbal infants and nonverbal
children with autism. In A. Meltzoff & W. Prinz (Eds.), The imitative mind: Development,
evolution, and brain bases (s. 63–73). Cambridge: Cambridge University.
Nadel, J. (2004). Early imitation and the emergence of a sense of agency. Proceedings of the fourth
international workshop on epigenetic robotics. Lund University Cognitive Studies, 117, 15–
16.
Nadel, J., Revel, A., Andry, P., & Gaussier, P. (2004). Towards communication: first imitations in infants,
children with autism and robots. Interaction Studies, 1, 45–75.
Rogers, S. (1999). An examination of the imitation deficit in autism. In J. Nadel & G. Butterworth (Eds.),
Imitation in infancy (s. 254–279). UK: Cambridge University.

977

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

MƏKTƏBLİLƏRLƏ SOSYAL PEDAGOJİK ÇALIŞMANIN YAPILMASININ ÖNEMİ
Ofira Qezenfer kızı Qafarova*, Nezaket Beyler kızı İmamverdiyeva**
Bakü Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve psixoloqiya Fakültesi, Pedaqiqika kafedrası, Bakü, Azerbaycan
Cumhuriyeti
e-mail: ofirakafarova@gmail.co m

ÖZET
Insanlığı düşündüren sosyal nitelikteki sorunlar sırasında en önemli olanlardan biri de insanın
sosyal-pedagojik sorunlarına çözüm yollarının aranıp bulunması olmuştur. Sosyal pedagojik fikirlerin
gelişme tarihine ve bu yönde yapılan araştırmalara baktığımızda tam aydınlığı ile melum olur ki, tüm
dönemlerde, toplumda mevcut sorunlar insanları düşündürmüş ve bu sorunların çözümü için
çalışmalar yapılmıştır. Günümüz insanının faktörü özel aciliyet arz etmesi seçtiğimiz yönde çalışmalar
yapılmasını daha fazla gerektirir. Şunu da belirtmek gerekir ki, öğrencilere sosyal pedagojik
çalışmanın yürütülmesi onların sosiallaşmasında negatif etkileri düzeltir gidermekle sonuçlanır.
Öğrencilere özünütesdiq, özünüreallaşdırma ve özünütəyinetmə becerileri olanlar, bu süreçte oluşur.
Fakat bu çalışma öğrencilere ilk yaş aşamalarından başlayarak yapılırsa daha başarılı sonuç elde
edilebilir. Küçük yaşlı məktəblilərlə sosyal pedagojik işin teşkili etkin biçimde hayata yapılırsa
sonuçta biz bu süreçte öğrenciye yönelik olumsuz sosyal etkilerin neytrallaşmasına başarmıştır, onun
şəxsiyyatinin sosiallaşmasını olumlu tarafa yöneltebilir.
Anahtar kelimeler: sosyal pedaqoqika, pedagojik çalışma, sosyalleşme, ortam, küçük
öğrenciler.
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GİRİŞ
Toplum tarih boyunca can atmıştır ki, üyelerini özünəuyğun şekilde formalaşdırsın. Bu süreçte
gizli değildir ki, insan insanlığın yüzyıllardır süregelen manevi değerlerini, toplumun normlarını hazır
şekilde benimsiyor ve bu nitelikleri mənimsədikcə ictimailəşir, toplumun genel cereyan katılır.
Belirtilen bakış nezerlerin en genel özelliği şudur ki, toplumda kabul edilmiş genel düzenleyici
standartlar ayrı ayrı bireylerin ihtiyaçlarını motivləşmə yapısının ayrılmaz parçası dönüştükçe sosyal
etkinliğine yön verir. Demek ki, böyle olduğu halde insan sosyalleşme sürecini geçiyor.
Sosyalleşme sürecinde aktif başlangıç topluma aittir. Fakat bütün halde toplumla birlikte,
somut grup ve kurumlar da kimliğin sosiallaşmasındaa ilginç qüvvədirlər. Buna uygun olarak, insanın
aile sosiallaşması, meslek sosiallaşması, manevi ve siyasi sosiallaşması genel sosiallaşmanın ayrı ayrı
içerik unsurları olarak kabul edilir. İster toplumun ve gerekse ayrı ayrı kurumların gösterdiği sosyal
etkiler insana yöneldiği için o (insan), sosyalleşme sürecinin nesnesi olarak kabul edilir. İnsan
sosyalleşme sürecinin nesnesi gibi, sosyal norm ve kültürel değerleri benimsiyor. Sosyalleşme
sürecinin kişiliğinin götürdükde, özünüinkişaf, özünütəkmilləşmə, özünütesdiq yönelik faaliyetleri
insanı tam değerli sosyal varlığa çevirir. İşte bu süreçte insan toplumsal değerleri mənimsədikcə hep
olumlu yönde sosiallaşmır. Çoğu durumda insanın sahip olduğu potansiyel gücü toplum tarafından ona
yönelen sosyal etkilerin karşısında aciz kalıyor. Böyle bir durumda insana her şeyden önce sosyalpedagojik yönü ve kalifiye yardım gösterilmelidir.
PROBLEM DURUMU
Günümüzde bilimsel ve teknik ilerlemenin ve sosyoekonomik gelişmenin dinamiği sırayla
büyüyen neslin sosiallaşmasına doğrudan etkilemektedir. Şimdi kitle iletişim araçları bireyleri çevre
insanlardan, genel beşeriyyetden ayıran bütün sedleri ve duvarları savarlar. Sayısız, renkli, çelişkili,
sistemsiz, çeşitli davranış tipine, eşsiz yaşam tarzına hizmet eden, yakın, uzak coğrafyalardan bilgileri
yayar. Bu etkilerin kapsamında olan insan maddi ve manevi olarak hem başarılı, hem de başarısız
meqamlarla karşılaşır, demek ki, onun sosiallaşmasında çelişkili özellikler ortaya çıkmaktadır. İşte bu
nedenlerden insanlarla sosyal pedagojik çalışmanın yapılmasına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Kimliğin sosiallaşması sosyal ortamla bağlantılı şekilde oluşur. Sosyal ortam kimliğin
sosiallaşmasına çeşitli faktörlerin ( "mikro", "mezo", "makro", "mega") aracılığıyla etkiliyor. Bunu
dikkate alarak, küçük məktəblilərlə yapılan sosyal pedagojik çalışmanın içeriği, onların karşılaştığı
resmi ve gayri resmi ilişkilerin kompleksinden bağlı olarak müeyyenleşir. Küçük yaşlı mekteblinin
katılımı, kültürleri kavraması, kollektivde davranışı, farklı sosyal rolleri yerine getirirken özünütesdiqi,
iç zihinsel ve dış fiziki durumu gerekli elementler gibi sosyal pedagojik çalışmanın görevlerinin
belirlenmesinde dikkate alınır.
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Inkarolunmaz gerçektir ki, sosyal ortama ayak koymuş her insan her yaş döneminde kendi
qarşısındaçoxsaylı amaçlar koyuyor. Böyle amaçların varlığı toplumun mevcut normları bağlamında
subyektivlikdir. Yani, öne sürülmüş amaç belli farklı konumdur, özne niteliği taşıyor. Öğrenci
başkaları ile iletişim sürecinde kendisi için diğerleri ile ortak olan değerleri seçer ve benimsiyor. Bu
süreçte insan gelecek sosyal rolünü normal durumda yerine getirmek için kamuya ait özellikleri
benimsiyor. Demek ki, insana işbirliği sürecinde sosyal hayatın hem nesnesi hem de konu olarak
görülebilir. Araştırmacı C.Midin ifadesiyle, işbirliği sürecinin məcmuyu toplum ve sosyal kişisel
şekillendirir.
19850-ci yilde «Terbiye konularında Uluslararası ansiklopedinin" yazarların görüşünü
kaydettiler: "Son çalışmalarda sosyalleşme birey ve toplumun kommunikativ işbirliği sistemi olarak
tanımlanmaktadır." Bu değerli fikre istinaden böyle kabul etmek mümkündür ki, toplumun hareket ve
gelişme kaynağı işte sosyal bireydir. Demeli, sağlıklı toplumun oluşturulması için bireylerle sosyal
pedagojik çalışmanın yürütülmesi tarihin tüm aşamalarında önemli görev olarak önümüzde
durmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, insanın dahil olduğu büyün yaş aşamalarında onun sosiallaşması
nesnel koşullarla gerçekleşiyor. Yani, insan dünyaya geldiği günden ictimayi ilişkiler sistemine girer.
Zaman geçtikçe bu ilişkilerin miqyasıgenişlənir. Öncelikle aile, sonra akrabalar, mahalle, okul,
mektebdenkenar (örgün ve yaygın gruplarda) ve meslek faaliyeti ilişkileri insanın aralığında olur.
Sosyal ilişkilerin miqyasından bağlı olarak insanda bu ilişkilere uygun roller müeyyenleşir. Bu sosyal
institutlarda insanın katılımıyla belli yaş aşamalarında gerçekleşir. Bu anlamda, çocuğun okula girmesi
ile karşılaştığı ilişkileri şekil ve muhtevası yeni seviye alır. Öğrencinin küçük okul (I - IV sınıflar) uaşı
döneminde dahil olduğu ilişkiler sistemi deseniyle özel olarak seçilir. Her zaman olduğu gibi, bu yaş
aşamasında da öğrencinin karşısında birçok kültürel ahlaki görevler konur. Küçük yaşlı mekteblilerin
karşısında konulmuş görevlerin bir kısmını diğer sosyal kurumlar, bir kısmını ise yakın çevresi, yani
okul mqəyyənləşdirir.
Tecrübe gösterir ki, küçük öğrenci karşısında konulmuş görevler kompleksinin bazıları idrak
edememek, önemini anlamamak, kabul edememek nedeniyle yerine getiremez ve bu da onun
sosiallaşmasına olumsuz etkiliyor. Böyle anlarda küçük mekteblilerin reel olarak yardıma ihtiyacı
olur. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu ihtiyaç duyulması mekanik koşullar vasıflandırılmaz. Böyle
durumların temelinde çok büyük potansiyel nedenler durur. Bu nedenlerin "keşf olunması" için özel
bir sistematik faaliyet mekanizmasına ihtiyaç doğar. İşte bu ihtiyacı doğuran faktorlarə ortaya çıkarıp
önümüzde duran sorunların çözümüne etkinliğin yeni bir türünün - sosyal pedagojik çalışmanın
imkanları dahilinde ulaşmak olur.
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Küçük yaşlı məktəblilərlə sosyal pedagojik çalışmanın yürütülmesi kendi mahiyetini
öğrencilerin yeni sosyal sisteme uyum ve onlara yönelik yakışıksız etkilerin islah olunub
giderilmesinde belirtiliyor.
Yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır ki, öğrencilerle sosyal-pedagojik çalışmanın belirli
aşamalar üzere uygulanması uygundur.
Ana aşama temelde hazırlık aşamasıdır. Onun içindeki iki yarımmərhələni ayırmak
mümkündür:
a) sosyal pedagog onu ilgilendiren fenomenler üzerinde gözlem götürüyor. Bu veya diğer
olayın hangi şartlarda ve nasıl tezahür etmesini üyrənir. Gözlem yöntemi bu açıdan büyük evristik
imkanlara sahiptir. Sosyal-pedagojik çalışmanın sırasında genellikle ondan verimli kullanılır. Bu
aşamada sosyal-pedagojik işi götüren uzmanı genellikle gözlemlediği olguların veya olayların
birbiriyle ne kadar ilgili olması meselesi ilgilendiriyor. Bazı konuları netleştirmek için o, bu
mərhələdəbaşqa yöntemlerden da, örneğin, sorgu yöntemini de kullanıyor.
b) uzman gözlem gibi diğer ekstensiv şekillerde elde ettiği materyaller bazında ilk işçi planını
hazırlar. Sosyal-pedagojik işinaparılması için düzenlenen işçi planına aşağıdaki konular yer
almaktadır:
- sosyal-pedagojik çalışmanın aparılmasıüçün önümüzde duran görevlerin belirlenmesi;
- bağımsız ve bağımlı kəmiyyətlərin ayırt edilmesi (bağımsız miktar ancak uzmanın planına
uygun olarak deyisilir, asılı miktar ise bağımsız kemiyyetin değişmesi sonucunda deyisilir);
- alınan sonuca etki gösterebilecek ilave kəmiyyətləri netleştirmek için oluşan situasiyanın
şartlarının bütününü analiz etmek;
- en etkili yöntemlerin seçilmesi ve sosyo-pedagojik çalışmanın metodikasının işletilmesi;
- sosyal-pedagojik işin yapılması için gereken malzemelerin hazırlanması.
Planlama aşaması ve sosyo-pedagojik çalışmanın somut metodikasının işlenmesine sosyal
eğitimcinin özel yetkinlik gerektirir. Uygun yöntemlerin seçilmesi öğrenilen sorunun niteliğine
bağlıdır.

Sosyal-pedagojik

çalışmanın

başarıları

onun

metodikasının

ne

dərəcədəəsaslı

olmasındanbilavasitə bağlıdır. Sosyal pedagog herhangi bir aşamada önümüzde duran amaç ve
görevlerinden bağlı olarak da mevcut olan (başka araştırmacılar tarafından işlenilmiş ve uöurla
uygulanmış) yöntemler birini seçer, ya onu kendi konseptine göre şu veya bu ölçüde değiştirilmiş, ya
da tamamen yeni metotlar çalışıyor. sosyal pedagog çoğu durumda öncelikle deneme çalışmaları
götürse sosyal-pedagojik işin üstesinden başarıyla gelir. Onların amacı varsayımı daha da
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netleştirmek, bildirim almak güvenilirliğini, hem de eksperimentin belirlenmiş planının ne kadar
başarılı olduğunu kontrol təkmilləşdirməkdən oluşur. Bu süreçte elde edilen bilgi miktar ve kalite
açısından analiz edilir. Materyaller tipine, gruplara ve variantlara göre differensiasiya olunur, ister
belirli tip ve seçenekleri daha dolgun belirten, isterse de istisna teşkil eden ya da temel eğilimlerden
ötesinde olgular ve olaylar anlatılır. Bu aşamada matematiksel istatistik yöntemlerinin yaygın olarak
kullanılmaktadır. Modern koşullarda uygun bilgilerin bilgisayar aracılığıyla işlenilmesine büyük önem
verilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, matematiksel istatistik yöntemlerinin uygulanması sosyalpedagojik çalışmanın sonuçlarının esaslı olması için son derece önemlidir. Yapılan çalışmanın
sonuçları belli bir teorinin paradigmalar axarında analiz edilir ve yorumlanmaktadır. Sosyal pedagog
bu zaman öncelikle sosyo-pedagojik çalışmanın kavramsal modeline göre, ama aynı zamanda başka
yazarların teorik ve ampirik araştırmalarında saptanmış hüküm ve olgulardan da kullanıyor.
Yapılan işin başarılı gidişini dayandıran unsurlardan biri de küçük mekteblilerin belli sosyal
norm ve kaynaklara etkin şekilde yiyelenmesinin sağlanmasıdır. Araştırmacılardan N.Aberkrombi,
S.Xill ve B.Terner gösterirler ki, öğrenciler bu kuralları ve onları beklemeyi sosyalleşme sürecinde
öğrenirler. İnsan doğduğu günden ömrünün sonuna kadar kültür, sosyal norm ve kaynakları
benimsemekte devam ediyor. Burada doğal soru ortaya çıkıyor. Bu sosyal norm ve servetler tüm
insanlar tarafından aynı zamanda ve aynı səvyyədə mənimsədilirmi? Soruya net cevap vermek olur hayır. İnsanların hiç de hepsi bu sosyal norm ve kaynakları aynı yaş döneminde ve aynı düzeyde
mənimsəmirlər. Öncelikle, her bir insanın sosyalleşme olanaklarının çeşitli olmasından ileri
gəlir.Sosial normlar küçük öğrenciler için önemli olan ilişkiler sisteminin gerekli makamlarını özünde
cemleşdirir. Hangi öğrenci bu kuralları sık menimseye bilirse, o, kendi kariyerini daha hızlı ve daha
isabetli şekilde kurabilir. Sosyal normlar amaçlı şekilde düzenlenmiş herhangi bir süreçte, yani sosyalpedagojik çalışmanın yürütülmesi sırasında da küçük öğrencilere asılan olabilir. Fakat bu da bir
gerçektir ki, toplum tarafından kabul edilen, değerlendirilen ve beklenen standartlar bileşiminde
yaşayan insana görünmez tellerle etkiliyor. Bu sosyal normları "keşfeden" öğrenci onu tedricen
kendisinin normlarına çevirmiş olur. N.Aberkrombi, S.Xill ve B.Ternerin göre, kültür bu şekilde bir
nesilden öteki kuşağa aktarılır ve toplumun yaşaması mümkün olur. Küçük yaşlı öğrenciler toplumda
kültürü, sosyal normları, toplumsal nitelikleri ve ilişkiler sistemini əxz ettikçe, bu süreçte herhangi bir
rolün sadece repertuarı ile değil, hem de rol beklentilerini benimserler. Çevredeki insanlar, yaşlılar ve
aynı yaş çocuklar herhangi bir ortamda öğrencinin nasıl hareket edəcəyinəfikir verirler. Peki küçük
öğrenci kendisi bu rol beklentilerini nasıl kabul eder? Bu çelişkili sorunları, o, sosyal ilişkilerin
çoxcəhətli bağlamında sadece akıl ölçüleri ile değil, aynı zamanda duygu boyutları ile çözer. Bu
süreçte öğrenci toplumun aktif bir üyesi olmayı öğrenir. Fakat burada "aktif" kelimesini fazlalık edip,
sadece "üyesi olmayı öğrenirler" desek daha isabetli olur. Değişikliği seciyyelendiren sebeb odur ki,
toplumda yaşayan tüm insanlar sosyalleşme sürecini geçirilirlerse de, onların hiç de hepsi toplumun
aktif bir üyesi olamazlar. Bu nedenle sosyal-pedagojik çalışmanın yürütülmesi sırasında öğrenciye
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sosyal nitelikleri benimsemesi sürecinde onun kişisel keyfiyətləri dikkate alınmalıdır. Bu konu özel
önem taşıyor. Çünkü bu kalitenin tamlığı küçük mekteblilerin karakter ve iradesi, ilgi ve ihtiyaçları,
onun gerçek gelişiminin gücü, bilgisi, bilinci, özünüdərki, toplumdaki eğilimleri ve bakış açısının
özelliklerinde kendi onayını buluyor. Genellikle küçük mekteblilerin onu çevreleyen dünyayı,
toplumsal ilişkileri nasıl kavraması, insanlarla nasıl iletişim kapatması mutlaka hesaba alınmalıdır.
Topluma adapte olunduğu küçük mekteblinin yeni sosyal ortamın koşullarına, değişmiş ve değişmekte
olan hayat reallıqlarına uyumu sürecidir. Bu süreç henüz ilk çocukluk döneminden başlar. Küçük yaşlı
mekteblinin sosyal deneyimi benimsemesi onun iç dünyası aracılığıyla gerçekleşiyor. Aslında onu
demeye esas verir ki, adaptasyon süreci gelişmenin tüm aşamalarında varlığını göstermektedir. Ilkokul
çocuğu kendisinin ne yaptığına ve onunla ne yapıldığına tutumu işte bu süreçte belirtiliyor.
Performans küçük öğrenciler için karakteristik olan davranış güdülerinde, məqsədlərində ve çalışma
tarzlarında, geniş anlamda çevrenin değişmesine yönelik çoxcəhətli etkinlikte tezahür olunur. Aynı bir
yaşam ortamı çeşitli yaşam pozisyonu doğurarak küçük mekteblilerin çeşitli etkinlik biçimlerini ortaya
çıkarabilir. Örneğin, düşük fiyat ilkokul öğrencilerinden birini derinden kədərləndirərək onu kısa
sürede düzeltmek için inadlı arzu yaratabilir, diğerlerini ihmal bırakır, yaygın gruplarda sevimsiz
faaliyetlerde bulunan, çoktan kendi eğitimine ihmal eden üçüncü bir şagirddə ise ironik bir tutum
doğurabilir. Beəliklə, küçük məktəblilərəyönələn tüm dış etkiler faaliyetin sosyal yönden şertlenen iç
şartlar sistemi veya məcmuyu ile ifade edilir, aksi edilir ki, bu da genel olarak, bizim onun kişiliği
adlandırdığımız yönleri oluşturur. Dış etkilerin iç koşullar aracılığıyla ifade edilmesi süreci küçük
mekteblilerin objektif koşullarda aktif karşılıklı etkisini, onların etkinlikte deyişilmesini öngörüyor ki,
bunların da sırasında öğrencinin iç özelliklerinden başlayarak dış dünya ile ilişkilerinde uyum süreci
gerçekleşir. Adaptasyon sürecinin en içerikli ifadesi öğrencinin toplum karşısında aldığı taahhütlerin
yerine getirilmesinde ortaya çıkmaktadır. Fakat bu sürecin kendisi de kolaylıkla gerçekleşmez. Öne
çıkan

sorunların

ilkesel çözümü

sosyal-pedagojik

çalışmanın

yürütülmesi sırasında

küçük

məktəblilərlə sosyal reabilitasiyanın geçirilmesinde kendi onayını buluyor. Sosyal rehabilitasyon
küçük mekteblilerin topluma ve kültürel-ahlaki sisteme katılmasını sağlayan bir faaliyettir. Sosyal
ortama uyum bilmeyen öğrencinin tıbbi-psikolojik, sosyal-hukuki, pedagojik etkiler kompleksi ile o
kimliğin esas sosyal fonksiyonlarının, zihinsel ve ruhsal sağlığının, sosyal değer ve statüsünün restore
edilmesidir. Bu önemli görevin yerine getirilmesi için bilimin diğer alanları ile sosyal-pedagojik
faaliyet benimsenmesi. Küçük yaşlı mekteblilerin sosiallaşması çoxcəhətli karmaşık bir süreçtir. Bu
sürecin hem de belirli biyolojik temeli vardır. Sürecin kendisi şsgirdin, bilavasitəsosial gruba dahil
olmasından ibarettir. Bunun için ise sosyal idrak, sosyal iletişim gereklidir. Küçük yaşlı öğrenciler fiili
faaliyet alışkanlıklarına, maddi eşyalar alemine tedricen yiyelenirler. Sosyalleşme sürecinde küçük
öğrenci aktif varlık olarak çevreyi değiştirir ve aynı zamanda kendisi kalite değişir, kapsamlı ve
uyumlu şekilde gelişir.
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Bileşik ve çoxcəhətli sosyalleşme sürecinin belli mekanizması, serisi ve aşamaları vardır.
Sosiallaşmanın mekanizması deyince öncelikle onun yöntem ve araçları öngörülüyor. İlköğretim sınıf
öğrencileri sosyal deneyi belli araç ve yöntemlerin yardımıyla öğrenirler. Buraya taklit, telkin,
enfeksiyon, benzetme, alışma, yönetim aittir. Sosiallaşmanın serisi deyince, onun temel yönleri,
dönem ve aşamaları öngörülüyor. Sosyal tecrübeye yiyələnərkən, küçük öğrenci, her şeyden önce,
maddi kültür kaynaklarını öğrenir ve benimser. Maddi nimetlere sahip olmak için eğitim, telkin,
alışma, taklit, örnek ve başka yöntemlerden; sosyal ilişkiler sistemine ulaşabilmek için ise inandırma,
işe yönetim, bulaştırma gibi yöntemler kullanılır. Sosiallaşmanın yöntem ve mekanizmasından başka,
ona etki eden faktörler de vardır. Öyle ki, eğer sosiallaşmanın yöntem ve mekanizmasına inandırma,
örnek, telkin ve b. aitse, onun amillerine aile, okul öncesi terbiye kurumları ve sosyal kurumlarla okul
da içerir. Bu açıdan küçük məktəblilərlə sosyal-pedagojik çalışmanın yapılmasında işin ağırlık
derecesi okulun aittir. Eğitim-terbiye tesisi olan okulda eğitim süreci küçük mekteblilerin idraki ve
əşyavi-pratik faaliyeti için elverişli olanaklar sunuyor.
Əşyavi-pratik faaliyet küçük mekteblilerin ameli alışkanlıklara yiyelenmesini sağlayan
fenlerin (emek eğitimi, görsel sanatlar, spor vb.) Yardımı ile gerçekleşiyor. Eğitim sırasında küçük
mekteblilerin idraki düzeylerini ortaya çıkarmak ve sürekli geliştirmek sonucunda hemn onun bakış
imkanları müeyyenleşir, hem de onun sosiallaşdırılmasının öncelik yönleri anlaşılır. Öğretmenler
küçük ysşlı məktəblilərlə etkileşim sürecinde hem frontal, hem de bireysel çalışma biçimlerinden
kullanırlar. Her iki çalışma biçimi küçük mekteblilerin idraki inkişsfına özgün olarak etkiliyor.
Modern pedagojik-psikolojik araştırmalar onaylar ki, eğitim nəzəriyy Eşi Öğretmenliği açısından
eğitimin gerçekleştirildiği sınıf, grup veya kolektif olarak kabul edilir. Ayrıca terbiye teorisine göre,
idraki faaliyet ilkokul öğrencileri toplu olarak birliğinin ve mütəşəkkilliyinin yeqanə esası olarak kabul
edilemez. Çünkü, idraki aktivitenin aktifliği ilkel sınıfın tüm öğrencileri için tipik değildir, hiç de
küçük mekteblilerin hepsi iç enerji ve feallığının tamamını entelektüel sferaya iletmeyeceğinden.
Sonuçta

öğrenme

süreci idrak alanında küçük mekteblilerin önemli bölümünün feallığının

gerçekleşmediği, gerçekleşebilir bilmediği bir süreç olarak kalır. Ardından küçük mekteblilerin
davranışında öğretiye karşı laqeyidlik, biganelik, soğuk ilgi tezahür ediyor. Daha geniş bağlamda
eğitim-terbiye ocağı gibi okulun ilkokul öğrencileri düzgün ve mükemmel geliştirilmesi, onların
toplumun ideallerine uygun sosiallaşdırılmasına etkisi zəyifləyir. İşte bu konseptin ihtiyaçlarına göre
öğrenme sürecinde frontal çalışma biçimlerinin etkisi pek yüksek sayılmaz. Gruplarla çalışmaya daha
çok tercih edilir. Gruplarla çalışma frontal çalışma biçimlerinden en az iki kez verimli olarak kabul
edilir ve sosyo-pedagojik açıdan çok etkili fayda verir.İbtidai sınıf öğrencilerinin okulda etkinliğinin
içerik ve biçimlerinin çeşitliliği onların spor, eğlence, əşyavi-pratik, moral-pratik, idraki alanlarda
feallığının sağlanmasına imkan verir. Onların feallığının uygulanması için oluşturulan ortam hiç de
öğrencilerin gerçek hayat ve faaliyeti ile örtüşmemektedir, dengesizlik yaratır. Küçük yaşlı
mekteblilerin etkin iletişim ve ilgisi için sosyal mekan rolünü oynayan okul daha geniş çapta çeşitli
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eğitim ve sosyalleşme düzeyine sahip öğrencileri kavuşturur, iletişim ortamı yaratır, oyun alanında
yüksek etkinliği temin edir.Digər faaliyet alanlarında küçük mekteblilerin etkinliği nispeten sınırlı
düzeyde gerçekleşiyor. Bu doğrultuda küçük mekteblilerin imkanlarını daha çok gerçekleştiren araçlar
etkin olarak kabul edilir. Verimli araçlar küçük öğrencilere hem miktar, hem de kalite olarak daha
fazla etkiliyor. Okulda grup olarak ilkokul öğrencileri feallığının gerçekleşmesi onların kendileri
tarafından kabul edilmiş norm ve değerlerin yardımıyla belirlenir. Bu değer sosyal, asosial, hatta
antisosial olabilir ve sosiallaşmanın herhangi bir yönü bu değerlerin etkisi altında oluşur. Pedagoji
deneyim onaylar ki, ilkokul öğrencileri bir bölümü okulda sınıf arkadaşları, okulun diğer öğrencileri
ile etkileşim sürecinden koşuyor, çevresiyle etkin temastan kenarda kalmaya çalışır. Diğerleri için bile
iletişim onların idraki, əşyavi-pratik, pratik manevi feallıqlarına hiçbir teşvik yaratmadığına göre,
onlar sınıf ve okul arkadaşları ile temas ve karşılıklı etkiden memnun değiller, böyle temasları
azaltmaya can atıyorlar. Sosyal-pedagojik çalışmanın modeli okulun imkanları dahilinde-gruplarda ve
pratik etkinlikte belirtilmelidir. Okulun asırlık tarihi boyunca o, kapalı telim-terbiye tesisi olarak
algılanmıştır. Şimdi birçok ülkede geleneksel kapalı okulun toplumun ve kimliğin ihtiyaçlarını
gidermeye elverişli olmadığı hakkında konuşuluyor. Öncelikle evrensel değerler sırasında insan hak ve
özgürlükleri, demokrasi, fikir çeşitliliğine saygı yaklaşmak ve hoşgörü, sosyal adalet, saydamlık,
devletin en yüksek amacının tutan hizmet etmesi, açık toplum fikirleri öncelik pozisyonlara çıkmıştır.
Buna uygun olarak önemli sosyal enstitü gibi okul sosyal gelişme eğilimlerine aykırı içerik ve çalışma
biçimlerine

göre

kapanıklığını yedekle

bilmez.

İkinci,

küçük

yaşlk

mekteblilerin

hayata

hazırlanmasında yer alan ortamın xarakteristikasımda önemli değişiklikler baş verdiğinden okul
onlarla amacına ulaşmak yolunda gerekli ilişkilerini bulundurmalı ve toplumun sosyal organizasyonu
reallıqlarına uyum. Açık okul modeli çoxcəhətli bir modeldir. Okulun açık olmasını zorunlu kılan,
güncelleyen faktörler çoxcəhətli bir modeldir. Okulun açık olmasınl zorunlu kılan, güncelleyen
faktörler küçük mekteblilerin sosiallaşmasını dayandıran faktörlerdir. Demek okulda sosyal-pedagojik
çalışmanın sistemi mükemmel şekilde kurulmalıdır ki, küçük mekteblilerin sosiallaşmasında katılımcı
olan diğer sosyal kurumlar (aile, emek çalışanları ve toplumda faaliyet gösteren ayrı ayrı kurumlar) bu
mekanizmaya referans etsinler. Cəmiyətdə terbiye örgütler okulda sınırlı. Devlet ve sivil toplum
kuruluşları tarafından özel olarak belli yaş grubuna dahil olan insanların sosyal terbiyesini
gerçekleştirmek için oluşturulan tüm kurumlar terbiye teşkilatlarıdır.
Küçük yaşlı mekteblilerin birleştiği esas resmi ekip okulda sınıflar. Sınıf küçük bir öğrenci
kolektifi gibi eğitimcilerin etkisi altında şekillenmeye başlıyor. Ebeveynler de bu yönde - öğrencilerin
toplu olarak teşekkülünde, çıkar ve amaçları uğruna inat la çaba göstermesinde pedaqoqlarla hemfikir
olurlar. Sınıfta ise ikili işlemler gidiyor. Eğitimci ve ebeveynlerin doğrudan, sürekli etkisi altında
beklenen yön gerekli niteliklere sahip öğrenciler yetişiyor. Aynı zamanda, sınıfın bir parçası birbiriyle
karşılıklı ilişkileri öğretmen ve ebeveynlerin tertip ettikleri şablon bazında değil, doğrudan kendi istek
ve ihtiyaçlarına, çevrili oldukları mikromühitin diktəsinə uygun kuruyorlar. Okulda siniflerde görülen
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karşılıklı ilişkilerde ikiləşmə kendi ifadesini öncelikle o bulur ki, kolektif yapısal ikiləşir. Sosyal
pedagojik isöm sırasında çalışanların yapısal ikileşmesi şekil ve muhtevası bu şekilde anlaşılmalıdır:
a) aynı bir sosyal mekanda bir tarafta belli bir organizasyon yapısı, öngörülen faaliyet ile
sürekli meşguliyet, iş ilişkiler sistemi ile saciyyələnən sosyal grup;
b) öğrencilerin serbest iletişim sürecinde, kendi seçim, yaklaşım ve değerlendirmelerine
dayanan yaygın grup.
Belirtmeliyiz ki, sınıfta küçük çalışma grubu her bir okul için gerçektir. Çünkü öğrenciler
arasında sosyal tabakalaşma mevcuttur. Özellikle şehir okullarda öğrencilerin yaşam tarzı, gələcəl
hayatları hakkında planlar birbirinden çok farklıdır. Planların uygulanması için öğrencilerin
yetenekleri ve karakterleri de çeşitlidir. Sınıf ve okulda öğrencilerin yetenekleri ve karakterleri de
çeşitlidir. Sınıf ve okul öğrencilerin bazıları resmi Statusi toplumsal görevleri vardır, yüksek, orta ve
zayıf entelektüel hazırlık sergiliyorlar, sosyal aktif ve pasif öğrenciler vardır ki, tüm bunlar her sınıf ve
okulda belli seviyede movcuddurlar. Küçük yaşlı öğrenciler arasında ayrıca, resmi olmayan değerler,
onların kendi aralarında kabul edilmiş normlar temelinde gayri resmi liderler, avtoritetler, onları
destekleyen çocuklar vardır. Tüm bunlar sınıf içinde grupların oluşmasını labudluyunu şərtləndirir.
Kiçik yaşlı mekteblilerin sosiallaşması süreci çevreyle bağlantılı şekilde oluşur. Çevre bu
zaman öğrencinin sosiallaşmasına çeşitli sosyal faktörler aracılığıyla etkiliyor. Pedagoji literatürde
araştırmacıların çoğunluğu bu faktörleri üç gruba bölerler:
1. Makro (Yunanca kelime olup, makros "büyük" anlamında) faktörler. Burası gezegen
prosesler - ekolojik, demografik, ekonomik, sosyo-politik, ülke, toplum, devlet vb. aittir.
2. Mezo (Yunanca kelime olup, mesos "orta" demektir) faktörlere etno-kültürel faktörler, kitle
iletişim araçları, mahallin tiöi vb. giriş edilir
3. Mikro (Yunanca kelime olup, mikros "küçük" anlamında "faktörler. Burası aile, aynı yaş
çocuklar grubu, yerleşim yerinde sosyal-kültürel ortam, terbiye kurumları vb. Içerir.
A.V.Mudrik bu amiller sırasına mega (Yunanca kelime olup, makros -" çok büyük
"anlamında) faktörleri ekliyor. Uzay, gezegen, dünya ve b. öngörülüyor ki, araştırmacının nəzərincə,
onlar şu ve ya bu ölçüde başka gruplar vasıtasıyla kimliğin sosiallaşmasına etkiliyor. Adı geçen
faktörlerin her biri küçük mekteblilerin sosiallaşmasında önemli bir rol oynar. Günümüzde okul, hem
de toplum kendi gelişimini düzgün organize etmek için öğrencinin sosiallaşması sorunundan
kaynaklanan koşulları toplumun her bir üyesi için yaratmaya çalışmalıdır. Gelişmiş ülkeler kendi
gelişimlerine soruna işte bu yönde yaklaşımları sonucunda elde etmişlerdir.

986

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

İbtid ai siniflerde oluşan küçük gruplar ve bu gruplarda şekillenen ilişkiler sistemi doğrudan
onların eğitimi göstəricilərində reel olarak kendi belirtilerini tezahür eder. Kiçmik yaşlı mekteblinin
sosiallaşmasında çeşitli faaliyet alanları önemli role sahiptir. Fakat hepsi bu ve ya diger derecede
eğitim faaliyetleri ile ilgilidir. Öğrenci kimliğinin oluşumuna da işte eğitimi aracılığıyla təasir
görüntülenir. Bu açıdan küçük mekteblinin yetişip gelişme düzeyini, her şeyden önce, onun öğretiye
yaklaşımına göre nitelendirmek gerekir. İlköğretim sınıf kitaplarına konular ele bir bağlamda
seçilmiştir ki, bu konuların öğretimi sırasında mahiyetinden bağlı olarak küçük mekteblilerin derste
pasif gözlemci olarak katılımı mümkün olmuyor. Bu süreçte ilkokul öğrencisi hem de kendi hayatının
aktif kurucusu gibi sosyal deneyimini zenginleştiriyor ve ikinci taraf olarak hizmet vermektedir.
Küçük yaşlı məktəblilərlə sosyal pedagojik işin yapılmasında kullandığı olununan öğretinin
yöntemleri öğretmenle öğrencinin ortak etkinliğinde etkili sonuçların elde edilmesin için, öne sürülen
amaca ulaşmaya imkan veren yöntemler ve araçlar kompleksidir. Öğretinin yöntemleri hem de
öğretmenin pedagojik faaliyetinde günlük kullanılan ve öğrenci kimliğinin təkminləşməsinə yönelik
sosyal etkiler kompleksi olarak kabul edilir. İşte bu metnin yanaşmaqla sosyal pedagojik çalışmanın
yürütülmesi için öğretinin yöntemlerinin gerçek kapasitelerini belirledik.
Henüz 1960-ların başlarında araştırmacı eğitimci D.B.Elkonin ilkokul öğrencileri eğitimöğretim aktif öğrenciler arasında "dostluk kodeksi" ni oluşturur. Demek öğrenme sürecinde öğretmen
tarafından oluşturulan iş ilişkileri sayesinde sosyal ilişkiler de teşekkül bulmaya başlar. Didaktik
bağlamda düzenlenen oyunlar ilkokul şagirdlərində eğitimi ilgisini koruyarak onların iletişim talebinin
karşılanmasına da hizmet ediyor. Bu sırada biz öğrenme sürecinde "rollü oyunlar" yönteminin sosyal
imkanlarını misal getire bilerik. Doğru, bazen öğretmenler rollü oyunları öğrenciler için eğlenceye
dönüştürürler. Rollü oyunların uygulanmasında dersin didaktik amacı unutuluyor ve oyunun zahiri
tarafına düşüncedir. Fakat belirtmeliyiz ki, rollü oyunların sosyal pedagojik anlamı ve değeri çok geniş
ve kapsamlıdır. İnsanın davranışı, etkinliği biyolojik birikim değil, sosyal deneyim ile belirlenir.
Sosyal tecrübe de biyolojik yolla verilemez. O, organizmanın özelliği ile değil, insanın yaşadığı
toplumun özellikleri ile klimalı. Vücudun sadece sosyal deneyi, insanaməxsus davranış ve eylem
biçimlerini pratik olarak benimsemesi için gerekli olan belirli özellikleri biyolojik yolla, yani nəslən
geçebilir. Fakat öğretme gelişmenin sosyal unsuru olarak görür ki, onun yardımıyla çocukta sosyal
davranış ve tecrübeyi yansıtma biçimleri teşekkül buluyor. Bu anlamda eğitimin interaktif yöntemleri
sırasında küçük mekteblilerin yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi açısından rollü oyunlar çok etkili
sonuç verir. Profesör Ə.Ə.Ağayev bu konuda şöyle yazıyor: "... gereğince hazırlanmış rollü oyunun
sayesinde öğrenciler diğerlerinin düşünce tarzını iyi anlamaya başlar. Bu metotlar öğrencilerde grupta
çalışmak becerisini geliştiriyor ". Rollu oyunların fonksiyonel etkisi küçük mekteblilerde hem de
sosyal tecrübe alışverişi elverişli ortam sağlar. Küçük yaşlı öğrenciler arasında entelektüel mücadele
sadece bilgi elde etmek amacını taşımıyor, hem de ictimi değerlerin ve davranış normlarının grupta
oluşmasına gerçek potansiyel yaratıyor. Görüşme öğretinin en dinamik yöntemleri olup, küçük
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mekteblilerin sosyal durumu hakkında objektif bilgileri elde etmeye olanak verir. Burada
müvəffəqqiyəti dayandıran esas amil şagirddə özgüven duygusuna ve öğretmene karşı semimiliyine
optimum koşulların yaradlmasıdır. Görüşme hem gerçek situasiyanı değerlendirmeye, hem de onun
iyileştirmek yönünde teklifler vermeye olanak tanır. Görüşme küçük mekteblilerin sosyal bakışlarının
genişlınmısi ve onlarda çeşitli arkadaşlıklar alışkanlıklarının gelişmesi için en iyi yöntemdir.
Öğretmen çalışmalıdır ki, sınıf kollektivində sağlıklı ilişkiler sistemi qulusun. Çünkü şagirdlərarası
ilişkilerin içerik unsurları önyargılı karakter taşıdık, gerçek gerçektir ki, bu durum öğretmen-öğrenci
ilişkilerinde de tezahür olunur. Olumsuz durumun arada kaldırılması için eğitim yöntemlerinin
elverişli imkanlarından daha da etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalar sosyal
pedagojik çalışmanın içerik itibariyle zenginleşmesine ve okulun toplumda sosyal statüsünün
yükselmesine başlatır, okul toplumun sosyal kültürel gelişiminin itici kuvvetine çevrilir.Qəbul edilen
bir gerçektir ki, modern eğitim yöntemlerinin uygulanmasında küçük mekteblilerin etkinliği daha fazla
sağlanır. Karşılıklı aktivitenin sağlayıcısı olan bu yöntemler hatta gayri resmi ilişkilerin negatif
durumunu düzeltir gidermeye sağlıyor. Bunun sonucu olarak bir ilkokul çocuğu öğrenme sürecinde
oluşturulan küçük gruplarda sınıf yoldaşlark ile karşılıklı işbirliği ve aynı zamanda şahsi ilişkilerini
güncellemede məcburriyətində kalıyor. Bu yöntemlerden kullanırken öğretmenin pedagojik deneyinde
öğrencilere karşı yeni yaklaşım modelleri ve sosyal önemli ölçülerden oluşan, onun etkisi altında
küçük mekteblilerin atrafdakılarla samimi psikolojik yaklaşımı qerarlaşır. Küçük yaşlı mekteblilerin
çevreyle ilgili olarak referent grup ilişkilerinin tutulması bu açıdan çok önemlidir. Bu yöntemlerin
gerçek etkisi esasen küçük mekteblilerin yaygın gruplarda birleşmesinde belirtiliyor. Sonucun kaliteli
olmasında sosyal pedagojik boyutların rolü yaygın grupların oluşması ile klimalı. Demek ki, ilkel
sınıflardan başlayarak öğrencilerin örgün gruplarda sağlıklı ilişkiler üzerinde köklenen etkinliğinin
mekanizması kuruluyor. Bu süreç hem de küçük mekteblilerin iletişim talebinin ödenilmesinin mühum
aracına dönüşerek sivil formaı iletişim gruplarının oluşumunu şərtləndirir. Bunun sonucu olarak küçük
mekteblilerin sosiallaşmasında artık yeni yönlerin belirlenmesi gerçeğe dönüşüyor. Küçük yaşlı
mekteblilerin etkin iletişim ve ilgisi için sosyal mekan rolünü oynayan okul daha geniş çapta çeşitli
sosyalleşme seviyelerine malik öğrencileri kavuşturur, iletişim ortamı yaratır, oyun alanında yüksek
etkinliği sağlar. Demek ki, küçük mekteblilerin imkanlarını daha çok gerçekleştiren araçlar etkin
olarak o lunur. Verimli araçlar küçük öğrencilere hem miktar, hem de keyfiyyətcı daha çok etkiliyor.
Çünkü okulda ilkokul öğrencileri faaliyetinin grup biçiminde gerçekleşmesi onların özlerin tarafından
kabul edilmiş norm ve değerlerin yardımıyla gerçekleşir. Sosyalleşme süreci işte bu değerlerin etkisi
altında, sosyal grubun her bi üyesinde kendine özgü biçimde tezahür olunur. Belli başlı yönler sosyal
pedagojik çalışmanın yüksek profesyonellik seviyesinde yürütülmesine elverişli metodiki zemin
oluşturur ve öğretmene sağlayan, o, pedagojik situasiyanı düzgün qiymətləndirsin ve gelecekteki
faaliyetleri için daha mükemmel yönler müeyyenleşdirsin.
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KORFBOL SPORU YAPAN SPORCULARIN DİNLEME BECERİLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Gökhan Bayraktar, Erdoğan Tozoğlu, Burak Tozoğlu, A. Vahit DOĞAR, Metin Bayram

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Korfbol sporu yapan sporcuların dinleme becerilerinin farklı değişkenler
açısından incelenmesidir. Çalışma 2015/2016 öğretim yılı korfbol müsabakalarına katılan 37 kadın 37
erkek olmak üzere toplam 74 birey üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada öğrencilere Kuzgun ve
Cihangir (2000) tarafından geliştirilen “Dinleme Becerisi Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde
SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde demografik özelliklerin belirlenmesinde
frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile dinleme becerileri düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek için
T testi, ikiden fazla değişken ile dinleme becerileri düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Anova
Waryans analizi testleri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi esas
alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre bireylerin dinleme becerileri ile aylık gelir
düzeyleri, farklı spor yapma durumları, yaptıkları spor türü değişkenleri arasında anlamlı farklılık
olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, spor süresi ve spora başlama nedeni değişkenleri arasında anlamlı
farklılık olmadığı görülmüştür.
Aylık gelir düzeyleri 4001tl ve üzeri olan sporcuların dinleme becerileri, aylık geliri 2501 tl
olan sporculardan yüksek olduğu görülmüştür. Korfbol sporu ile birlikte farklı spor yapan bireylerin
dinleme becerileri sadece korfbol sporu yapan bireylerden yüksek olduğu görülmüştür. Sporda
dinleme becerisinin etkin olması gerektiği düşüncesi kapsamında sporcu, antrenör ve yöneticilerin
iletişim ve dinleme ile ilgili seminer ve kurslar düzenlenerek iletişimde dinlemenin önemi aktarılmalı
bu sayede bireyler arasında iletişim sürecinin etkin olması gerektiği düşüncesine yer verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Dinleme Becerisi, Korfbol sporu, Spor.
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GİRİŞ
Sporda dinleme becerisinin önem arz etmesi, başarı, sağlık, etkin olma gibi sportif unsurları
icra edebilme, rakibin hal hareket ve tavırlarını okuyabilme bununla birlikte çalıştırıcı ve idarecilerle
sağlıklı bir biçimde iletişim kurabilme yeteneklerinin önemli olduğu kaçınılmaz gerçektir.
Sağlıklı bir iletişim, bireyler arası saygı, karşıdakini olduğu gibi kabullenmeyi insanlara değer
vermeyi, empati kurmayı, doğru algılamayı, algıladıklarını ifade edebilmeyi, ayrıntıların farkına
varmadan etkin dinlemeyi öğrenmekle başlamaktadır. Bir insanın kendisini ve çevreyi algılayış
biçimini anlayabilmek için onu dikkatli ve etkin bir şekilde dinlemek büyük önem taşımaktadır (Gürüz
ve Temel, 2005).
Etkili dinleme becerilerinin geliştirilmesi, kişiler arasında ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi,
geliştirilmesi ve hatta bitirilmesinde son derece etkilidir. İletişimde dikkati iletişim halinde bulunulan
kişiye yoğunlaştırmayı öğrenmek, iletişimin etkililiği için gereklidir. Yani etkili ve sağlıklı kişiler arası
ilişki kurmak ve bu ilişkileri devam ettirebilmek büyük oranda dinleme yeteneğine bağlıdır. İletişim
esnasında hem gönderici hem de alıcı, dinleme olmaksızın sürekli mesajlar ileterek açık alan kör alan
gizli alan bilinmeyen alan başkalarınca bilinen bilinmeyen birbirilerini mesaj bombardımanına
tuttuklarında bireyler arasında ciddi çatışmalar ortaya çıkmaktadır. İletişim, kişiler arasında paylaşımı
hedeflemektedir ve her şeyden önce iletişim basamaklarında yer alan kişilerin birbirilerini
önemsemelerini, etkin olarak dinlemelerini gerektirmektedir (Özden, 2004)
İletişim sürecinde etkin dinlemenin taşıdığı büyük öneme rağmen, insanların gerek kişisel
gerekse çevresel nedenlerden dolayı birbirilerini dinlemedikleri, dinleseler bile yüzeysel dinledikleri
üzücü bir gerçektir. Buna bağlı olarak da kişiler arasında etkili iletişimden çok şiddetli iletişimsizlik
sorunu ortaya çıkmaktadır (Sillars, 1995).
İletişim süreci açısından büyük önem taşıyan dinleme becerisinin gerçekleşmesi için ilk olarak
beynin çevreden gelen uyaranları beş temel duyusu ile (duyma, görme, dokunma, tat alma ve koklama)
algılaması gerekmektedir. İletilecek olan materyaller karşı tarafa yine bu duyular yolu ile
gönderilmektedir. Ancak insan beynine çevreden, saniyede milyonlarca uyarıcı gelmektedir. Beynin
bu uyarıcıların tümüne dikkat edip hepsini algılaması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle beyin,
gelen uyaranların bazılarını elemekte, değiştirmekte ve seçici algılama süreci ortaya çıkmaktadır
(Gürgen, 1997).
İletişim sürecinde alıcı, gönderenin yolladığı mesajı önce kendi içinde algılar, değerlendirir.
Kendi içerisinde konuşarak geribildirim oluşturur. İç dünyasında yaptığı yorumlar tarafından
biçimlendirdiği mesajını tekrar iletişim içerisinde olduğu kişiye aktarır (Gürüz ve Temel, 2005).
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İletişim etkinlikleri okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört eylemden
oluşmaktadır. Bu etkinliklerden en fazla zaman dinlemeye ayrılmaktadır. Çünkü insanlar en sık
dinleyici konumda bulunmaktadırlar. Ancak eğitim kurumları daha çok okuma, yazma ve kendini
ifade edebilme becerisini geliştirmek için çaba harcamaktadırlar. İletişimin dinleme etkinliği üzerinde
ise çok fazla durulmamaktadır. Bu yüzden dinleme becerisi, kendi halinde bir gelişme 20 göstermekte,
sonunda da iyice zayıflamaktadır. Oysa dinleme, diğer etkinliklerden farklı bir faaliyettir ve tıpkı
okuma, yazma, konuşma gibi farklı becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Dinleme yeteneğini
geliştirmek için birtakım beceriler kazandırılmasına özen gösterilmelidir (Özden, 2004).
Spor; Fizik kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan oyun, yarışma ve mücadele anlayışıyla
yapılan fiziksel etkinlik. Bireysel ya da kolektif oyunlar biçiminde gerçekleştirilen ve genellikle bir
yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan ve ani yarar beklemeden yapılan beden
hareketlerinin tümüdür (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi).
Spor belli bir disipline ve kurallara uyarak yöntemli çalışmalara dayanan, eğlenme, güç
harcama, mücadele yollu yapılan beden uğraşlarıdır(Türkçe Sözlük).
Korfbol, kadın ve erkeklerin aynı takımda yer aldığı dünyanın tek takım sporudur. Amaç
rakip takımın potasına (korf) topu atarak sayı elde etmektir. Korfbol takım çalışması gerektirir; topla
koşmaya veya top sürmeye izin verilmez.
Kolektif oynamak zorunludur. Topa sahip olan oyuncunun topla koşmasına veya topu
sürmesine izin verilmez. Her oyuncunun belirli bir rakibi vardır. Oyunun özelliğinden dolayı korfbol
oyuncusu rakibini gölge gibi takip etmelidir. Defans yapılırken atış yapmaya izin verilmez. Fakat
savunma oyuncusu potaya hücum oyuncusundan daha yakın olmalıdır. Ayrıca bir kol mesafesinde
olmalı, yüzü hücum oyuncusuna dönük olmalı ve gerçekten topa blok yapmaktır (www.korfbol.com).
MATERYAL METOD
Bu çalışmanın amacı, Korfbol sporu yapan sporcuların dinleme becerilerinin farklı değişkenler
açısından incelenmesidir. Bununla birlikte cinsiyet, aylık gelir, spor süresi, spora başlama nedeni,
farklı spor yapma durumu, yapılan spor türü değişkenleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını
incelemektir. Çalışma 2015/2016 öğretim yılı korfbol müsabakalarına katılan 37 kadın 39 erkek olmak
üzere toplam 76 birey üzerinde yürütülmüştür
Araştırmada kullanılan bağımsız değişkenler araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Bireylerin
dinleme becerilerinin belirlenmesi amacıyla Kuzgun ve Cihangir (2000) tarafından geliştirilen
Dinleme Becerisi Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmanın

verileri,

korfbol sporunda

sporcuların

dinleme

becerileri tutumlarının

değerlendirildiği “Dinleme becerileri Ölçeği 15 maddeden oluşmaktadır. 3’lü likert tipindeki ölçeğe,
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dinleme becerisine ilişkin literatür ışığında 5 madde daha eklenerek 20 maddelik bir deneme formu
oluşturulmuştur. Ölçeğin ilk formunda yer alan evet-hayır-kararsız biçimindeki üçlü dereceleme ise,
beceri düzeyini daha iyi ayırt edebilmek için “1=hiçbir zaman, 2=ara sıra, 3=bazen, 4=sık sık, 5=her
zaman” biçimde 5’li likert’e çevrilmiştir. Oluşturulan 20 maddelik deneme formu Ege Üniversitesi’nin
çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 305 öğrenciye uygulanmıştır. DBÖ’nin geçerliği birkaç yolla
saptanmıştır. İlk olarak faktör analizi çalışması yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile
belirlenen 2 faktörlü yapı, doğrulayıcı faktör analiziyle (DFA) incelenmiştir. İkinci olarak ölçeğin
madde toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Üçüncü olarak ise ölçeğin ayırt ediciliğini tespit
etmek amacıyla alt ve üst % 27’lik puan grupları t testi ile karşılaştırılmıştır.
Yapı geçerliği çalışmasında faktör analizi uygulanmadan önce verilerin bu analize uygun olup
olmadığı test edilmiştir. DBÖ’ne ilişkin KMO katsayısı .868 , Barlett testi ise anlamlı bulunmuştur.
Varimax eksen döndürme tekniği sonrasında 3 boyut olduğu görülmüştür. Faktör yüklerinin en az .30
(Merenda, 1997) ve

en yakın faktördeki faktör yükü ile arasında .10 olması (Büyüköztürk, 2002,

Tavşancıl, 2006) kriterleri doğrultusunda 5 madde ölçekten çıkarılmıştır. 20 maddelik deneme formu
15 maddelik yeni bir forma dönüştürülmüştür. 15 madde üzerinden faktör analizi yeniden yapılmıştır.
Faktörlerin her bir değişken üzerindeki ortak varyansının .35 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür.
DBÖ’nin özdeğeri 1’den büyük 2 faktör verdiği belirlenmiştir. Birinci faktör tek başına toplam
varyansın % 23.94’ünü, 2 faktör beraber %44.65’ini açıklamaktadır. Varimax eksen döndürme tekniği
sonrasında birinci faktörün 8 maddeden (2-5-8-9-12-15-16-18. maddeler), ikinci faktörün 7 maddeden
(1-3-4-6-7-10-13) oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin ikinci faktörünü oluşturan maddeler ters puanlanan
maddelerdir. Her bir faktöre yüklenen maddeleri içerik açısından incelenmiş ve faktörlere etkili
dinleme davranışları (1. faktör) ve etkisiz dinleme davranışları (2. faktör) isimleri verilmiştir. Etkili
dinleme davranışları boyutu için “karşımdaki kişiyi daha iyi anlamak için ona sorular sorarım” ve
“karşımdaki kişiyi dinlerken bedenimin ona dönük olmasına dikkat ederim”, etkisiz dinleme
davranışları boyutu için “karşımdaki kişiyi dinlerken düşüncelerim başka alanlara kayar” ve “bir
kimseyi dinlemediğim halde dinliyormuşum gibi davrandığım olur” maddeleri örnek verilebilir.
Ayrıca her bir maddenin tüm ölçek puanları ve ilişkili olduğu alt boyut-faktör puanları ile
korelasyonları ile her bir maddenin ölçeğin tümünden yüksek ve düşük puan alanları ayırt edip
etmediğine ilişkin t-testi yapılmıştır.
Verilerin analizinde demografik özellikleri belirlemede frekans dağılımı, iki bağımsız
değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için T testi, ikiden fazla değişkenler arasındaki ilişkiyi
incelemek

için

Anova

Varyans

analiz testleri uygulanmıştır.

Farklılıkların hangi gruptan

kaynaklandığını belirlemek için LSD testi kullanılmıştır. Bütün bu testler SPSS 21 paket programında
analiz edilmiş ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik
analizinde Alpha değeri 0,331 olarak bulunmuştur.
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BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan örnek bireylerin demografik özelliklerine ilişkin frekans
dağılımları tablo 1 de verilmiştir. Spor yapma durumlarına ilişkin dağılımlar tablo 2 de verilmiştir.
Cinsiyet, farklı spor yapma türü, spor süresi ile dinleme becerileri ölçeği arasındaki ilişkiyi belirlemek
üzere yapılan Independent- Samples T testi analiz sonuçları tablo 3.6.8 deverilmiştir. Aylık gelir
düzeyi, spora başlama nedenleri, spor türü değişkenleri ile dinleme becerileri ölçeği arasındaki ilişkiyi
belirlemek için yapılan One-Way Anova testi analiz sonuçları tablo 4.5.7 de verilmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Sayı (N)
37
39
76
10
66
62
14
2
17
57

Demografik Özellikler
Kadın
Erkek
Toplam
19 yaş ve altı
20 yaş ve üzeri
Çekirdek
Geniş
1000 tl altı
2501-4000 tl arası
4001 tl üzeri

Cinsiyetiniz?
Yaşınız?
Aile yapınız?
Kişisel Aile geliriniz?

Yüzde (%)
48,7
51,3
100,0
13,2
86,8
81,6
18,4
2,6
22,4
75,0

Tablo 2: Katılımcıların Spor Yapma Durumları
Spor Yapma Durumları
Kaç yıldır Korfbol sporu
yapıyorsunuz?

Korfbol sporuna başlama nedeniniz?
Korfbol dışında farklı spor yapıyor
musunuz?
Hangi sporu yapıyorsunuz?
Haftada kaç saat spor yapıyorsunuz?

Sayı (N)

Yüzde (%)

1 yıl ve altı
2-4 yıl arası
5-7 yıl arası
Toplam
Kendi isteğimle
Arkadaşların tavsiyesi
Ailemin isteği

19
32
25
76
25
46
5

25,0
42,1
32,9
100,0
32,9
60,5
6,6

Evet
Hayır
Takım
Bireysel
Yapmıyorum
1 saat ve altı
2 saat ve üzeri

10
66
9
1
66
10
66

13,2
86,8
11,8
1,3
86,8
13,2
86,8

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre T Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
37
39

X
60,1892
59,7692

Ss
3,47081
3,18270
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Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların cinsiyetlerine göre dinleme becerileri ölçeğinden
aldıkları puan ortalamaları arasında p:0,05 anlamlılık düzeyinde, anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Kadın bireylerin erkek bireylere
Tablo 4: Katılımcıların Aylık Gelir Düzeylerine Göre Anova Sonuçları
Aylık geliriniz
1000 tl altı
2501-4000 tl arası
4001 tl üzeri
Total

N
2
17
57
76

X
59,5000
58,4706
60,4386
59,9737

Ss
,70711
3,92297
3,05905
3,31048

f

p

2,423

,032*

Tablo incelendiğinde; katılımcıların aylık gelir düzeylerine göre dinleme becerileri ölçeğinden
aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Aylık gelir düzeyi 4001 tl ve üzeri
olan bireylerin puan ortalamaları, diğer gelir düzeylerinden yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo5: Katılımcıların Spora Başlama Nedenlerine Göre Anova Sonuçları
Başlama nedeni
Kendi isteğimle
Arkadaşların tavsiyesi
Ailemin isteği
Total

N
25
46
5
76

X
59,6000
60,0435
61,2000
59,9737

Ss
3,71932
3,18996
2,28035
3,31048

f

p

,506

,330

Tablo incelendiğinde; katılımcıların spora başlama nedenlerine göre dinleme becerileri
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Tablo 6: Katılımcıların Farklı Spor Yapma Durumlarına Göre T Testi Sonuçları
Korfbol dışında başka spor
yapıyor musunuz?

N

X

Ss

t

p

Evet
Hayır

10
66

56,4000
60,5152

4,85798
2,66742

-4,016
-2,620

,000

Tablo incelendiğinde; katılımcıların korfbol sporu dışında farklı spor yapma durumlarına göre
dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.
Korfbol sporu dışında başka sporla uğraşan bireylerin puan ortalamaları, sadece korfbol sporu yapan
bireylerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Katılımcıların Farklı Spor Yapma Türlerine Göre Anova Sonuçları
Hangi sporu yapıyorsunuz
Takım
Bireysel
Farklı Spor yapmıyorum
Total

N
9
1
66
76

X
57,0000
51,0000
60,5152
59,9737

Ss
4,743
2,145
2,667
3,310

t

p

10,195

,000*

Tablo incelendiğinde; katılımcıların yaptıkları farklı spor türüne göre dinleme becerileri
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bireysel spor yapan
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sporcuların puan ortalamaları, takım sporu ve spor yapmayan bireylerin puan ortalamalarından düşük
olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Katılımcıların Spor Yapma Saatlerine Göre T Testi Sonuçları
Kaç saat
1 saat ve altı
2 saat ve üzeri

N
10
66

X
61,4000
59,7576

Ss
1,95505
3,42866

t
1,473
2,194

p
,179

Tablo incelendiğinde; katılımcıların spor yapma saatlerine göre dinleme becerileri ölçeğinden
aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Yapılan bu çalışma ile korfbol sporu yapan sporcuların dinleme becerileri ile farklı
değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir.
Katılımcıların cinsiyetlerine göre dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları
arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Sonuçtan hareketle cinsiyet faktörünün dinleme becerileri
üzerinde herhangi bir etkisinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz.
Yapılan analizde katılımcıların aylık gelir düzeylerine göre dinleme becerileri ölçeğinden
aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Aylık gelir düzeyi 4001 tl ve üzeri
olan bireylerin puan ortalamaları, diğer gelir düzeylerinden yüksek olduğu görülmektedir.
Katılımcıların spora başlama nedenlerine göre dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan
ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Yapılan sonuçlara göre katılımcıların farklı spor
yapma durumlarına göre dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı
farklılık bulunmuştur. Korfbol sporu başka sporla uğraşan bireylerin puan ortalamaları, sadece korfbol
sporu yapan bireylerin ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaptıkları spor
türüne göre dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Bireysel spor yapan sporcuların puan ortalamaları, takım sporu ve spor yapmayan
bireylerin puan ortalamalarından düşük olduğu görülmektedir. Katılımcıların spor yapma saatlerine
göre dinleme becerileri ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olmadığı
bulunmuştur.
Sporda dinleme becerisinin etkin olması gerektiği düşüncesi ile; sporcu, antrenör ve
yöneticilerin iletişim ve dinleme becerileri ile ilgili eğitim almaları gerekliliği çalışmamızın öneri
kısmını oluşturmaktadır.
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SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ENGELLİ BİREYLERİN ALGILADIKLARI AKRAN
DESTEĞİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Öner Gülbahçe, Bülent Tatlısu, Erdoğan Tozoğlu, Gökhan Bayraktar, A. Vahit Doğar

ÖZET
Toplumumuzda yaşayan engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaşacağı zorluklar göz
önüne alındığında birbirlerine olan yardımlaşma ve dayanışma olgusunun destek düzeyleri ile ilgili
olabileceği düşünülebilir. Çalışmanın amacı; Engelli bireylerin akran desteği düzeylerini belirleyerek,
spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma; Erzurum ilinde farklı yaş gruplarında öğrenim görmekte olan 117 kadın 130 erkek
toplamda 247 engelli öğrenci birey üzerinde yapılmıştır. Veri toplamak amacı ile işitme ve bedensel
engelliler okulları, Erzurum ilindeki rehabilitasyon merkezleri ziyaret edilerek engelli bireylere
ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket çalışması; Çalışkan ve Çınar (2012) tarafından
geliştirilen

‘’Akran Desteği Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımı t testi ve

anowa varyans analizi teknikleri uygulanmıştır. Grupların görüşleri arasındaki fark P:0,05 anlam
düzeyi dikkate alınarak yorumlanmıştır.
Elde edilen bulgulara göre; bireylerin engel durumu, engel nedeni, spor yapma durumu, spor
yapma türleri, spor yapma süresi, kardeş sayısı açısından incelendiğinde akran desteği alt
ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıkların olduğu bulunmuştur. Spor
yapan engelli bireylerin akran desteği düzeyinin, spor yapmayan öğrencilerden yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.
desteklenerek

Öneri olarak engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımları ve teşvikleri
sosyalleşme,

yardımlaşma,

dayanışma

ve

artırılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelli birey, Akran desteği, Spor
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GİRİŞ AMAÇ
Engelli birey; doğuştan veya sonradan herhangi farklı nedenlerle bedensel,

zihinsel, ruhsal,

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerdir.
Akran desteği, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğretim kademelerinde, hastanelerde ve
çeşitli kurumlarda benimsenen en popüler müdahalelerden birisidir. Bu nedenle aynı yaş grubundaki
bireylerin akran grubuna ilişkin etkileşimlerinde daha doğru ve geçerli bilgiler elde edebilmek için,
öğrencilerin akran desteğine ilişkin davranışlarının kültürlerine uygun geçerli ve güvenilir araçlarla
değerlendirilmesi gerekmektedir. Akran Desteği Ölçeği hemşirelik öğrencilerinin birbirleriyle
yardımlaşma durumlarını değerlendirmek amacıyla Kuo ve ark. (2007) tarafından geliştirilmiştir.
Akran desteği, bir öğrencinin yardım becerilerini kullanarak diğer öğrencilere, bazen de
yetişkinlere yardımcı olmasıdır (Nazlı 2008). Akran desteğine profesyonellerin yapmak istemediği
işlerin akranlarla yaptırılması, ne profesyonel danışmanlık ya da terapi, ne kişilerin geçmişine,
savunma mekanizmalarına, bilinçdışı çatışmalarına değinilmesi ne de danışmanlık konularında eğitim
yada öğretim verilmesidir ( Cox, J. R. 1999).
Akran ilişkileri, aynı yaşta ya da gelişim, olgunluk düzeyinde olan; benzer geçmiş, değer,
yaşantı, yasam tarzı ve sosyal bağlamı paylasan kişiler arasında karşılıklılık ve devamlılık gösteren
etkileşimlerin bütünüdür (Gülay, 2009).
Akran grubu birey için toplumsallaşma aracıdır. Bireylere aynı zamanda yeni pek çok
deneyimden geçen, benzer geçmişi paylaşan başkaları ile etkileşme olanakları sağlar. Gözlemleri ile
yaşıtları ile geçinmeyi öğrenir. Kendi beceri ve yetenekleri ile eşit konumdakilerin beceri ve
yetenekleri arasında karşılaştırmalar yapabilirler. Yeni norm ve değerleri yetişkinlere aktarır (Gander
and Gardiner 2004; Çelen, 2007).
Akranın, ergen için birçok anlamı bulunmaktadır. Akran ilişkilerinin hem sosyal destek hem
de deneyim açısından önemli olduğunu vurgulamak gerekmekte ve bu ilişkiler yetişkinlikte dünya
görüşünün şekillenmesine katkıda bulunabilmektedirler (Bayhan ve Işıtan, 2010).
Fiziksel veya zihinsel bir sorunu nedeniyle hareketleri, fonksiyonları, duyuları kısıtlanan ya da
işlevlerini hiç yerine getiremeyen bireylerdir. Engellilik genetik olabildiği için anne karnındayken
engel şekillenebilir, doğum esnasında olabilir, sonradan geçirilen bir kaza olabilir, bir hastalık sonrası
olabilir. Nedeni ne olursa olsun bir insanın kendi engeli ile baş başa kalması veya başkasının
yardımına mahkûm olması, şüphesiz yaşamın zor evreleridir. Spor; belirli bir kurallar altında, araçlı
veya araçsız, bireysel veya toplu olarak, boş zamanlarında veya meslek olarak yaptığı sosyelleştirici,
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toplumla bütünleştirici, ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimini etkileyen rekabetçi, dayanışmacı ve
kültürel bir olgudur (Erkal 1982).
MATERYAL VE METOD
Bu çalışmanın amacı; engelli bireylerin akran desteği düzeylerini belirleyerek, spor ve farklı
değişkenler açısından karşılaştırılmasıdır.
Akran Desteği Ölçeği Çalışkan ve Çınar (2012) tarafından geliştirilmiştir. Akran desteği
ölçeği likert tipi, 4 dereceli olarak hazırlanmış olup, 17 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Maddelerin 9’u Fiziksel yardım, 4'ü akademik yardım, 4’ü de duygusal yardım alt ölçeklerinden
oluşmaktadır. (Fiziksel yardım 1.2.3.4.5.6.7.12 ve 13, Akademik yardım 8.9.10.17 Duygusal yardım
11.14.15.16). Maddelere verilen tepkiler "Katılmıyorum", "Kısmen Katılmıyorum", Katılıyorum" ve
"Tamamen Katılıyorum" şeklinde derecelendirilmiştir. Bütün maddelerde "Katılmıyorum " yanıtı 1, "
Kısmen Katılmıyorum " yanıtı 2 “Katılıyorum " yanıtı 3, " Tamamen Katılıyorum” yanıtı 4 puan
almaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri olumludur ve ölçeğin tamamı için en düşük puan 17, en yüksek
puan 68 dir. Ölçekten alınan yüksek puan,

engelli bireylerin akran desteği düzeylerinin olumlu

olduğunu göstermektedir Çalışkan, T.& Çınar, S, (2012).
Akran Desteği Ölçeğinin iç tutarlılığı Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak bulunmuştur.
Güvenirlik katsayıları fiziksel yardım alt ölçeği için. 89, akademik yardım alt ölçeği için. 77, duygusal
yardım alt ölçeği için. 81, ölçeğin tamamı için. 93 olarak bulunmuştur. Yapılan hesaplama sonucunda
0.87 0larak belirlenmiştir. Bu değer ölçeğin oldukça yüksek bir iç tutarlılığa sahip olduğunu
göstermektedir (Çalışkan, T.,& Çınar, S., (2012).
Akran desteği 247 engelli bireyden toplanan veriler doğrultusunda geçerlik ve güvenirlik
analizine bakılmıştır. Buna göre envanterin bu çalışma için Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı
hesaplanmış ve fiziksel yardım alt ölçeğinde, 91, akademik yardım alt ölçeğinde 83, duygusal yardım
alt ölçeğinde 87 olarak bulunmuş ve genel toplamda Alpha değeri, 95 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmaya, Erzurum ilinde farklı yaş guruplarında öğrenim gören 117 kadın ve 130 erkek
olmak üzere toplam 247 engelli birey gönüllü olarak katılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmış, demografik özellikleri belirleme de
frekans dağılımları analizi yapılmıştır. Bağımsız değişkenlerde iki farklı grubun karşılaştırılmasında t
testi,

ikiden

fazla

bağımsız

değişkenlerin karşılaştırılmasında

anova

varyans

analizi testi

uygulanmıştır. Öğrenci görüşleri arasındaki fark P 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınarak
yorumlanmıştır.

1000

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

BULGULAR
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır.
Tablo 1'de araştırmaya katılan engelli bireylerin demografik özellikleri ve Tablo 2'de spor yapma
durumlarına ait frekans dağılımları sunulmaktadır. Çalışmada, akran düzeyi alt ölçeklerinden elde
edilen değerler ile cinsiyet, spor yapma durumu ve değişkenlerinin karşılaştırılması için t testi
kullanılmış ve istatistiksel sonuçlar Tablo 3,4’ de verilmiştir. Akran düzeyi alt ölçeklerinden elde
edilen değerlerle spor türü, spor yapma süresi, kardeş sayısı, engel durumu, engel nedeni,
değişkenlerinin karşılaştırılması için anova varyans analizi testi kullanılmış ve istatistiksel sonuçları
Tablo 5, 6, 7, 8 ve 9’da verilmiştir.
Tablo 1: Demografik Özellikler
Demografik Özellikler
Cinsiyetiniz?
Kardeş sayısınız?

Engel Durumunuz?

Engel nedeniniz?

Değişken
Kadın
Erkek
Toplam
Kardeşim yok
1-2 kardeş arası
3-4 kardeş arası
5 kardeş ve üzeri
Görme eng
İşitme eng
Bedensel eng
Doğum sırası
Doğumdan sonra
Doğum öncesi

Sayı (N)
117
130
247
21
120
85
21
60
120
67
10
134
103

Yüzde (%)
47,4
52,6
100,0
8,5
48,6
34,4
8,5
24,3
48,6
27,1
4,0
54,3
41,7

Tablo 1 incelendiğinde kadın ve erkek engelli bireylerin demografik özelliklerindeki cinsiyet,
kardeş sayısı, engel durumu ve engel nedenlerinin yüzdelik dilimleri verilmiştir.
Tablo 2: Spor Yapma Durumları
Spor Yapma Durumları
Spor yapıyor musunuz?

Hangi sporu yapıyorsunuz?

Kaç saat spor yapıyorsunuz?

Değişken
Evet
Hayır
Toplam
Takım sporu
Bireysel spor
Her ikisi de
Spor yapmıyorum
2 saat ve altı
3-5 saat
6 saat üzeri
Spor yapmıyorum

Sayı (N)
116
131
247
22
55
39
131
29
54
33
131

Yüzde (%)
47,0
53,0
100,0
8,9
22,3
15,8
53,0
11,7
21,9
13,4
53,0

Tablo 2 incelendiğinde kadın ve erkek engelli bireylerin spor yapma durumlarına verilen
cevapların yüzdelik dilimleri gösterilmiştir. Spor yapanlar ile yapmayanlar arasında fazla bir farklılık
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görülmemektedir ancak bireysel spor yapanların yüzdelik diliminin takım sporu yapanlara oranla
yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Kadın ve Erkek Engelli Bireylerin Akran Desteği Alt Ölçeklerinden Aldıkları
Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile Ortalamalar Arası Farkların t Değerleri
Yardım Düzeyleri
Fiziksel yardım
Akademik yardım
Duygusal yardım

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
117
130
117
130
117
130

X
26,47
25,76
11,83
11,41
12,17
11,96

Ss
5,79
6,06
2,64
2,80
3,12
2,83

t
,937
,939
1,213
1,217
,552
,549

p
,744
,612
,127

Tablo 3 incelendiğinde kadın ve erkek engelli bireylerin spor yapma durumlarına göre akran
desteği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık
olmadığı görülmüştür.
Tablo 4: Spor Yapma Durumuna Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Alt
Ölçeklerinden Aldıkları Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile Ortalamalar Arası
Farkların t Değerleri
Yardım Düzeyleri
Fiziksel yardım
Akademik yardım
Duygusal yardım

Spor yapıyor musunuz?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
116
131
116
131
116
131

X
26,75
25,51
12,09
11,19
12,70
11,48

Ss
5,44
6,29
2,59
2,79
2,66
3,12

t
1,654
1,669
2,625
2,637
3,276
3,308

p
,066
,466
,085

Tablo 4 incelendiğinde kadın ve erkek engelli bireylerin spor yapma durumlarına göre akran
desteği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık
olmadığı görülmüştür.
Tablo 5: Spor Yapma Türlerine Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları ile Ortalamalar Arası Farkların
Değerleri
Yardım
Düzeyleri
Fiziksel
yardım

Akademik
yardım

Duygusal
yardım

Spor yapma türleri

N

X

Ss

Takım sporu
Bireysel spor
Her ikisi de
Spor yapmıyorum
Toplam
Takım sporu
Bireysel spor
Her ikisi de
Spor yapmıyorum
Toplam
Takım sporu
Bireysel spor
Her ikisi de

22
55
39
131
247
22
55
39
131
247
22
55
39

26,68
26,90
26,58
25,51
26,09
12,00
12,25
11,92
11,19
11,61
13,18
12,78
12,33

5,89
5,29
5,52
6,29
5,93
2,41
2,57
2,75
2,79
2,73
2,17
2,77
2,75

1002

t

P

,928

,428

2,406

3,985

,015*

f

2>4

,006*
1>4
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Spor yapmıyorum
Toplam

131
247

11,48
12,06

3,12
2,97

Tablo 5 incelendiğinde, kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Akademik yardım alt ölçeğinde bireysel spor yapan bireylerin puan ortalamaları spor yapmayan
bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu, buna karşın duygusal yardım alt ölçeğinde
ise; takım sporu yapan bireylerin puan ortalamaları spor yapmayan bireylerin aldıkları puan
ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 6: Spor Yapma Sürelerine Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Ölçeğinden
Aldıkları Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Yardım
Düzeyleri
Fiziksel yardım

Akademik
yardım

Duygusal
yardım

Spor yapma süresi

N

X

Ss

2 saat ve altı
3-5 saat
6 saat üzeri
Spor yapmıyorum
Toplam
2 saat ve altı
3-5 saat
6 saat üzeri
Spor yapmıyorum
Toplam
2 saat ve altı
3-5 saat
6 saat üzeri
Spor yapmıyorum
Toplam

29
54
33
131
247
29
54
33
131
247
29
54
33
131
247

26,31
26,27
27,93
25,51
26,09
12,06
11,87
12,48
11,19
11,61
11,93
12,77
13,27
11,48
12,06

5,73
4,93
5,94
6,29
5,93
2,89
2,42
2,61
2,79
2,73
2,71
2,59
2,63
3,12
2,97

t

P

1,524

2,640

4,711

f

,209

,050

,003*

3>4

Tablo 6 incelendiğinde, kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, duygusal yardım alt 6
saat ve üzeri spor yapan bireylerin puan ortalamaları spor yapmayan bireylerin aldıkları puan
ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Kardeş Sayısına Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Yardım Düzeyleri
Fiziksel yardım

Akademik yardım

Kardeş sayısı
Kardeşim yok
1-2 kardeş arası
3-4 kardeş arası
5 kardeş ve üzeri
Toplam
Kardeşim yok
1-2 kardeş arası
3-4 kardeş arası
5 kardeş ve üzeri
Toplam
Kardeşim yok

N
21
120
85
21
247
21
120
85
21
247
21

1003

X
28,38
25,64
26,47
24,90
26,09
12,66
11,74
11,36
10,85
11,61
13,61

Ss
4,08
6,00
6,23
5,46
5,93
2,03
2,81
2,69
2,81
2,73
2,03

t
1,681

P

f

,051

1,919

,032*

1>4

2,399

,015*

1>4
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Duygusal yardım

1-2 kardeş arası
3-4 kardeş arası
5 kardeş ve üzeri
Toplam

120
85
21
247

12,00
11,92
11,38
12,06

2,95
3,15
2,80
2,97

Tablo 7 incelendiğinde, kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Akademik yardım alt ölçeğinde kardeşi olmayan bireylerin puan ortalamaları 5 kardeş ve üzeri
seçeneğini seçen bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu bununla beraber duygusal
yardım alt ölçeğinde de kardeşi olmayan bireylerin puan ortalamaları 5 kardeş ve üzeri seçeneğini
seçen bireylerin puan ortalamaları yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 8: Engel Durumuna Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Yardım
Düzeyleri
Fiziksel
yardım

Akademik
yardım

Duygusal
yardım

Engel durumu

N

X

Ss

Görme Engelli
İşitme Engelli
Bedensel Engelli
Toplam
Görme Engelli
İşitme Engelli
Bedensel Engelli
Toplam
Görme Engelli
İşitme Engelli
Bedensel Engelli
Toplam

60
120
67
247
60
120
67
247
60
120
67
247

27,50
25,77
25,41
26,09
12,13
11,75
10,91
11,61
12,70
12,24
11,16
12,06

4,30
6,22
6,50
5,93
2,18
2,73
3,05
2,73
2,24
2,98
3,34
2,97

t
2,317

3,521

4,796

P

f

,048*

1>3

,012*

1>3

,003*

1>3

Tablo 8 incelendiğinde, kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Akademik, fiziksel ve duygusal yardım alt ölçeklerinde görme engelli bireylerin puan ortalamaları
bedensel engelli bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu gözlenmektedir.
Tablo 9: Engel Nedenlerine Göre Engelli Bireylerin Akran Desteği Ölçeğinden Aldıkları
Puanların Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Yardım
Düzeyleri
Fiziksel
yardım

Akademik
yardım

Duygusal
yardım

Engel Nedeni

N

X

Ss

Doğum sırası
Doğumdan sonra
Doğum öncesi
Toplam
Doğum sırası
Doğumdan sonra
Doğum öncesi
Toplam
Doğum sırası
Doğumdan sonra
Doğum öncesi
Toplam

10
134
103
247
10
134
103
247
10
134
103
247

25,70
25,58
26,79
26,09
11,50
11,35
11,97
11,61
11,70
11,58
12,71
12,06

7,27
6,38
5,13
5,93
3,71
2,87
2,40
2,73
3,86
3,12
2,55
2,97

1004

t
1,229

1,514

4,449

P

f

,294

,084

,003

3>2
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Tablo 9 incelendiğinde, kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, duygusal yardım alt
ölçeğinde doğum öncesi engelli olan bireylerin puan ortalamaları doğum sonrası engelli olan
bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmanın amacı doğrultusunda engelli bireylerin spor yapma alışkanlıkları ve demografik
özellikleri ile akran desteği düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda
çalışmaya katılan kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden aldıkları puanlarının
ortalamaları ve standart sapmaları ile ortalamalar arası farkların t değerlerine bakıldığında, engelli
bireylerin cinsiyetleri ile akran desteği alt ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları arasında
p:0.05 anlamlılık düzeyine anlamlı farlılık olmadığı bulunmuştur. Çırpan (2013) ‘’Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Akran Desteği ile Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin
Değerlendirilmesi’’ adlı araştırmasında cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna
karşın Tozoğlu ve ark.(2015) yapmış olduğu ‘’Akran Desteği Düzeyine Sporun ve Farklı
Değişkenlerin Etkisi’’ isimli çalışmasında kadın ve erkek üniversite öğrencilerin akademik ve
duygusal yardım alt ölçeklerinde anlamlı sonuç çıkmıştır. Bu sonuç çalışmamızla farklılık
göstermektedir.
Kadın ve erkek engelli bireylerin spor yapma durumlarına göre akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Tozoğlu
ve ark.(2015),

yapmış olduğu Akran desteği düzeyine sporun ve farklı değişkenlerin etkisi isimli

çalışmasında kadın ve erkek üniversite öğrencilerin spor yapma durumları arasında da anlamlı farklılık
bulunmamıştır. Bu sonuç çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Araştırmada, yapılan spor türü incelendiğinde kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği
alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu,
akademik yardım alt ölçeğinde bireysel spor yapan bireylerin puan ortalamaları spor yapmayan
bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu, buna karşın duygusal yardım alt ölçeğinde
ise; takım sporu yapan bireylerin puan ortalamaları spor yapmayan bireylerin aldıkları puan
ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
Yapılan araştırmada spor sürelerine bakıldığında, kadın ve erkek engelli bireylerin akran
desteği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık
olduğu, duygusal yardım alt ölçeğinde 6 saat ve üzeri spor yapan bireylerin puan ortalamaları spor
yapmayan bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Tozoğlu ve ark.
(2015),yapmış olduğu Akran desteği düzeyine sporun ve farklı değişkenlerin etkisi isimli çalışmasında
kadın ve erkek üniversite öğrencilerin spor yapma süreleri arasında da anlamlı farklılık olduğu
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görülmüştür. Duygusal yardım alt ölçeğinde spor yapma süreleri arasında anlamlı sonuç bulunduğu
görülmüştür. Çıkan bu sonuçta çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Kadın ve erkek engelli bireylerin kardeş sayılarına göre akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, akademik yardım alt
ölçeğinde kardeşi olmayan bireylerin puan ortalamaları 5 kardeş ve üzeri seçeneğini seçen bireylerin
aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu bununla beraber duygusal yardım alt ölçeğinde de
kardeşi olmayan bireylerin puan ortalamaları 5 kardeş ve üzeri seçeneğini seçen bireylerin puan
ortalamaları yüksek olduğu görülmektedir.
Yapılan analizde kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden aldıkları
puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, akademik yardım alt ölçeğinde
görme engelli bireylerin puan ortalamaları bedensel engelli bireylerin aldıkları puan ortalamalarından
yüksek olduğu, bununla beraber duygusal yardım alt ölçeğinde de görme engelli bireylerin puan
ortalamaları bedensel engelli bireylerin puan ortalamaları yüksek olduğu görülmektedir.
Engel nedenlerine göre kadın ve erkek engelli bireylerin akran desteği alt ölçeklerinden
aldıkları puan ortalamaları arasında, P.0.05 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu, duygusal yardım alt
ölçeğinde doğum öncesi engelli olan bireylerin puan ortalamaları doğum sonrası engelli olan
bireylerin aldıkları puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir.
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BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞTIKLARI OKULLARIN SPOR TESİS
YETERLİLİĞİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bilgetekin Burak Günar, Haşim Katra
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
burakgunar@comu.edu.tr
hkatra@comu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışma beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları okullardaki sportif anlamdaki tesis ve
materyal yeterliliğinin iş doyumları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan
ve yaş ortalaması 41,93±7,51 yıl, ortalama görev süresi 17,31±8,30 yıl olan toplam 210 beden eğitimi
öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 140’ı (%66,7) erkek, 70’i (%33,3) kadındır.
Betimsel tarama yöntemiyle yapılan çalışmada verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından
oluşturulan demografik bilgi formu ile D.C. Weis ve ark. (1967) tarafından geliştirilen, Baycan (1987)
tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerliliği ve güvenilirliği yapılan Minnesota İş Doyum Ölçeği’nin 20
maddelik kısa formu kullanılmıştır. Ölçek 6’lı likert tipi bir ölçektir ve maddeleri 1 “Hiç memnun
değilim” ifadesinden 6 “Çok memnunum” ifadesine doğru sıralanmaktadır. Ölçekteki sorulara verilen
cevapların aritmetik ortalaması alınarak ölçek anahtarına göre değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan
puanın yüksek olması iş tatmin düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler SPSS20 paket programıyla analiz edilmiştir. İkili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin t Testi
(Independent Samples t Test), karşılıklı ilişkiyi incelemede Basit Doğrusal Korelasyon Analizi
(Pearson Korelasyon) yapılmıştır. Sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir.
Analizler sonucunda kapalı spor salonu, jimnastik salonu, basketbol sahası, voleybol sahası ve
yeterli spor malzemesi bulunan okullarda görev yapan katılımcıların bulunmayan okullarda görev
yapan katılımcılardan istatistiksel anlamda daha yüksek iş doyum puanına sahip olduğu tespit
edilmiştir (p<0,05). Bununla birlikte iş doyum puanının cinsiyete, medeni hale, okul türüne ve futbol
sahası olma durumuna göre istatistiksel anlamda farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05).
Ayrıca iş doyum puanının katılımcıların yaşları ve görev süreleriyle arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı görülmüştür (p<0,05).
Bu veriler ışığında eğitimin önemli bir bölümünü oluşturan beden eğitimi öğretmenlerinin
işlerine karşı duydukları memnuniyet düzeyinin ve iş performansının yükselmesi için görev yaptıkları
okullardaki spor tesis ve materyallerin geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.
Anahtar Kelimeler

: İş Doyumu, Beden Eğitimi, Öğretmen, Spor Tesisi
ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effects of sportive facility and material adequacy
on physical education teachers' job satisfactions.210 physical education teachers working in schools
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affiliated to Çanakkale National Education Directorate in the 2016-2017 academic year and having an
average age of 41,93±7,51 and an average mission duration of 17,31±8,30 years in the study
participated voluntarily in this study. 140 (%66,7) of the participants were male and 70 (33,3) were
female.
In the study conducted by the descriptive scanning method was used the demographic
information form created by the researcher and A 20-item short form of the Minnesota Job
Satisfaction Scale that was developed by D.C. Weis et all. (1967) and that was made its validity
reliability by Baycan (1987) by translating into Turkish. The scale is likert type of 6, and its items was
ranked from 1 "I am not satisfied at all" to 6 "I am very satisfied". The arithmetic mean of the answers
given to the questions in the measurement was taken and was evaluated according to the scale key. A
high score on the scale indicates a high level of job satisfaction. The obtained data were analyzed by
SPSS-20 packet program. In the binary comparisons Independent Samples T Test, in a mutual relation
examination was performed Simple Linear Correlation Analysis. The results were considered
significant at p <0.05 level.
As a result of the analyzes, it was determined that indoor gym, gymnastics hall, basketball
court, volleyball court, score of job satisfaction of participants who work in schools with adequate
sports equipment was higher statistically than participants who work in schools without it facilities
(p<0,05). However, it was determined that job satisfaction score did not differ statistically according
to sex, marital status, school type and being a football field status (p>0,05). It was also found that there
was no significant relationship between job satisfaction scores and age and mission duration of
participants (p>0,05).
By way this data, to increase the level of job satisfaction and the work performance of
physical education teachers who constitutes a significant part of education, it to recommended to
development of sports facilities and materials in the schools where they work.
Key words: Job Satisfaction, Physical Education, Teacher, Sports Facility.
GİRİŞ
İş doyumu, iş görenlerin sahip oldukları işteki rollerine karşı gösterdikleri duygusal
tepkilerdir. İşe karşı gösterilen pozitif (olumlu) tepki iş doyumu, negatif (olumsuz) tepki ise iş
doyumsuzluğu olarak adlandırılabilir (Tütüncü ve Çiçek, 2000; Kutaniş ve Bayraktaroğlu, 2002; Chen,
2007).
İş doyumu, tutumların genel neticesidir ve iş görenlerin fiziksel ve psikolojik açıdan iyi
durumda olması anlamına gelir. İş görenlerin işlerine karşı olan iş değerleri ve işten elde ettikleri
çıktıların etkileşimi sonucu oluşan duygudur (Bakan ve Büyükbese, 2004; Sevimli ve İşcan, 2005;
Örücü ve ark., 2006; Güreş ve ark., 2007).
İş doyumu, iş görenlerin sahip oldukları işteki rollerine karşı gösterdikleri duygusal
tepkilerdir. İşe karşı gösterilen pozitif (olumlu) tepki iş doyumu, negatif (olumsuz) tepki ise iş
doyumsuzluğu olarak adlandırılabilir (Tütüncü ve Çiçek, 2000; Kutaniş ve Bayraktaroğlu, 2002; Chen,
2007).
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Literatürdeki tanımlardan yola çıkarak iş doyumu, kişinin yaptığı işe karşı hissettiği genel
duygu durumu olarak ifade edilebilir.
İş doyumunun önemini üç başlık altında toplamak mümkündür (Ergeneli ve Eryiğit, 2001).
Bunlar;
1. Birey Açısından: İş doyumunun yüksekliğinin is gören mutluluğuna katkıda
bulunacağı, düşmesinin ise kişinin isine yabancılaşmasına, buna bağlı olarak da ilgisizlik ve
uyumsuzluğun ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
2. Örgüt Açısından: Çalışanlarının beklentilerini karşılayabilen örgütlerin eleman
bulmakta zorlanmadıkları, personelinin süreklilik gösterdiği, is doyumunu sağlayamayan ve
beklentileri karşılayamayan örgütlerin ise eleman bulmakta zorlanmaları, mevcut is görenler de
devamsızlıkların artması ve buna bağlı olarak verimliliğin düşmesi, is doyumunun örgüt
açısından ne kadar önemli bir etmen olduğunu göstermektedir.
3. Yönetici Açısından: Yöneticilerin başarısı; personelin örgüt amaçları doğrultusunda
verimli çalışmasına bağlıdır. Üstleri tarafından özellikle, diğer insanların yanında takdir
edilmek, çalışanın ise karsı sevkini, amirlerine karsı saygısını artırır.
Yöneticiler örgütteki iş doyumu seviyesiyle özellikle ilgilenmelidirler. Bunun üç temel nedeni
vardır (Robbins, 1996):
1- Doyumsuz personel işi sık sık aksatır ve işten istifa etme eğilimi yüksektir. Bu yönde çok
somut veriler vardır.
2- Doyumlu Personelin daha sağlıklı ve daha uzun yaşadıkları ispat edilmiştir
3- Personelin iş doyumu onların iş ortamı dışındaki kişisel yaşamlarına da yansır.
İş doyumunu etkileyen faktörler meslek grubuna göre değişmekle birlikte genel olarak maaş,
çalışma koşulları, fiziksel ortam, amirlerin yaklaşımı, kişisel özellikler literatürde en çok karşılaşılan
faktörler arasındadır.
İş görenin yaşamında işten doyumun büyük önemi vardır. İşten yeterli doyum sağlayan bir iş
gören yaşamaktan hoşlanmakta, yaşamdan doyumunu arttırmaktadır. İşten doyum iş görenin beden ve
akıl sağlığını korumasına yardım etmekte, sağlığını artırmaktadır (Başaran, 1994).
Her meslek grubu için iş doyumu düzeyinin yüksek olması iş performansı açısından oldukça
önemlidir. Fakat eğitim söz konusu olduğunda bu önem daha da artmaktadır. Çünkü öğretmenler
gelecek nesilleri yetiştirirken, oldukça zorlu ve emek isteyen bir süreçten geçmektedirler. Formal
eğitimin başlangıç noktası olan okulöncesi eğitimde öğretmen, eğitim-öğretim sürecinin en önemli
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unsurudur. Çocuklar ile yoğun iletişimleri, çocuklarının gelişimlerini ve davranışlarını dikkatli bir
şekilde gözlemek zorunda olmaları, sınıflarında aralıksız eğitim sürdürmeleri, sınıflardaki öğrenci
sayılarının fazla olması gibi sebepler okul öncesi öğretmenlerini hem fiziksel hem de ruhsal olarak
yormakta, bu nedenle de iş doyumlarını düşürmektedir (Kan, 2008).
Araştırmalara göre; stres, çalışma şartları, çalışma ortamları, okul ortamının öğretmenlerin
içsel iş doyumlarını etkileyen önemli faktörlerdendir (Jackson ve ark., 1986). Öğretmenlerin yönetici
ve çalışanlarla uyum içinde olmaları, dışsal iş doyumunu etkileyen faktörlerden birkaçıdır (Kağan,
2005).
Öğretmenlerin mesleklerini icra edebilmeleri çeşitli gereksinimlere ihtiyaçları vardır. Fakat
beden eğitimi öğretmenlerinin diğer öğretmenlere göre bu gereksinimleri çok daha farklıdır. Bir beden
eğitimi öğretmeninin çalıştığı okuldaki, spor branşlarına yönelik sahaların ve spor materyallerinin
durumu öğretmenin öğretim yöntemini direkt olarak etkilemektedir. Bu tesis ve materyallerin varlığına
göre beden eğitimi öğretmeni farklı branşların öğretimine yönelik farklı yöntemler uygulayabilir.
Öğretim yöntemindeki bu alternatif zenginlik de öğretmenin iş tatmin düzeyini arttırır. Bu
varsayımdan hareketle bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları okulların sportif
anlamda fiziki yeterlilikleri ile onların iş doyumları ile arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM
Araştırma Modeli

: Bu çalışma betimsel tarama modeline uygun olarak hazırlanmış bir

anket çalışmasıdır. Çalışmada, beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri incelenmiştir.
Araştırma Grubu

: Çalışmaya 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Çanakkale ilinde

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 210 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak
katılmıştır. Katılımcıların 140’ı (%66,7) erkek, 70’i (%33,3) kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması
41,93±7,51 yıl, görev süresi ortalaması 17,31±8,30 yıldır.
Veri Toplama Aracı : Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümde araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgi formu yer almaktadır.
Form, katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni hal, hizmet yılı, çalıştığı okul türü, çalıştığı okul niteliği,
çalıştığı okulun spor tesis ve ekipman durumu belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.
İkinci bölümde Minnesota İş Doyum Ölçeği bulunmaktadır. Minnesota İş Doyumu Ölçeği
1967 yılında D.J.Weiss, R.V.Dawis, G.W. England ve L.H. Lofguist tarafından geliştirilmiş,
geçerliliği ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek, Baycan (1986) tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
Minnesota İş Doyum Ölçeği'nin, 100 maddeden oluşan uzun formu ve 20 maddeden oluşan kısa formu
bulunmaktadır. Saunders ve ark. (2003) araştırmalarında yaptıkları analiz sonucunda ise Cronbach
Alpha katsayısı 0.99 olarak bulunmuştur. Bu, ölçeğin yüksek oranda güvenilir olduğunu ortaya
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koymaktadır. Ölçeğin uygulanmasında önce uzman bir ekibin, ifadelerin anlaşılırlığı noktasında
onayının alınması da ölçeğin içerik açısından geçerli olduğunu ortaya koymaktadır (Akt. Gündüz,
2006).
Minnesota İş Doyum Ölçeği 6’lı likert tipi bir ölçektir. Ölçek maddeleri 1 “Hiç memnun
değilim” ifadesinden 6 “Çok memnunum” ifadesine doğru sıralanmaktadır. Ölçekteki 20 soruya
verilen cevapların aritmetik ortalaması ölçek anahtarına göre değerlendirilmektedir. Aritmetik
ortalamanın yüksek olması iş tatmin düzeyinin de yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ölçek
anahtarı, 1-1.83 “Hiç memnun değilim”, 1,84-2,669 “Memnun değilim”, 2,67-3,499 “Memnunum”,
3,5-4,33 “Biraz memnunum”, 4,34-5,17 “Oldukça memnunum”, 5,18-6 “Çok memnunum” şeklinde
kategorize edilmiştir.
Verilerin Analizi

: Elde edilen veriler SPSS-20.0 paket programıyla analiz edilmiştir.

İkili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin t Testi (Independent Samples t Test), karşılıklı ilişkiyi
incelemede Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Sonuçlar p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul
edilmiştir.
Etik

: Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik

Kurulu’nun 29.03.2017 tarih 06-08 numaralı kararıyla onaylanmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetlere ve medeni hallere göre dağılımı.

Cinsiyet

Medeni Hali

f

%

Erkek

140

66,7

Kadın
Toplam

70
210

33,3
100,0

Evli

144

68,6

Bekâr
Toplam

66
210

31,4
100,0

Katılımcıların cinsiyetlere ve medeni hallere göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna
göre katılımcıların %66,7’si (140) erkek, %33,3’ü (70) kızdır. Ayrıca katılımcıların %68,6’sı (144)
evli, %31,4’ü (66) bekârdır.
Tablo 2. Katılımcıların çalıştıkları okul türü ve niteliğine göre dağılımı.

Okul Türü

Okul Niteliği

Ortaokul

f
100

%
47,6

Lise
Toplam

110
210

52,4
100

Kamu
Özel

202
8

96,2
3,8

Toplam

210

100
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Katılımcıların çalıştıkları okullara ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre
katılımcıların %47,6’sı (100) ortaokullarda, %52,4’ü (110) liselerde görev yapmaktadır. %96,2’si
(202) kamuya ait okullarda, %3,8’i (8) özel okullarda çalışmaktadır.
Tablo 3. Katılımcıların çalıştığı okullardaki spor tesislerine ilişkin bilgiler.
Yok
Var
Yok

Kapalı Spor Salonu
Jimnastik Salonu

Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var

Futbol Sahası
Basketbol Sahası
Voleybol Sahası
Toplam

f
176
34
178

%
16,8
3,1
17

32
74
136
70
140
72
138
1050

3,1
7,1
13
6,7
13,3
6,8
13,1
100

Katılımcıların görev yaptıkları okullardaki spor tesislerine ilişkin bilgiler Tablo 3’te
gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların %16,8’inin (176) kapalı spor salonu, %17’sinin (178)
jimnastik salonu, %7,1’inin (74) futbol sahası, %6,7’sinin (70) basketbol sahası, %6,8’inin voleybol
sahası bulunmayan okullarda görev yaptığı belirlenmiştir.
Tablo 4. Katılımcıların çalıştıkları okullardaki spor tesis ve materyallere ilişkin sorulara
verdikleri cevaplar.
Yok

f
132

%
21

Var

78

12,3

Çalıştığınız okuldaki spor tesis ve
materyallerinin geliştirilmesi gerektiğini
düşünüyor musunuz?

Evet, geliştirilmeli

206

32,7

Hayır, yeterli

4

0,6

Çalıştığınız okuldaki spor tesis ve materyalleri
öğretim performansınızı etkiliyor mu?

Evet, etkiliyor

204

32,4

Hayır, etkilemiyor

6

1

630

100

Yeterli miktarda spor materyali var mı?

Toplam

Katılımcıların çalıştıkları okullardaki spor tesis ve materyallere ilişkin sorulara verdikleri
cevaplar Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların %21’i (132) yeterli miktarda spor
malzemesi olmadığını, %32,7’si (206) spor tesis ve materyallerinin geliştirilmesi gerektiğini, %32,4’ü
(204) spor tesis ve materyallerinin öğretim performansını etkilediğini belirtmiştir.
Tablo 5. İş doyumu puanının katılımcıların demografik özelliklerine göre karşılaştırılması.
Cinsiyet
Medeni hal
Okul türü

Kadın
Erkek
Evli
Bekâr
Ortaokul
Lise

N
70
140
144
66
100
110

3,68
3,98
3,94
3,75
3,83
3,92
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SS
1,012
1,070
1,064
1,040
0,996
1,115

t

p

1,391

0,167

0,886

0,378

-0,447

0,656

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Katılımcıların demografik özelliklerine göre iş doyumu puanının karşılaştırılması amacıyla
yapılan Bağımsız Gruplar İçin t Testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Analiz sonucunda cinsiyetler,
medeni haller ve okul türleri arasında iş doyumu puanı bakımından istatistiksel anlamda bir fark
bulunamamıştır (p>0,05). Bununla birlikte erkeklerin (3,98±1,07) kadınlara (3,68±1,01) göre, evlilerin
(3,94±1,06) bekârlara (3,75±1,04) göre ve liselerde görev yapanların (3,92±1,12) ortaokullarda görev
yapanlara (3,83±1) göre daha yüksek iş doyum puanına sahip olduğu görülmüştür.
Tablo 6. İş doyumu puanının katılımcıların çalıştıkları okullardaki spor tesis ve materyallerin
durumuna göre karşılaştırılması.
N
Kapalı spor salonu
Jimnastik salonu
Futbol sahası
Basketbol sahası
Voleybol sahası
Yeterli spor
malzemesi

Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

34
176
32
178
136
74
140
70
138
72
78
132

SS
4,53
3,75
4,56
3,76
3,90
3,84
4,05
3,54
4,08
3,50
4,39
3,58

1,038
1,018
0,979
1,027
1,096
0,992
1,024
1,049
1,027
1,018
1,026
0,961

t

p

-2,875

0,005*

-2,904

0,005*

-0,256

0,779

-2,398

0,018*

-2,759

0,007*

-4,048

0,000*

Katılımcıların çalıştıkları okullardaki spor tesis ve materyallerin durumuna göre iş doyumu
puanlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar İçin t Testi sonucu Tablo 6’da
gösterilmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların iş doyumu puanının görev yaptıkları okullarda kapalı
spor salonu, jimnastik salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, yeterli spor malzemesi mevcut olma
ya da olmama durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Analiz sonucunda
katılımcıların iş doyumu puanının futbol sahası mevcut olma ya da olmama durumuna göre anlamlı
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Buna göre kapalı spor salonu olan okullarda görev
yapan katılımcıların (4,53±1,04) kapalı spor salonu olmayan okullarda görev yapan katılımcılardan
(3,75±1,02) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda
jimnastik salonu olan okullarda görev yapan katılımcıların (4,56±0,98) jimnastik salonu olmayan
okullarda görev yapan katılımcılardan (3,76±1,03) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu
belirlenmiştir. Analiz sonucunda basketbol sahası olan okullarda görev yapan katılımcıların
(4,05±1,02) basketbol sahası olmayan okullarda görev yapan katılımcılardan (3,54±1,05) daha yüksek
iş doyumu puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda voleybol sahası olan okullarda
görev yapan katılımcıların (4,08±1,03) voleybol sahası olmayan okullarda görev yapan katılımcılardan
(3,50±1,02) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda görev
yaptığı okulda yeterli spor malzemesi olduğunu beyan eden katılımcıların (4,39±1,03) yeterli spor
malzemesi olmadığını beyan eden katılımcılardan (3,58±0,96) daha yüksek iş doyumu puanına sahip
olduğu tespit edilmiştir.
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Katılımcıların yaşları ve hizmet yılları ile iş doyumu puanları arasında bir ilişkinin olup
olmadığını ortaya koymak için yapılan basit doğrusal korelasyon analizi (pearson correlation)
sonucunda, iş doyumu puanının yaş (r:-0,09) ve hizmet yılı (r:-0,09) ile arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma beden eğitimi öğretmenlerinin çalıştıkları okullardaki sportif anlamdaki tesis ve
materyal yeterliliğinin iş doyumları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan
ve yaş ortalaması 41,93±7,51 yıl, ortalama görev süresi 17,31±8,30 yıl olan toplam 210 beden eğitimi
öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 140’ı (%66,7) erkek, 70’i (%33,3) kadındır.
Katılımcıların medeni durumlarına göre iş doyumu puanında istatistiksel anlamda fark
bulunamamıştır (p>0,05). Şahin ve Dursun (2009) tarafından gerçekleştirilen “Okul Öncesi
Öğretmenlerinin İş Doyumları: Burdur Örneği” isimli çalışmasında benzer şekilde, okul öncesi
öğretmenlerin iş doyumu puanlarında istatistiksel anlamda fark bulunamamıştır (p>.05). Türkçapar’ın
( 2012)

“Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Farklı Değişkenler Açısından İş Doyumu Düzeylerinin

İncelenmesi “ adlı çalışmasında beden eğitimi öğretimlerinin medeni durumlarına göre iş doyumu
puanlarında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Literatürde iş doyumu üzerine yapılan çalışmalarda
bireylerin medeni durumlarına göre iş doyumu düzeylerinde istatistiksel anlamda farklılık olmadığı
söylenebilir.
Beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre iş doyumu puanlarında istatistiksel anlamda
fark bulunamamıştır (p>0,05). Benzer sonuçlar Çelik ( 2010) tarafından yapılan” Özel Okullarda ve
Resmi Okullarda

Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin

Karşılaştırılması” isimli çalışmasında beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre iş doyumu
düzeylerinde istatistiksel anlamda fark saptanamamıştır (p=0,729).
Katılımcıların çalıştıkları okullardaki spor tesis ve materyallerin durumuna göre iş doyumu
puanlarının karşılaştırılması Tablo 6’da gösterilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin görev yaptıkları
okullarda kapalı spor salonu, jimnastik salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, yeterli spor
malzemesi mevcut olma ya da olmama durumuna göre iş doyumu puanı arasında anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre kapalı spor salonu olan okullarda görev yapan
katılımcıların (4,53±1,04) kapalı spor salonu olmayan okullarda görev yapan katılımcılardan
(3,75±1,02) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Özellikle beden eğitimi ve
spor derslerinde eğitim-öğretim müfredatında bulunan birçok ders içeriğinin öğrencilere en doğru
şekilde

aktarılmasının

sağlanmasında

önem

arz

eden

kapalı spor

salonlarının

varlığının

öğretmenlerinde iş doyumları üzerine etkisi görülmektedir. Ayrıca jimnastik salonu olan okullarda
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görev

yapan

katılımcıların

(4,56±0,98)

jimnastik

salonu olmayan okullarda

görev yapan

katılımcılardan (3,76±1,03) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla
birlikte basketbol sahası olan okullarda görev yapan katılımcıların (4,05±1,02) basketbol sahası
olmayan okullarda görev yapan katılımcılardan (3,54±1,05) daha yüksek iş doyumu puanına sahip
olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer takım sporu branşı olan voleybolda eğitimlerinin yapılabileceği
voleybol sahası olan okullarda görev yapan katılımcıların (4,08±1,03) voleybol sahası olmayan
okullarda görev yapan katılımcılardan (3,50±1,02) daha yüksek iş doyumu puanına sahip olduğu tespit
edilmiştir. Katılımcıların iş doyumu puanının futbol sahası mevcut olma ya da olmama durumuna göre
anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Sonuçlar incelendiğinde takım sporlarına
özgü sahaların olup olmamasında sadece futbol branşında beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu
düzeylerinde farklılıkların olmaması, branşa özgü müfredat içeriğinde derslerin işlenebileceği uygun
alanların okullarda bulunması ve saha ihtiyacının olmamasına bağlanabilir.
Ayrıca çalışmada yeterli spor malzemesi olduğunu beyan eden katılımcıların (4,39±1,03)
yeterli spor malzemesi olmadığını beyan eden katılımcılardan (3,58±0,96) daha yüksek iş doyumu
puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Çelik ( 2010) tarafından yapılan” Özel Okullarda ve Resmi
Okullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması”
isimli çalışmasında özel okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin, devlet okullarında çalışan
beden eğitimi öğretmenlerinden iş doyumu düzeylerinin daha yüksek çıkmasının ders ile ilgili gerekli
materyallerinin ulaşılabilir olmasının bir sonucu olabileceği çıkarımı, sonuçları destekler niteliktedir.
Sonuç olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin görev yapmış oldukları okullarda, ders
içeriğine uygun spor tesisleri ve materyallerin varlığı iş doyumları üzerine etkisinin yüksek olduğu
söylenebilir.
ÖNERİLER
-

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyumları üzerine daha kapsamlı

çalışmaların yapılması,
-

Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarının ve motivasyonlarının yükseltilmesi

adına okullarda beden eğitimi ve spor derslerinin işlemesine katkı sağlayacak güncel materyallerin
temin edilmesi önerilmektedir.
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EURO 2016 FUTBOL ŞAMPİYONASI SONRASINDA TÜRK MİLLİ TAKIMI
PERFORMANSINA TÜRK SPOR GAZETECİLERİNİN BAKIŞ AÇISI VE ANALİZİ
Haşim Katra, Bilgetekin Burak Günar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
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ÖZET
Türkiye A Milli Futbol takımı 2016 Avrupa futbol şampiyonası eleme guruplarından son
maçta, son dakika golü ile mucizevi bir şekilde çıkmış ve son anda Fransa’da organizasyona katılma
hakkı elde etmiştir. Bu performans toplumda büyük bir coşku yaratmış, spor gazetecileri de büyük bir
beklentiye girmiş, pozitif yorumlarda bulunmuşlardır. Spor medyasında faaliyet gösteren spor
gazetecilerinin genel anlamda "Kahraman" ve "Kurban Yaratma" yöntemlerine sıklıkla
başvurdukları, objektiflikten uzak, popülist davrandıkları, "Fikri Takip" kriterini çok
önemsemedikleri tespitleri söz konusudur.
Grup elemeleri sonrasında genel değerlendirmelerde en iyi 3. Takım statüsü yakalayarak, playoff (Baraj) maçlarına kalmadan 13 Ekim 2015 tarihinde finallere katılım hakkı elde etmiştir. A Milli
Futbol takım, EURO-2016 şampiyonasına kadar 3 kez Avrupa Şampiyonası Finallerine katılım hakkı
elde etmiş, 2008 yılında en iyi derecesini elde ederek, Yarı Finallere kadar yükselmiştir.
Araştırma iki periyot içerisinde planlanmış; ilk dönem 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası
eleme maçlarının son tarihi olan 13 Ekim 2015 tarihinden bir ay önce 13 Eylül 2015 ile bir ay sonrası
13 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İkinci periyod ise Avrupa Futbol Şampiyonasının
gerçekleştiği 10 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihleri baz alınarak planlanmış; organizasyondan iki ay
öncesi 10 Nisan 2016 tarihi ile iki ay sonrası 10 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Ulusal
gazeteler ve spor gazetelerinde standart köselere sahip, spor gazetecilerinin yorumları içerik analizi
yöntemi ile taranmış, spor gazeteciliği genel literatürü ile birlikte değerlendirilerek (Literatür taraması
yöntemi) araştırma gerçekleştirilmiştir.
Türk spor gazetecilerinin önemli bir bölümünün araştırmanın başlatıldığı tarihlerde A Milli
Futbol takımının eleme guruplarını aşabileceği ve başarılı olacağına olan inançlarının eksik olduğu,
Fransa’ya katılım hakkının kazanıldığı günlerde A Milli Futbol takımının turnuvada başarı elde
edeceği yönünde yüksek düzeyde yorumlara rastlanılmıştır. Turnuva sonrasında beklentiler
gerçekleşmemiş, ilk turda A Milli Futbol Takımının elenmesi üzerine spor gazetecileri arasında
yüksek oranda suçlamalar kendini göstermiş, Kurban Yaratma tavrının sergilendiği, TFF Yönetimine
de sert söylemler kullanılması yanında Futbol Teknik Direktörlüğü birimi de eleştirilmiştir. Fatih
Terim’in aldığı maaş irdelenmiş, primler büyük tartışma konusu yapılmıştır. A Milli Futbol takımının
Teknik düzeyde eleştirilmesi yok denecek boyutta olduğu gözlemlenirken, sert eleştirilerin futboldan
daha çok futbolun yönetim boyutuna odaklanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler

: Spor Gazeteciliği, EURO 2016, futbol.
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ABSTRACT
The national football team of Turkey has miraculously to rose with a last minute goal in the
last match of the 2016 European football champions elimination groups and it has the right to
participate in the organization in France. Turkey has created a great enthusiasm in the society with this
performance, and sports journalists have entered into a big expectation and they made positive
comments. The in question is that sports journalists working in the sports media generally prefer to the
methods of "to create hero or Sacrifice", they are far from objectivity, they are populist, they do not
much to consider the criterion of "idea tracking".
After group elimination, they got the best 3rd Team status in general evaluations and got the
right to participate in the finals on 13 October 2015, without having to play-off matches. The National
Football team qualified for the European Championship Finals three times until the EURO-2016
championship, getting the best grade in 2008 and up to the Semi Finals.
The research was planned in two periods; the first period of the 2016 European Football
Championship carried out between 13 September 2015 and 13 November 2015, one month before 13
October 2015 and one month after the deadline for qualifying matches. The second period was
planned on the basis of the European Football Championship from 10 June to 10 July 2016; Two
months before the organization was held on 10 April 2016 and two months after 10 September 2016.
The commentaries of sports journalists with a standard framework in national newspapers and sports
newspapers were screened by content analysis and the research was done by evaluating sports
journalism together with general literature (literature review method).
At the beginning of the research of a significant part of the Turkish sports journalists, there
was a high level of interpretation that the National Football team would be able to overcome the
elimination groups and lack the belief that they would succeed and that National Football team would
be successful in the tournament days when the right to participate in France was gained. After the
tournament, the expectations were not fulfilled, ın the first round, on the elimination of the National
Football Team, high level accusations were shown among the sports journalists, ın addition to the
demonstration of the victim creation attitude and the use of harsh discourses in TFF Management, the
Football Technical Directorate was also criticized. The salary paid by Fatih Terim was examined and
the premiums were discussed. A National Football team's criticism on the technical level is observed
to be the size to be tried, the results of hard criticism focused on the management dimension of soccer
rather than football.
Key Words

: Sports journalism, EURO 2016, football.
GİRİŞ

Günümüzün en fazla seyirci kapasitesine sahip olan futbol ülkelerin milli değeri haline
gelmiştir. Toker(2007)’e göre futbol; insan zekâsının yanı sıra, bireyin psikolojik açıdan uyarılma
kapasitesini, bilincin uyarılmış konuma yükselme düzeyini, irade, biyolojik uyum ve psikolojik uyumu
da içine alan, ayrıca tek tek oyuncuların değil, aynı zamanda tüm takımın gücünün ve zekasının
örgütlenmesini de içiren bir yarışmadır. İnal (2013) ise futbolu, her oyuncunun zihni yeteneklerini
kullanarak hareketlilik, denge ve elastikiyet gibi sahip oldukları kişisel özelliklerini, gelişen sürpriz
pozisyonlara uydurması gereken bir oyun olarak tanımlamaktadır.
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Futbol branşının ülkemizdeki değeri ön plana alındığında spor yazarlarının görüşleri ve
eleştirileri taraftar ve spor medyası açısından önemli bir yere sahip olmaktadır. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun yaptırdığı Futbol Kamuoyu Araştırması’na göre (2005) Türkiye’de spor deyince
insanların %52,7’sinin aklına futbol gelmektedir (Özsoy, 2011).
Spor basını, konu ve içerik olarak tüm boyut ve yönleri ile sporu işleyen, spor etkinlikleri,
organizasyonları, uygulayıcıları ile ilgili haber, olay ve olgulardan ilgili kitlesini haberdar eden,
bunlarla ilgili spor basını çalışanlarınca hazırlanmış haber, bilgi, yorum ve fotoğraf, grafik gibi görsel
malzemeler yayımlayan basın türüdür (Kaya, 2000).
Spor basını çalışanı; konu ve içerik olarak sporu işleyen spor basınında, haber ve yorum
hazırlama görevinin dışında, toplumu spordan haberdar ederek sporun korunup gelişmesini sağlama
gibi görevleri de benimsemiş, bu nedenle kimliğinde gazetecilik dışında toplumsal ve sportif boyutlar
da bulunan, görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için sporun kural, ilke ve yöntemlerini
bilen ve sporu seven, dikkatli olmasının yanı sıra sağlıklı gözlem yapma yeteneğine sahip, kendini
konusunda sürekli geliştiren, haber kaynakları ile sağlıklı ilişki ve iletişim kurabilen, okurlarının
eğlenmesi ve bilgi sahibi olabilmesi için sıkıntı çeken, spor dünyasındaki ekonomik ve politik çıkarları
okuyucularının ilgileri ile uzlaştırabilme becerisini taşıyan, birden fazla kurumda görev yapma
zorunluluğuna karşın, işten kovulma duygu ve korkusunun taze ve heyecanlı tuttuğu toplum genelinde
popüler ve ayrıcalıklı olan basın çalışanı olarak tanımlanabilir (Kaya, 2001).
Erdemli (1996)’ye göre spor gazetecisi, herhangi bir spor olgusu karşısında belli bir tavır alan
kişidir. Spor gazetecisinin bu tavrı değişik bakımlardan ve değişik biçimlerde teknik-taktik, etik,
estetik ve ekonomik olarak ortaya çıkar. Spor gazetecisi, bir spor olgusuna genel spor olayı
bakımından yaklaşabilir. Bu önemli bir tavırdır, çünkü özellikle bir spor anlayışına sahip olmayı
gerektirir.
Spor yazarı, kendini iyi eğitmiş, sürekli öğüt verdiği sportmenliği uygulayabilen ve belirli
sportif alanlarda kendisini uzmanlaştırmış kişidir. Sporun anlamlarını çeşitli bağlamlarda üretme,
yorumlama ve dolaşıma sokma işinin büyük kısmını icra ederler (Rowe, 1996: 254; Talay 1986: 39,
Beyer, 1987:327).
Ülkemizde spor branşları içerisinde futbolun önemli bir yer tutuğu bilinen bir gerçektir. Bu
kadar sevilen ve takip edilen bir spor olan futbolun en önemli paydaşlarından biri hiç şüphesiz spor
yazarlarıdır. Spor yazarlarının yazdıkları yazılarla toplumu spor konusunda eğitme ve yönlendirme
gibi bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu yönlendirmenin kimi zaman olumsuz yönde olduğu ve
tehlikeli sonuçlara yol açabileceği düşünüldüğünde spor yazarlarının yazdıkları her yazı önem arz
etmektedir. Bu varsayımlardan yola çıkarak bu çalışmanın amacı A Milli Futbol Takımımızın Euro
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2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında sergilediği performansına spor yazarlarının bakış açılarını ve
köşelerine taşıdıkları yazıları içerikleri bakımından incelemektir.
YÖNTEM
Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yönteminin uygulandığı bu çalışma, EURO 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Türk spor gazetecilerinin Türk Milli Takımı performansına
bakış açılarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır. 400.000’in üzerinde tiraja sahip 4 ulusal gazete
(Sabah, Milliyet, Fanatik, Fotomaç) araştırma örneklemi olarak belirlenmiştir. Bu gazetelerde standart
köşeleri olan 8 spor yazarına ait toplam 68 köşe yazısı değerlendirmeye alınmıştır.
Veriler iki bölümde incelenmiştir: Birinci bölümde Milli Takımımızın EURO 2016 öncesinde
eleme grubundaki son karşılaşması olan ve mucizevi bir şekilde Avrupa Şampiyonasına katılım hakkı
elde ettiğimiz İzlanda maçının (13 Ekim 2015) 1 ay öncesini 1 ay sonrasını (13 Eylül-13 Kasım 2015)
kapsayan zaman aralığında yazılan köşe yazıları ele alınmıştır. Bu tarihler arasındaki köşe yazıları
müsabakadan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir.
İkinci bölümde 10 Haziran-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşen EURO 2016
turnuvasının 2 ay öncesini 2 ay sonrasını (10 Nisan-10 Eylül 2016) kapsayan zaman aralığında yazılan
köşe yazıları ele alınmıştır. Bu tarihler arasındaki köşe yazıları da turnuva öncesi ve sonrası olmak
üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir.
Köşe yazıları paragraf bazında incelenerek her paragraf kahraman yaratma, kurban bulma,
başarılı olunacağı düşüncesi, başarısız olunacağı düşüncesi, futbola özgü teknik yorum, saha dışı
unsurlara dayalı yorum başlıkları altında kategorize edilmiştir. Her iki bölümde yer alan
müsabaka/turnuva öncesi ve sonrasına ait veriler, yapılandırılan başlıklara uygun bir şekilde içerikleri
bakımından yüzde frekans olarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1. Köşe yazısı ve paragraf sayılarının bölümlere göre dağılımına ilişkin bilgiler.

Köşe yazısı sayısı

Paragraf sayısı

f

%

1. Bölüm (13 Eylül-13 Kasım 2015)

29

43

2. Bölüm (10 Nisan-10 Eylül 2016)

39

57

Toplam

68

100

1. Bölüm (13 Eylül-13 Kasım 2015)

117

38

2. Bölüm (10 Nisan-10 Eylül 2016)

189

62

Toplam

306

100
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İncelenen köşe yazısı ve bu yazılardaki toplam paragraf sayılarının bölümlere göre dağılımına
ilişkin veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre toplanan incelenen köşe yazılarının %43’ü (29) 1.
bölümü oluşturan 13 Eylül-13 Kasım 2015 tarihleri arasında, %57’si (39) ise 2. bölümü oluşturan 10
Nisan-10 Eylül 2015 tarihleri arasında olduğu görülmüştür. İncelenen paragrafların %38’i (117) 1.
bölümdeki köşe yazılarında yer alırken %62’si (189) 2. bölümdeki köşe yazılarında yer almaktadır.
Tablo 2. Türkiye-İzlanda maçı öncesinde ve sonrasında yazılan köşe yazılarının (1. bölüm)
içerikleri bakımından kategorilere göre dağılımı.
Maç öncesi
f

%

Maç sonrası
f

%

Kahraman yaratma

11

24

60

85

Kurban bulma

35

76

11

15

Toplam

46

100

71

100

10

22

59

83

36

78

12

17

46

100

71

100

15

32

50

71

31

68

21

29

46

100

71

100

Başarılı olunacağı
düşüncesi
Başarısız olunacağı
düşüncesi
Toplam
Futbola özgü teknik
yorum
Saha dışı unsurlara dayalı
yorum
Toplam

Çalışmanın 1. bölümünü oluşturan Türkiye-İzlanda maçı öncesinde ve sonrasında yazılan köşe
yazılarının içeriklerine göre yapılan analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre karşılaşma
öncesinde yazarlar arasında olumsuz bir havanın hâkim olduğu ve yazı içeriklerinin ağırlıklı olarak
kurban bulma (%76), başarısız olunacağı düşüncesi (%78) ve saha dışı unsurlara dayalı yorum (%68)
kategorilerinde yer aldığı bulunmuştur.
“Zaten gurup üçüncüsünün bile gidebildiği bir Avrupa Şampiyonası'na katılamama tehlikesi
ile karşı karşıyaysak, tıpkı Letonya maçında olduğu gibi beklemediğimiz sonuçları aldığımız için. Bu
nedenle oturup, "Vay büyük sürpriz" veya "Bugün şanssız günümüzdeydik" gibi aldatıcı bahaneleri
dinlemememiz gerekiyor. İzlanda maçında hazır değil, Çekler önünde şanssızdık. Ama 1-1'lik
Hollanda deplasmanı sonrasında, "Gerçek gücümüzü gösterdik" diyordu Fatih Terim. 90 dakika tek
kale oynayan rakibe karşı, orta sahayı geçmeyen takımı için bu yorumu yaptı. Şimdi aynısını
Letonya'nın hocası söylese, katılır mıydı bu fikre?” (G.B.)
“Biz bu maçı kaybederek üçüncülüğü değil, ikinciliği kaybettik. İkinci sıradaki Çek
Cumhuriyeti'nin kalan maçlarına bakıyorum, bizimle, Hollanda ve Letonya ile oynayacak. Tekrar
söylüyorum, biz ikinciliği kaybettik! Bu puan kaybından sonra ne oldu? Bizim moraller falan allak
bullak oldu! Şimdi, "Hollanda'yı yenip, üçüncü oluruz play-off'a gideriz" diye umutlanıyoruz.
Hollanda'yı yenebilir miyiz, bu futbolla zor...” (E.T.)
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“Karşımızda iki tane Fatih Terim var; biri A Milli Takım'ın teknik direktörü, diğeri Türk
futbolunu yönlendirecek yani planlayıcı Terim! Sevgili Fatih hoca bunların ikisini de aynı anda
yapmaya kalkarsan, yapamazsın!

“, “Sevgili Fatih, hiçbir şey tesadüf değil. Senin başarıların

çalışmanın eseridir. Ama yaptığın hareketler ve konuşmalarla kendini antipatik hale getiriyorsun.”
(E.T.)
Başarıyla sonuçlanan ve EURO 2016’ya katılım hakkı elde ettiğimiz karşılaşma sonrasında ise
yazarların geleceğe yönelik beklentilerinin arttığı bununla birlikte yazı içeriklerinin ağırlıklı olarak
kahraman yaratma (%85), başarılı olunacağı düşüncesi (%83) ve futbola özgü teknik yorum (%71)
kategorilerinde yer aldığı saptanmıştır.
“Bu Milli Takım Fransa'da iş yapar! Daha yolun başındayız. 2-3 yıl sonra hayalimizdeki
takıma kavuşuruz.” (E.T.)
“Milli Takımımızın, önümüzdeki yaz Fransa'da yapılacak Avrupa Şampiyonası vizesini
almasında en büyük pay hiç kuşkusuz ki Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in... Terim, teknik
direktörlük kariyeri boyunca elde ettiği imkânsız başarılara bir yenisini ekledi ve ustalığını göstererek
döneminde hızla gerileyen Türk Futbolu'nu ayağa kaldırdı.” (S.V.)
“Bizim takımımızın bir parıltısı var. Artık gittik diye yazmıyorum bunu. Biz Fransa'da acayip
bir yerlere de gelebiliriz, biz finale kadar gidebiliriz. Biz potansiyelliyiz.” (R.D.)
Tablo 3. EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve sonrasında yazılan köşe
yazılarının (2. bölüm) içerikleri bakımından kategorilere göre dağılımı.
Turnuva öncesi
f

%

Turnuva sonrası
f
%

Kahraman yaratma

64

87

10

9

Kurban bulma
Toplam
Başarılı olunacağı
düşüncesi
Başarısız olunacağı
düşüncesi
Toplam

9
73

13
100

106
116

91
100

56

77

44

38

17

23

72

62

73

100

116

100

Futbola özgü teknik yorum

39

53

30

26

34

47

86

74

73

100

116

100

Saha dışı unsurlara dayalı
yorum
Toplam

Çalışmanın 2. bölümünü oluşturan EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ve
sonrasında yazılan köşe yazılarının içeriklerine göre yapılan analiz sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 incelendiğinde turnuva öncesinde köşe yazarları arasında turnuvaya yönelik olumlu bir
havanın hâkim olduğu ve başarı beklentisinin yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre yazı içeriklerinin
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ağırlıklı olarak kahraman yaratma (%87), başarılı olunacağı düşüncesi (%77) ve futbola özgü teknik
yorum (%53) kategorilerinde yer aldığı belirlenmiştir.
“Hücum yanı, Arda, Cenk (Gördün mü Cenk'i Şenol Güneş?) ve Volkan gibi fevkalade
yetenekli oyunculardan oluşan Toplu Hücum/ Toplu futbolu, hele ileri çıkan iki bekimiz Gökhan ve
Caner'le çok ümitvâr oynadık. Harika hızlı ve rakibi dağıtan hücumlar yaptık. Savunmaya hızlı
döndük. Aradaki normal hatalar sonucu gelişen rakip kontrataklarında da kalecimiz Volkan Babacan
müthiş kurtarışlar yaparak, yerine hala ve tam da maç günleri başkasını pazarlayan medyanın ağzını
tıkadı.” (H.U.)
“Karadağ maçı sonrası herkesin ortak görüşü, genç Emre'nin performansıydı. Günümüz
futbolunda oyun zekâsı, çabukluk ve kolay adam eksiltmek çok önemli. Genç Emre'de bu özelliklerin
tümünün bir arada olması sevindirici. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i kutlamak lazım. Aslında
Yunus Mallı da yetenekli. Ama arkadaşlarını tanımıyor, uyum sıkıntısı yaşıyor. Tabii aynı şey Emre
Mor için de geçerli...” (Ö.Ü.)
“Emre Mor milli maçta bizi büyüledi. Müthiş oyun zekâsı nedeniyle "Şeytan" lakabı takılan
Rıdvan Dilmen'i (sevgili kardeşime Allah'tan şifalar diliyorum) hatırlattı bana. Hem hızlı, hem çabuk!
Topla birlikte uçuyor adeta, sonra müthiş ani dönüşler ve gerektiğinde tıpkı Şeytan Rıdvan gibi ani bir
fren! Top ayağına hem yapışıyor, hem de yakışıyor.” (T.D.)
Tablo 3. incelendiğinde Milli takımımız adına başarısızlıkla sonuçlanan turnuva sonrasında
yazarlar arasında olumsuz düşüncelerin oldukça yaygın olduğu, geleceğe yönelik beklentilerin düştüğü
ve daha çok suçlu göstermeye yönelik eğilimlerin olduğu görülmüştür. buna göre yazı içeriklerinin
ağırlıklı olarak kurban bulma (%91), başarısız olunacağı düşüncesi (62) ve saha dışı unsurlara dayalı
yorum (74) kategorilerinde yer aldığı belirlenmiştir.
“Uzun yıllardır Türk Milli Takımı'nın futbolunun bu kadar kişiliksiz, bu kadar ruhsuz, bu
kadar şahsiyetsiz görmedim. Fatih Terim, İsviçre-Avusturya'daki EURO 2008'de takımı çok iyi
hazırlayıp, maçın uzatmalarında bile gol atarak düzgün bir Milli Takım yapmıştı. Ama aynı Fatih
Terim, şu andaki Milli Takım'ın oynadığı zavallı futbolun da mimarıdır. Üst üste o kadar büyük
hatalar yaptı ki facia “geliyorum" dedi.” (E.T.)
“Türk Futboluna ihanet hamlesinin ne zaman, nasıl başladığını, Euro 2016 sırasında keyfi
kararlarla işlerin nasıl içinden çıkılmaz hale getirildiğini ve takımın bölünmesine, hoca ile bazı
oyuncuların arasının açılmasına nasıl sebep olunduğunu anlatacağım. Balığın nasıl baştan koktuğunu
zaten görüyorsunuzdur da, ben bir daha altını çizeceğim. "Euro 2016'da Türkiye" yazı dizim, yarın en
tartışılan, en popüler konunun hedefi Arda Turan ile başlıyor..” (H.U.)
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“Aklıma tam bu noktada yabancıların para konusunda "gününde vermezsen oynamazlar" sözü
geldi. Profesyonellerin parasını gününde vermek lazım onu milli testten geçirmiş olduk sanırım! İyi
oldu... Sadece şunu anlamadım iki maçta... Mücadele noktasında oyuncuların kilometre yapamayacak
halde olmalarına şaşırdım hepsi o kadar... Gerçi olsun... Kilometreyi de 'spor' arabalarıyla yaparlar...
Maksadımız spor olsun, öyle değil miydi?” (O.Ç.)
SONUÇ
Bu çalışma EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında Türk spor gazetecilerinin
Türk Milli Takımı performansına bakış açılarını analiz etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada yüksek
tiraja sahip 4 ulusal gazetede standart köşeye sahip 8 spor yazarı tarafından yazılmış olan 68 köşe
yazısı örneklem olarak alınmıştır. Veriler iki bölüme ayrılmıştır: birinci bölüm, Milli Takımımızın
EURO 2016 Grup Elemelerindeki son müsabakası İzlanda maçından 1 ay önce ve 1 ay sonraki zaman
aralığında yazılan köşe yazılarından oluşmaktadır. İkinci bölüm ise EURO 2016 Avrupa Futbol
Şampiyonası’ndan 1 ay önce ve 1 ay sonraki zaman aralığında yazılan köşe yazılarından oluşmaktadır.
Köşe yazıları paragraf bazında içeriklerine göre kategorilere ayrılarak yüzde frekans yöntemiyle
değerlendirilmiştir.
Bulgular incelendiğinde başarı beklentisinin yüksek olduğu müsabakalardan önce ya da
olumlu sonuçların alındığı müsabakalar sonrasında yazılan köşe yazılarında yazarların ağırlıklı olarak
kahraman yaratma eğiliminde olunduğu (%86), geleceğe yönelik beklentilerinin yüksek düzeyde
olumlu olduğu (%80) ve yorumlarının futbola özgü teknik konulara dayandırıldığı (%62) görülmüştür.
EURO 2016 sürecinde Milli Takımımızın başarılı sonuçlar elde ettiği müsabakalardan sonra ağırlıklı
olarak TFF, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Mor ve Volkan Babacan gibi isimlerin ön
plana çıkarıldığı ve başarının mimarları olarak lanse edildiği görülmüştür.
Elde edilen veriler analiz edildiğinde başarı beklentisinin düşük olduğu ya da olumsuz
sonuçların alındığı müsabakalar sonrasında yazılan köşe yazılarında yazarlar arasında ağırlıklı olarak
suçlu gösterme eğiliminin olduğu (%84), geleceğe yönelik beklentilerin yüksek düzeyde olumsuz
olduğu (%70) ve saha dışındaki konuların irdelenmeye başlandığı (%71) görülmüştür. EURO 2016
sürecinde Milli Takımımızın başarısız sonuçlar elde ettiği müsabakalardan sonra ağırlıklı olarak Fatih
Terim, Arda Turan, Selçuk İnan gibi isimlerin ön plana çıkarılarak başarısızlığın sorumluları olarak
gösterildiği görülmüştür. Ayrıca bu süreçte öne çıkan ve üzerinde en çok durulan konular arasında
Fatih Terim’in maaşı, futbolculara verilen primler, takım içindeki huzursuzluk ortamı ve yaşanan
kavgalar, futbolcuların isteksiz görüntüleri gibi konuların bulunduğu belirlenmiştir.
Bu verilere göre ilgilendikleri spor branşını geliştirmek gibi bir misyona sahip olması gereken
spor yazarlarının ağırlıklı olarak anlık başarı ya da başarısızlık durumuna göre yorumlarda bulunduğu,
fikri takip yapmadıkları, öznel bir bakış açısıyla duygusal yorumlarda bulundukları gözlemlenmiştir.
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Özellikle ülke futbolumuzun geliştirilmesi adına sporu geliştirici bir etkisi olan spor yazarlarının
duygusallıktan uzak daha objektif ve geliştirici yorumlarda bulunmaları, sporcu ve takım psikolojisini
de göz önünde bulundurarak köşe yazılarını daha bütüncül bir bakış açısıyla yazmaları önerilmektedir.
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ÖZET
Bu araştırma; Karaman ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören ve farklı
branşlarda (Futbol, Hentbol, Basketbol, Voleybol) spor yapan, anne ve babası ayrı olan çocukların
problem çözme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu 115 Erkek ve 85 Kadın olmak üzere toplam 200 ilköğretim
öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından
geliştirilen çocuklar için problem çözme envanteri ve öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek için
de araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçümlerin, normal
dağılıma uygun olup olmadığını belirleyebilmek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi
uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre; araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme
becerisine güven düzeyi (%41,08), Öz Denetim düzeyi (%23,04) ve Kaçınma düzeyleri (%18,75)
ortalamanın üzerinde olduğu söylenebilir. Problem çözme becerisi ve problem çözme becerisi alt
boyutlarından Problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma düzeyleri açısından
öğrencilerin cinsiyet, kardeş sayısı ve kiminle yaşadığı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
bulunurken (p<0,05), öğrencilerin yaş, sınıf, aile aylık gelir düzeyi, anne ve baba eğitim durumu, anne
ve baba mesleği, yerleşim yeri ve ayrı yaşadığı ebeveyn görüşme süresi değişkenlerine göre ise
anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Problem Çözme, Boşanma, Spor, Çocuk
ABSTRACT
This study was done with the aim of determining whether students’ problem solving skills
differ in terms of different variable who do various sports (Football, handball, basketball and
volleyball) and whose parents are divorced. Descriptive method, one of the quantitative research
methods, was adopted as the search model. Research group consisted of 200 primary school students
(115 males, 85 females) whose mother and father separated and studying in schools depending on
Karaman Ministry of education in 2016-2017 Educational year. “The Problem Solving Scale (PSS)”
developed by Serin, Bulut and Saygılı (2010) and “Personal Information Form” developed by
researcher in order to determine personal characteristic of students, were used as data collection tool.
Unique sample Kolmogorov Smirnov Test was used in order to see whether measurements were

1026

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

proper for normal dispersion. According to the results of the research, It can be said that the students’
total problem solving skills, While there was a significant difference (p <0,05) among students'
problem solving skill and confidence to problem solving skills, self-control and avoidance levels from
problem solving skill subscales and gender, number of siblings and live with whom variables
(p<0,05), meaningful difference was not found for age, class, family income level, , father and mother
educational status, mother and father job, place where they live, who a child lives with “mother or
father” and students whose mother or father talk time variables (p>0,05)
Key Words: Problem Solving, Divorce, Sports, Child

GİRİŞ
Sosyal bir varlık olan insan, yaşamı boyunca diğer insanlarla ilişki halinde olmak zorundadır
(Bayram, 2012). İnsanoğlunun dünyaya gelişinden itibaren, hayatını sürdürmek, ihtiyaçlarını
karşılamak, huzurla yaşamak için değişik kulvarlar da mücadele etmek zorundadır. Bu durum insanları
düşünülmesi ve çözülmesi gereken birçok problemle karşı karşıya bırakmaktadır. İnsanların sahip
olduğu başarısı karşılaşılan problemlerin üstesinden gelmesine bağlıdır. Bingham (1998) problemi,
bireyin istenilen hedefe ulaşmak için elde ettiği güçlerinin karşısına çıkan engel olarak tanımlamıştır.
Morgan (1999) ise bireyin bir hedefe ulaşma girişimleri sırasında engellerle karşılaştığını, bu
engellerin hedefe ulaşmayı güçleştirdiğini, bireyin engellenme ile karşılaştığı bir çatışma durumu olan
problemin, engeli aşmanın en iyi yolu olduğunu ifade etmiştir. Türnüklü ve Yeşildere (2009)
problemi, zihni karıştırması sonucu bireyde karşılaşılan durumu çözmeye karşı istek uyandıran,
standart bir çözüm yolu bulunmayan, çözülmesi gereken bir durumla karşılaşan bireyin sahip olduğu
bilgi birikiminin doğru şekilde kullanılmasıyla mümkün olan sorun olarak tanımlanmıştır. Problem,
araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele,
sorundur (TDK, 2010). Kısaca, giderilmek istenen her güçlük, bir problemdir (Karasar, 2000).
Problem çözme, bir sorunu düzeltmek için önceki yaşantılar aracılığı ile öğrenilen kuralların basit
biçimde uygulanmasının ötesine giderek yeni çözüm yolları bulabilme olarak tanımlanır. Problem
çözme, bilişsel becerilerin yanı sıra duyuşsal ve davranışsal özellikleri de içeren oldukça karmaşık bir
süreçtir. Bunun yanında problem çözme; bireyin psikolojik uyumu, kendine güveni, iletişim
becerilerinin etkililiği ve karar verme stilleri, akademik ve sosyal özsaygı ile yakından ilişkilidir
(Korkut, 2002).
Aile, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde oluştuğu, eşler ve
anne-babalarla çocuklar arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin kurulduğu
kurumdur. Çocuğun kişiliği ve davranışları içinde büyüdüğü bu kurum tarafından etkilenir, aile içinde
ki anne ve babayı rol modeli olarak benimseyip onları taklit ederek ve davranışlarını kişiliklerinin bir
parçası haline getirir. Bu nedenle aile içindeki ilişkilerin sağlıklı olması gerekmektedir. Tersine
sağlıksız aile ortamında yetişen çocuklar olumsuz etkilenmektedirler (Bahar, 2002). Bu bağlamda
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ailede çıkabilecek sorunların sonucunda gerçekleşen boşanma mevcut aile yapısını değiştiren en
önemli etkenlerden bir tanesidir. Boşanmanın en çok etkilediği kişiler ise şüphesiz çocuklardır,
potansiyel olarak onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkileyecek bir dizi değişikliği de beraberinde
getirmektedir. Elbette bütün etkiler için çocuğun yaşı, gelişim derecesi, o yaşa gelinceye kadar
yaşadıkları, içinde bulunduğu kişilik durumu önem taşıyacaktır. Etkilenmenin biçimini, derecesini,
çocukların buna karşılık olan tepkilerini değiştirecektir (Türkaslan, 2007).
İnsanlığın geleceği demek olan çocukların problem çözme becerisini öğrenmesi, büyüklerden
daha önemlidir. Özellikle okul öncesi dönem ve ilköğretim yılları, çocukların, problem çözmeye
imkân verici ortamlar ve etkinlikler sayesinde yeteneklerini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlayan
temel eğitimin verildiği en uygun çağlardır. Çocukların, bir problem karşısında, çevresindekilerin
hüküm vermesini beklemek yerine, kendilerinin problemi çözme yoluna gitmesi, kişilik gelişimlerini
olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, problem çözme hayatın ilk yıllarından itibaren üzerinde
özenle durulması ve desteklenmesi gereken, etkileri ise ömür boyu devam eden bir beceridir (Eroğlu,
2001).
Spor, yarışma ve rekabet üzerine kurulmuş, savaşçı güçleri olgunlaştıran disiplinli bir kolektif
oyun tarzıdır (Erkal, 1978). Spor; insanlar arası ilişkilerin gelişmesine ve toplumsal katılımın
artmasına hizmet eder. Aynı zamanda kişiler arasında iş birliğini ve dayanışmayı da arttırır (Açıkada,
1994). Sporun toplum içerisinde önemi gün geçtikçe artmaktadır (Duman, 2009). Bugün spor, kişinin
toplumsal uyumu, ruh ve beden sağlığı, yarışma kazanma öğelerini içermekte, kişiliğin oluşumu ve
gelişimi yönünden eğitimcilerin önerdikleri bir disiplin, kitlelerin çok beğendiği bir seyir, enerjiyi
biçimlendirmek ve dengeli, mücadeleci bir anlayış uyandırmak için yöneticilerin kullandıkları bir
yöntem, insana haz ve doyum veren bir oyun güdüsünün gelişmiş kurallara bağlanmış şeklidir (Fişek,
1978).
Çocuklar fiziksel büyümelerine katkı veren fiziksel aktivitelerden hoşlandıkları kadar, zihinsel
gelişmelerine katkı veren zihinsel aktivitelerden de hoşlanırlar ve hoşlandıkları için gelişmektedirler
(Skemp, 1996). Eğitimi spordan, sporu da eğitimden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü spor ve
sportif faaliyetler, özellikle ergenlik döneminde bulunan ve ortaöğretim kurumlarına devam eden
ergenlerin ilgilendikleri önemli alanlardan ve aktivitelerden birisidir. Bu nedenle sporun eğitsel
amaçlarına kısaca değinmek doğru olacaktır (Yıldırım, 2003).
Özetle, çocuk yaşlarda problem çözme becerisinin belirlenip bu becerinin daha ileri düzeye
çıkarılması geleceğe

problemler

karşısında

mantıklı çözüm yolları ortaya

koyan nesiller

yetiştirilmesine katı sağlayacaktır. Bu becerinin en erken belirlenip ve en etkili biçimde geliştirilmesi
için çeşitli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilere yönelik uygulanacak
sportif aktiviteler (masa tenisi, satranç gibi) ve eğitim temelli belirleme programlarının önemli olduğu
düşünülmektedir. Özellikle anne babası ayrı olan çocukların, bu dönemde ve sonrasında bir uzman
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eşliğinde zihinsel ve psikolojik olarak desteklenmesi, spor sayesinde öğrencilerin hem sağlıklı,
geleceğe güvenle bakan hem de mutlu yaşam sürdürmelerine katkıda bulunabilecek, hem de sorunlara
daha kolay başa çıkabilmelerine katkı sağlayacaktır.
Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel biçimde bir çalışmadır. Betimsel istatistik, bir değişkene ilişkin sayısal
değerlerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına olanak sağlayan istatistiksel işlemlerdir
(Büyüköztürk, 2010).
Araştırma Grubu
Araştırma grubunu; Karaman ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarında öğrenim gören
(5., 6., 7. ve 8. Sınıf) anne ve babası ayrı olan 115 Kadın, 85 Erkek olmak üzere toplam 212
öğrenciden oluşturmuştur. 200 tanesi araştırma kapsamına alınmış, fakat 12 anket, tam olarak
bitirilmemesi ve hatalı işaretlemelerden dolayı araştırma dışı bırakılmıştır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Cinsiyet, Yaş ve Sınıf Dağılımı

Yaş
Cinsiyet
Sınıf

11
12
13 ve +
Kadın
Erkek
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

n
32
54
114
115
85
35
56
58
51

%
16,0
27,0
57,0
57,5
42,5
17,5
28,0
29,0
25,5

Verilerin Toplanması
İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir
şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak, Serin,
Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen çocuklar için problem çözme envanteri ile
katılımcıların kişisel bilgi toplamak ve araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmak amacıyla
araştırmacı tarafından 12 sorudan oluşan bilgi formu kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan veri toplama araçları sıra
ile aşağıda verilmiştir:
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Kişisel Bilgi Formu
Karaman ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören anne babası ayrı
olan toplam 200 İlköğretim öğrencisinin kişisel özellikleri hakkında bilgi toplamak ve araştırmanın
bağımsız değişkenlerini oluşturmak amacıyla araştırmacı tarafından 12 sorudan oluşan bilgi formu
hazırlanmıştır.
Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri (ÇPÇE)
Araştırmada veri toplama aracı olarak ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin problem çözme
becerilerini belirlemek amacıyla Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen Çocuklar
İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Toplam 24 maddenin bulunduğu envanter üç faktörden
oluşmaktadır. Bu faktörler Problem Çözme Becerisine Güven, Öz Denetim ve Kaçınma olarak
adlandırılmıştır. Envanterin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,80 olarak hesaplanmıştır. İlk
faktörde yer alan maddeler problemler karsısında kendine güveni, vazgeçmemeyi, kararlılığı ifade ettiğinden “Problem Çözme Becerisine Güven” adı verilmiştir. Bu faktörde yer alan maddelerin tamamı
problem çözme becerisi konusunda kendine güveni gösteren ifadeler içermektedir. İkinci faktörde yer
alan maddeler problem karsısında kendini yönetebilme, daha özerk davranışlar, düşünceler
geliştirebilme, iç denetimli özelliklerinin bas- kınlığı ile ilgili ifadeler içerdiğinden bu faktör “Öz
Denetim” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü ve son faktörde yer alan ifadeler bir problemle
karşılaştığında sorununu çözmek yerine erteleme, yok sayma, yüzleşememe, gerçek sorundan
uzaklaşma eğiliminin ağır basması ile ilgili anlamlar içerdiğinden bu faktöre “Kaçınma” adı
verilmiştir. Envanterdeki olumlu maddeler için “Hiçbir zaman böyle davranmam (1)”, “Ender olarak
böyle davranırım (2)”, “Arada sırada böyle davranırım (3)”, “Sık sık böyle davranırım (4)”, “Her
zaman böyle davranırım (5)” şeklinde puanlanırken, olumsuz maddeler ise tersi şeklinde
puanlanmıştır. Öğrencilerin maddelere katılma derecelerine ilişkin seçeneklere göre kodlanan puan
aralığı [SKPA = (5-1=4), (4/5=0,80)] formülü ile belirlenmiştir. Buna göre “Her zaman böyle
davranırım” 4.21-5.00, “Sık sık böyle davranırım” 3.41-4.20, “Arada sırada böyle davranırım” 2.613.40, “Ender olarak böyle davranırım” 1.81-2.60, “Hiçbir zaman böyle davranmam” 1.00-1.80
aralığında kabul edilmiştir.
Yapılmış olan bu çalışmanın, iç tutarlılık (Cronbach Alpha) güvenilirlik katsayıları; Toplam
problem becerisi çözme için %0.85, problem çözme becerisine güven için %0.85, Öz Denetim için
%0,76 ve Kaçınma için %0,66 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin çözüm ve yorumlanmasında problem çözme becerisine güven, öz denetim ve toplam
problem çözme faktörleri için T-Testi, One-Way Anova ve Tukey testi kullanılarak anlamlılık P>0,05
alınmış, fakat kaçınma faktörü için Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak
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anlamlılık

ise

P<0,05

alınmıştır.

Verilerin

değerlendirilmesinde

ve

hesaplanmış

değerlerin

bulunmasında SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences ) paket programı kullanılmıştır.
Tablo 2.

Katılımcıların Problem Çözme Alt Boyutları ve Toplam Problem Çözme Düzeylerini
Gösteren One - Sample Kolmogorov-Smirnov Testi
Kaçınma

Problem Çözme
Becerisine Güven

Öz Denetim

n

200

200

200

Mean

41,0800

23,0450

18,7550

82,88

Std. Deviation

9,83449

6,38568

4,51741

1,54818

Kolmogorov-Smirnov Z

,682

,923

1,720

1,100

p

,740

,362

,005

,117

Tablo 2 incelendiğinde problem çözme becerisine güven, öz denetim

Toplam
Problem
Çözme
200

ve toplam problem

çözme faktörleri P>0.05 olduğu için normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir, fakat kaçınma
faktörünün P<0.05 olduğu için normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır.
BULGULAR
Araştırma Grubunun Kişisel Özellikleri
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ve yorumları aşağıda
verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımı
Katılımcıların Kişisel Özellikleri
Sınıf

Cinsiyet
Yaş
Aylık Gelir
Anne Eğitim

Baba Eğitim

Kardeş Sayısı

5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Kadın
Erkek
11
12
13 ve +
750-1500 TL
1501-2000 TL
2001 ve +
İlkokul
Ortaokul
Lise
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
1
2
3
4
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n
35
56
58
51
115
85
32
54
114
94
56
50
114
35
51
92
48
44
16
36
68
47
28

%
17,5
28,0
29,0
25,5
57,5
42,5
16,0
27,0
57,0
47,0
28,0
25,0
57,0
17,5
25,5
46,0
24,0
22,0
8,0
18,0
34,0
23,5
14,0
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Baba Mesleği

Anne Mesleği
Yerleşim Yeri
Hangi Ebeveyn ile Yaşadığı
Ayrı Yaşadığı Ebeveyn ile Görüşme
Süresi

5
Emekli
Memur
İşçi
Esnaf
Serbest meslek
Emekli
Memur
İşçi
Ev Hanımı
İl Merkezi
İlçe Merkezi
Anne
Baba
Her Gün
Haftada Bir
Ayda Bir
Yılda Bir
Hiç Görüşmüyorum

21
17
24
58
19
82
17
10
57
116
171
29
150
50
15
38
49
33
65

10,5
8,5
12,0
29,0
9,5
41,0
8,5
5,0
28,5
58,0
85,5
14,5
75,0
25,0
7,5
19,0
24,5
16,5
32,5

Tablo 3’e bakıldığında, katılımcıların öğrenim gördükleri sınıf değişkenine göre 35 kişi
(%17,5) 5. Sınıf, 56 kişi (%28) 6. Sınıf, 58 kişi (%29) 7. Sınıf ve 51 kişi (%25,5) 8. Sınıfta öğrenim
görmektedirler. Cinsiyet dağılımına göre katılımcıların 115’i (%57,5) kadın iken 85’i ise erkek
katılımcılardan oluşmaktadır. Yaş değişkenine göre katılımcıların 32 kişi (%16) 11 yaş, 54 kişi (%27)
12 yaş ve 114 kişi (%57) 13 ve üzeri yaş grubundadırlar. Katılımcıların aile aylık gelir düzeyi
değişkenine göre 94 kişi (%47) 750 ile 1500 TL arası, 56 kişi(%28) 1501 ile 2000 TL arasında ve 50
kişi (%25) 2001 TL ve üzeri aylık gelirleri vardır. Anne eğitim durumu değişkenine göre 114
(%57,0)’ı ilkokul, 35 (%17,5)’i ortaokul ve 51 (%25,5)’i ise lise mezunu olduğu görülmektedir. Baba
eğitim değişkenine göre 92 (%46,0)’si ilkokul, 48 (%24,0)’i ortaokul, 44 (22,0)’ü lise ve 16 (%8,0)’sı
ise lisans mezunudur. Katılımcıların kardeş sayısına bakıldığında 36 (%18,0)’sı 1 kardeşe, 68(%34)’i
2 kardeşe, 47(%23,5)’si 3 kardeşe, 68(%34)’i 2 kardeşe, 28 (%14,0)’i 4 kardeşe ve 16 (%8)’sı ise 5
çocuğa sahiptir. Baba mesleği değişkenine göre 17 (%8,5)’si emekli, 24 (%12)’ü memur, 58 (%29)’i
işçi, 19 (%9,5)’u esnaf ve 82 (%41)’si ise serbest meslek sahibidir. Anne mesleği değişkenine göre 17
(%8,5)’si emekli, 10 (%5)’si memur, 57 (%28,5)’si işçi ve 116 (%58)’sı ise ev hanımıdır. Yerleşim
yeri değişkene göre 171 (%85,5)’i il merkezinde yaşarken 29 (%14,5)’i ilçe merkezinde yaşamını
sürdürmektedir. Anne babası ayrı olan çocukların 150 (%75)’si annesi ile birlikteyken 50 (%25)’si ise
baba yanında kalmaktadır. Ayrı kaldığı anne ya da baba ile görüşme süresi değişkenine göre 15
(%7,5)’i her gün, 38 (%19)’i hafta da bir gün, 49 (%24,5)’u ayda bir, 33 (%16,5)’ü yılda bir ve 65
(%32,5)’i ise hiç görüşmemektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Problem Çözme ve Problem Çözme Alt Boyutlarına İlişkin Sonuçları
Problem Çözme Becerisine
Güven
Öz Denetim
Kaçınma
Toplam Problem Çözme

n
200

Ort.
41,0800

Ss
9,83449

Min
12,00

Max
60,00

200
200
200

23,0450
18,7550
82,88

6,38568
4,51741
15,38

7,00
5,00
35,00

35,00
25,00
117,00
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Tablo 4 incelendiğinde problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma düzeyleri
incelenmiştir. Katılımcıların problem çözme becerisine güven puanı X = 41,08 olarak bulunmuştur.
Buna göre; problem çözme becerisine güven puanı X = 41,08, ölçekten alınabilecek değerler göz
önüne alındığında ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Öz denetim puanı bakıldığında

X =23,04 olarak bulunmuştur. Buna göre; öz denetim puanı X =23,04, ölçekten alınabilecek değerler
göz önüne alındığında yine ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Kaçınma puanı ise X =18,75
olarak bulunmuştur. Buna göre; kaçınma puanı X =18,75, ölçekten alınabilecek değerler göz önüne
alındığında ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Toplam problem çözme puanı ise X =82,88
olarak bulunmuştur. Buna göre; toplam problem çözme puanı X =82,8, ölçekten alınabilecek değerler
göz önüne alındığında ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur.
Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Problem Çözme ve Problem Çözme Alt
Boyutlarına İlişkin t Testi Sonuçları.
n
Problem Çözme
Becerisine Güven
Öz Denetim
Toplam Problem
Çözme

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

115
85
115
85
115
85

X
41,72
40,21
22,03
24,411
82,55
83,31

Ss

Sd

9,24
10,57
6,35
6,20
15,24
15,65

198
198
198

t

P-Değeri

,307

,284

,113

,009*

-,345

,730

*p<0,05
Tablo 5’de öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Güven ve Öz Denetim boyutlarına ilişkin
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklaşmadığı t testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda,
problem çözme becerisine güven düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken, öz denetim boyutu
açısından cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (t:0,113; p<0,05). Bu farklılık
sonucunda erkek katılımcıların kadın katılımcılara göre öz denetim düzeylerinin yüksek sevide olduğu
bulunmuştur.
Tablo 6. Katılımcıların Kardeş Sayısı Değişkenine Göre Problem çözme ve Problem Çözme Alt
Boyutlarından Problem Çözme Becerisine Güven ve Öz Denetim Düzey Puanına Ait F testi
sonuçları
n
1
Problem Çözme
Becerisine Güven

Öz Denetim

2
3
4
5
1
2
3
4

36
68
47
28
21
36
68
47
28

X
44,9722
41,5294
40,1489
40,2143
36,1905
23,9167
23,9559
22,7447
21,5000

Ss
9,98709
8,37101
10,88872
10,05303
9,36813
6,79653
5,71835
7,16109
5,73811
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195

195

F

p-Değeri

3,020

,019*

1,336

,258

fark

1-5
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5
1
2
3
4
5

Toplam Problem
Çözme

21
36
68
47
28
21

21,3333

6,49102

88,8889
84,0441
81,6383
80,4643
74,8095

16,78737
12,22358
15,36148
16,87532
16,83633

195

3,312

,012*

1-5

*p<0,05
Tablo 6’da katılımcıların Problem Çözme Becerisine Güven ve Öz Denetim boyutlarına ilişkin
kardeş sayısı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı F-testi ile incelenmiştir. İnceleme
sonucunda, öz denetim düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken, problem çözme becerisine
güven boyutu açısından kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (F:3,020;
p<0,05). Bu farklılık sonucunda 1 kardeşe sahip olan öğrencilerin 5 kardeşe sahip olan öğrencilere
oranla problem çözme becerisine oldukça güvendikleri söylenebilir. Toplam problem çözme boyutu
açısından kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (F:3,312; p<0,05). Bu farklılık
sonucunda 1 kardeşe sahip olan öğrencilerin 5 kardeşe sahip olan öğrencilere oranla problem çözme
becerisinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Katılımcıların “Kiminle Yaşıyorsun?” Değişkenine Göre Kaçınma boyutuna İlişkin Mann
Whitney U Test Sonuçları

Tablo 7.

Anne

150

Sıra
Ortalaması
106,60

Baba

50

82,21

N
Kaçınma

Sıra
Toplamı
15989,50
4110,50

U

Z

P

2835,500

-2,590

,010*

*p<0,05
Tablo 7’de öğrencilerin kaçınma boyutuna ilişkin “kiminle yaşıyorsun?” değişkenine göre
farklılaşıp farklaşmadığı t testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda, kaçınma düzeyi açısından
anlamlı bir fark bulunuştur (U:2835,500;p<0,05). Bu farklılık sonucunda anne yanında kalan
öğrencilerin, baba yanında kalan öğrencilere oranla kaçınma düzeylerinin daha yüksek sevide olduğu
bulunmuştur.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Anne babası ayrı sporcu öğrencilerin problem çözme ölçeği (PİOÖ) sonuçları ve üzerinde
yapılan açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
Sonuçlar doğrultusunda, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin problem çözme becerisi ve
problem çözme becerisi alt boyutlarından problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma
düzeyleri orta düzeyin üzerindedir. Çınar, S. (2016) yapmış olduğu çalışmaya göre; toplam problem
çözme ortalama değere bakıldığından grubun problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu
görülmüştür. Bu sonucun yapılan bu çalışmayla paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır.
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Demografik özellikler açısından araştırmaya katılan öğrencilerin problem çözme becerisi,
problem çözme alt boyutlarından problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma boyutları
incelendiğinde; sınıf, yaş, aylık gelir, anne ve baba eğitim, anne ve baba mesleği, yerleşim yeri ve Ayrı
Yaşadığı Ebeveyn ile Görüşme Süresi değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Fakat araştırmaya katılan öğrencilerin “cinsiyet” değişkenine göre problem çözme becerisi alt
boyutlarından öz denetim düzeyi açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05]. Bu sonuç
erkeklerin kadınlara oranla daha fazla öz denetim becerisini sahip olduğunu işaret etmektedir. Bunun
da nedeni küçük yaştan itibaren sorumluluk yüklenen erkeklerin bu becerilerinin daha çok
gelişmesinden kaynaklandığı sonucuna varılabilir.

Korkut (1986) yapmış olduğu çalışmada erkek

öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha içten kontrollü oldukları sonucuna ulaşmıştır (Akt. Başol ve
Türkoğlu, 2009). Bu sonuç yapılan bu çalışmayla paralellik gösterdiğini işaret ederken, Bulut Serin ve
Derin (2008), Bozkurt, Serin ve Emran (2003) yaptıkları çalışmalarda denetim odağı düzeyi ile
cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmaması mevcut araştırmanın sonuçları ile
örtüşmediği ve birbirini desteklemediğini işaret etmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin “kardeş sayısı” değişkenine göre toplam problem çözme
becerisi ve problem çözme becerisi alt boyutlarından problem çözme becerisine güven düzeyi
açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05]. Bu farklılık sonucunda 1 kardeşe sahip olan
öğrencilerin 5 kardeşe sahip olan öğrencilere oranla oldukça yüksek problem çözme becerisine ve
problem çözme becerisine oldukça güvendikleri söylenebilir. Bunun da nedeninin ise yalnızlık risk
alma becerisini yükseltmesi olarak gösterilebilir. Eroğlu’nun (2001) yapmış olduğu çalışmaya göre,
ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi üzerindeki etkisini incelediği araştırmada;
ailenin sahip olduğu çocuk sayısının yüksek düzeyde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuç
yapılan çalışmayı destekler nitelikteyken Çilingir’in (2006), fen lisesi ve Genel Lise öğrencilerinin
sosyal becerileri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırmak amacıyla yaptığı araştırmaya göre ise
kardeş sayısı durumları açısından problem çözmelerinde faklılıklar gözlenmemiştir sonucu yapılan bu
çalışmayı desteklememektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin “kiminle yaşıyorsun?” değişkenine göre problem çözme
becerisi alt boyutlarından kaçınma düzeyi açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05]. Bu
farklılık sonucunda anne yanında kalan öğrencilerin, baba yanında kalan öğrencilere oranla kaçınma
düzeylerinin daha yüksek sevide olduğu bulunmuştur.

Aile kültür yapısında baba problem çözücü

lider davranış içerisinde olan kişi olması çocuğun kaldığı kişiyi model almasına neden olduğunu işaret
etmektedir. Yapılan ayrıntılı literatür taraması sonucunda “kiminle yaşıyorsun” düzeyi ile problem
çözme becerisi alt boyutlarından kaçınma duygusu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir
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Sonuç olarak, görülmüştür ki araştırmaya katılan öğrencilerin toplam problem çözme becerisi
ve problem çözme becerisi alt boyutlarından problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma
düzeylerinin orta seviyenin üzerindedir. Araştırmaya katılan erkek öğrencilerin kadın öğrencilere
oranla daha fazla öz denetim becerisini sahiptir. Kardeş sayısı azaldıkça araştırma kapsamındaki
öğrencilerin toplam problem çözme becerileri artmakta ve problem çözme alt boyutlarından problem
çözme becerilerine oldukça güvenmektedirler. Araştırmada anne yanında kalan öğrencilerin, baba
yanında kalan öğrencilere oranla kaçınma düzeyleri daha yüksek sevidedir.
ÖNERİLER
-

Araştırma sonuçlarının genellenebilmesi için benzer çalışmaların yapılması önerilebilir.

- Bu araştırma spor yapan farklı branştaki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle
elde edilen sonuçlarının genellenebilmesine yardımcı olmak için, diğer spor yapan bireylerin (Lise
öğrencileri, sokak çocukları, çalışan çocuklar, milli sporcular vs.) problem çözme becerisi ve alt
boyutlarının farklı değişkenlere göre ilişkisi araştırılabilir.
-

Yapılan bu çalışma betimsel yöntemle yapılmıştır. Yeni araştırmacıların çalışmalarını

deneysel yöntemde modelleyerek değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koymada daha
başarılı olacağı düşünülmektedir.
-

Bu araştırmada problem çözme becerisinin farklı değişkenlerle olan ilişkisine bakılmış,

fakat problem çözme becerisi ile ilişkili olabileceği düşünülen konuların da (Karar verme, öfke tarzı,
kaygı gibi) etkisi incelenebilir.
- Öğrencilerin problem çözme becerisini geliştirmelerine katkıda bulunacak sınıf içi etkinlik
ve uygulamalarına daha fazla yer verilmelidir.
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ÖZET
Bu araştırma; spor yapan branş öğretmenlerinin psikolojik iyi olma durumlarının çeşitli
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma modeli
olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem benimsenmiştir. Araştırma grubunu Konya ili
Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okullarda görev alan 188 branş öğretmeni (İngilizce
Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Resim Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni )
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ryff (1989) tarafından bireylerin psikolojik iyi oluş
düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen ve Cenksever (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan
Psikolojik İyi Olma Ölçeği (Scales of Psychological Well Being) ve öğretmenlerin kişisel özelliklerini
belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ölçümlerin,
normal dağılıma uygun olup olamadığını belirlemek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi
uygulanmıştır. Bu sonuca göre normal dağılım için verilerin çözüm ve yorumlanmasında parametrik
testler için t-testi ve Anova testleri ve farklılığı belirlemek için ise Tukey testi kullanılmış ve
anlamlılık P>0,05 olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin toplam psikolojik iyi oluş
düzeyleri (Ort.=346,15) orta düzeyin üzerinde olduğu ve psikolojik iyi oluşlarının arttığı söylenebilir.
Kişisel özelliklere göre toplam psikolojik iyi oluş boyutu ve özerklik, çevresel kontrol, kişisel gelişim,
diğerleriyle olumlu ilişki, yaşam amacı ve kendini kabul alt boyutları açısından branş öğretmenlerinin
cinsiyet, yaptıkları spor türü, boş zaman değerlendirme ve meslekteki kıdem değişkenlerine göre
anlamlı bir farklılık bulunurken (p< ,05), öğretmenlerin medeni durum, yaş, branş, spor yapma
durumu, boş zamanlarınız yeterli mi ve boş zamanlarınızı değerlendirmede güçlük çekiyor musunuz
değişkenlerine göre ise anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>,05).
Anahtar Kelimeler: Psikoloji, Psikolojik İyi Oluş, Öğretmen, Spor
ABSTRACT
This research was done with the aim of revealing whether branch teachers’ psychological well
being levels differ in terms of different variables or not. Descriptive method, one of the quantitative
research methods, was adopted as the search model.Research group consisted of 188 branch
teachers(English Teachers, Physical Education and Sports Teachers, Art Teachers and Music
Teachers) working in schools depending on Eregli Town, Konya Province. “The Psychologıcal Well
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Being Scale (PWB)” developed by Ryff (1989) and adapted into Turkish by Censever (2004) and
“Personal Information Form” developed by researcher in order to determine personal characteristic of
teachers were used as data collection tool. Unique sample Kolmogorov Smirnov Test was used in
order to see whether measurements were proper for normal dispersion. T-test, One Way Anova (one
way variance analysis) were used on analyzing and interpreting of data since it was a normal
dispersion and tukey test was used in order to determine the differences between groups and
meaningfulness was determined as P>0,05. SPSS (Statistical package for social sciences) packet
programme was used for evaluating data and finding calculated values. According to the results of the
research, It can be said that the teachers’ total psychological well being levels (%346,15) is above
average and psychological well being levels are getting higher. Meaningful difference was found for
branch teachers’ gender, kind of sport which they do, how to spend their leisure time and the
severance profession (p<0,05), whereas meaningful difference was not found for teachers’ marital
status, age, branch, sport participation, your leisure time is enough or not and you have difficulty of
your leisure time variables (p>0,05) in terms of psychological well being ve Autonomy ,
Environmental mastery, Personal growth, Positive relationships with others, Purpose in life and Selfacceptance sub dimentions.
Key Words: Psychology, Psychological Well Being , Teacher, Sports
GİRİŞ
Psikolojik iyi oluş alanındaki önemli araştırmacılardan olan Ryff (1989), psikolojik iyi oluşun
pozitif psikoloji kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıklamış ve psikolojik iyi oluşu, kişinin
hayat endişesi ile bireysel ve sosyal ilgileri arasındaki dengeyi kurmak için çabalayacak gücünün
olması olarak tanımlamıştır. Ayrıca psikolojik iyi oluş kavramı ile olumlu duygulanım, olumsuz
duygulanım ve yaşam doyumunun basit bir birleşiminden çok, yaşam tutumlarından oluşan çok
boyutlu bir yapının anlatılması gerektiğini de belirtmiştir. Bahsedilen psikolojik iyi oluş, diğerleriyle
olumlu ilişkiler, özerklik, çevre hâkimiyeti, yaşam amacı, kişisel gelişim ve kendini kabulü yansıtan
alt boyutlardan oluşmaktadır. Diğerleriyle olumlu ilişkiler: Psikolojik iyi olmanın bu boyutu, diğer
kişilerle kaliteli ilişkilere sahip olmak demektir (Ryff & Keyes, 1995). Özerklik: Kişinin geniş sosyal
çevrede bireyselliğini elde etmek için kişisel özerklik araması, sosyal baskıya rağmen düşünce ve
davranışlarını kişisel standartlarına göre düzenlemesi ve hür iradesini kullanabilme yeteneğidir (Ryff
& Keyes, 1995). Çevre hâkimiyeti: Çevre hâkimiyeti kişinin kendi yaşamını ve çevresini yönetme
kapasitesidir (Ryff & Keyes, 1995). Yaşam amacı: Bireyin yaşamının amacının ve anlamının olması
ile ilgilidir. Fakat yaşamlarında hedefleri, niyetleri ve istikametleri olan bireylerin yaşamlarını anlamlı
ve amaçlı olarak sürdürdükleri söylenir (Ryff, 1995). Kişisel gelişim: Psikolojik iyi oluş boyutları
arasında Aristo’nun eudaimonia tanımına en yakınıdır ve kendini gerçekleştirme ile ilgilidir. Kişisel
gelişim, potansiyelin geliştirilmesi, bireyin büyüme ve gelişme becerisini sürdürebilmesidir. Kişinin
sadece temel becerileri başarmış olması yeterli değildir. Birey olarak potansiyelini ilerletmeye,
geliştirmeye ve büyümeye devam etmesi gerekir (Ryff, 1995). Kendini kabul: Kişinin kendisini ve
kendi geçmişini olumlu değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu boyut; hem ruh sağlığı için hem
de kendini gerçekleştirme, işlevsellik ve olgunluk için temel bir özelliktir (Ryff, 1989). Fiziksel
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aktivitenin, sağlık üzerine faydaları birçok çalışma ile belgelenmiş ve kabul edilmiş, aynı zamanda
hastalık ve ölüm oranlarının azalmasında etkili olan temel unsurlardan biri haline gelmiştir
(Richardson ve ark., 2005).Yaygın olarak görülmekte olan diyabet, kalp rahatsızlığı ve yüksek
tansiyon gibi hastalıkların, fiziksel olarak aktif olan bireylerde daha az görüldüğü saptanmıştır
(Hillsdon&Thorogood, 1996). Bireyin ruhsal olarak kendisini iyi hissetmesi ve yaşamdan zevk alma
isteğini karşılayabilecek bir faktöründe serbest zaman katılımı olduğu belirtilmiştir.
Spor, yarışma ve rekabet üzerine kurulmuş, savaşçı güçleri olgunlaştıran disiplinli bir kolektif
oyun tarzıdır (Erkal, 1978). Spor; insanlar arası ilişkilerin gelişmesine ve toplumsal katılımın
artmasına hizmet eder. Aynı zamanda kişiler arasında iş birliğini ve dayanışmayı da arttırır (Açıkada,
1994). Sporun toplum içerisinde önemi gün geçtikçe artmaktadır (Duman, 2009). Bugün spor, kişinin
toplumsal uyumu, ruh ve beden sağlığı, yarışma kazanma öğelerini içermekte, kişiliğin oluşumu ve
gelişimi yönünden eğitimcilerin önerdikleri bir disiplin, kitlelerin çok beğendiği bir seyir, enerjiyi
biçimlendirmek ve dengeli, mücadeleci bir anlayış uyandırmak için yöneticilerin kullandıkları bir
yöntem, insana haz ve doyum veren bir oyun güdüsünün gelişmiş kurallara bağlanmış şeklidir (Fişek,
1978). Spor veya sportif aktivite, kişinin fiziksel gelişimi ve ruhsal olgunluğu için çok önemlidir,
çünkü spor veya sportif aktiviteyle kişiler bir takım otomatikleşmeler kazanırlar, bunlar hafızaya kayıt
olur ve daha karışık, dengeli, dakik ve iradi hareketlerin yapılmasına yardımcı olur (Yıldırım, 2003).
Eğitimi spordan, sporu da eğitimden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü spor ve sportif
faaliyetler, özellikle ergenlik döneminde bulunan ve ortaöğretim kurumlarına devam eden ergenlerin
ilgilendikleri önemli alanlardan ve aktivitelerden birisidir. Bu nedenle sporun eğitsel amaçlarına kısaca
değinmek doğru olacaktır (Yıldırım, 2003). Sportif faaliyetlerin, özellikle sürekli icra edilen
antrenmanların eğitim-öğretime, bireyin sosyal gelişimine ne düzeyde etkide bulunduğu, sporcu
öğrenci ile sporcu olmayan öğrencinin aynı ortam ve şartlar altında, strese karşı koyma ve kişisel
uyum becerilerinin ayrıca akademik başarı düzeylerinin seviyesi, ebeveyn, spor ve eğitim bilimciler
için önemli kaynak noktalarından birini oluşturmaktadır (Duman, 2009). Öğretim etkinliğinde
öğretmen duyguları oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğretmen nitelikleri ile ilgili araştırmada,
öğretmenlerin mesleki yeterliği yanında

olumlu kişilik özellikler

taşıması gerektiği sıklıkla

vurgulanmaktadır (Öztürk, 2002). Duyguların, özellikle öğretmen duygularının öğrenme-öğretme ile
ilişkisi son zamanlarda araştırmacı ve eğitimcilerin ilgisini çekmiş, duyguların eğitim-öğretimi
etkilediği vurgulanmıştır (Winograd, 2003).
Özetle, Son yıllarda

ülkemizde

ekonomik, sosyal vb.

sebeplerden dolayı kişilerin

psikolojisinin gözle görülür oranda iyiye gitmediği görülmektedir. Bu nedenle bu durum endişe
uyandırmaktadır. Buna engel olabilmek için kişileri sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve bu
faaliyetlerin desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca terapi ve sağlık merkezlerinde psikolojik durumu iyi
olmayan kişilere terapi uygulamaları da gerekmektedir. Bu bağlamda öğretmenlere yönelik öncelikli
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spor aktiviteleri düzenlenmesi onların psikolojilerinin daha iyi olacağı düşünülmektedir. Kişilerin hem
sağlıklı, mutlu yaşam sürdürmelerine katkıda bulunabilecek, hem de sorunlarla daha kolay başa
çıkabilmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın yapılması gereği duyulmuştur.
Araştırma Modeli
Araştırma, betimsel biçimde bir çalışmadır. Betimsel istatistik, bir değişkene ilişkin sayısal
değerlerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına olanak sağlayan istatistiksel işlemlerdir
(Büyüköztürk, 2010).
Araştırma Grubu
Araştırma grubunu; Konya ili Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okullarda görev
alan 192 öğretmen (İngilizce Öğretmeni 89, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 62, Resim Öğretmeni
22 ve Müzik Öğretmeni 19) oluşturmuştur. 188 tanesi araştırma kapsamına alınmış, fakat 4 anket, tam
olarak bitirilmemesi ve hatalı işaretlemelerden dolayı araştırma dışı bırakılmıştır.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Cinsiyet, Yaş ve Sınıf Dağılımı

Yaş
Cinsiyet
Medeni
Durum

22-29
30-39
40-49
Erkek
Kadın
Evli
Bekar

n
46
75
67
109
79
132
56

%
24,5
39,9
35,6
58,0
42,0
70,2
29,8

Verilerin Toplanması
İlk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir
şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. İkinci olarak, Ryff
(1989) tarafından bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerini değerlendirmek amacıyla geliştirilen ve
Cenksever (2004) tarafından

Türkçe’ye uyarlanan Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (Scales of

Psychological WellBeing) ile katılımcıların kişisel bilgileri hakkında ve araştırmanın bağımsız
değişkenlerini oluşturmak amacıyla

araştırmacı tarafından 10 sorudan oluşan bilgi formu

kullanılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma ile ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan veri toplama araçları sıra
ile aşağıda verilmiştir:
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Kişisel Bilgi Formu
Konya ili Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı okullarda görev alan 188 branş
öğretmenin (İngilizce Öğretmeni, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Resim Öğretmeni ve Müzik
Öğretmeni ) kişisel özellikleri hakkında bilgi toplamak ve araştırmada inceleme konusunun bağımsız
değişkenlerini oluşturmak amacıyla

araştırmacı tarafından 10 sorudan oluşan bilgi formu

hazırlanmıştır.
Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (PİOÖ)
Ryff (1989) tarafından bireylerin psikolojik iyi oluş düzeylerini değerlendirmek amacıyla
geliştirilen ve Cenksever (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Psikolojik İyi Olma Ölçekleri (Scales
of Psychological WellBeing) altı alt ölçeğin (özerklik, çevresel hakimiyet, bireysel gelişim,
diğerleriyle olumlu ilişkiler, yaşam amaçları ve kendini kabul) kombinasyonundan oluşmaktadır.
Ölçeklerin tümü her bir boyutta 14 madde olmak üzere toplam 84 maddeden oluşmaktadır. 6'lı Likert
türünde olup
(1) Hiç katılmıyorum,
(2) Biraz katılmıyorum,
(3) Çok az katılmıyorum,
(4) Çok az katılıyorum,
(5) Biraz katılıyorum ve
(6) Tamamen katılıyorum şeklinde
derecelendirilen PİOÖ'nin, her bir alt ölçeğinde yer alan maddelerin yaklaşık yarısı ters
puanlanmaktadır. Bireyin her bir alt ölçekten elde ettiği puanların yüksek olması, bireyin ilgili alt
ölçeğin değerlendirdiği özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca ölçekler toplam bir
psikolojik iyi oluş puanı da vermektedir. Ölçeklerin toplamından alınabilecek en düşük puan 84, en
yüksek puan ise 504'tür. Toplam puanındaki yükselme psikolojik iyi oluşun arttığını gösterir.
Tablo 2. Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin İç Tutarlılık Analizi
Boyut/Ölçek
Otonomi(Özerklik)
Çevresel Hâkimiyet
Bireysel Gelişim
Diğerleriyle Olumlu İlişki
Yaşam Amaçları
Öz-Kabul(Kendini Kabul)
Toplam İyi Olma

Cronbach Alpha
,569
,696
,718
,751
,670
,687
,926
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Araştırmada kullanılan psikolojik iyi oluş ölçeği için Cronbach alfa değeri .93 olarak
hesaplanmış olup bu değer ölçeğin güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
psikolojik iyi oluş ölçeğinin alt boyutlarından Otonomi(Özerklik) boyutu için Cronbach alfa değeri
.57, Çevresel Hâkimiyet boyutu için .70, Bireysel Gelişim boyutu için .72, Diğerleriyle Olumlu İlişki
boyutu için .75, Yaşam Amaçları boyutu için .67 ve Öz-Kabul(Kendini Kabul) boyutu için ise .69
olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısının uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Bu araştırmada, ”diğerleriyle olumlu ilişkiler”, “özerklik”, “çevresel hakimiyet”, “bireysel
gelişim”, “yaşam amacı” ve “kendini kabul” alt ölçeklerinden elde edilen Cronbach alfa iç tutarlık
katsayıları sırasıyla .75, .62, .70, .70, .68 ve .69 olarak bulunmuştur. Ölçeklerin toplamından elde
edilen Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise .93’dir.
Verilerin Analizi
Verilerin çözüm ve yorumlanmasında toplam psikolojik iyi oluş ve psikolojik iyi oluş alt
boyutları (Özerklik, Çevresel Hakimiyet, Kişisel Gelişim, Diğerleriyle Olumlu İlişki, Yaşam Amacı ve
Kendini Kabul) için T-Testi ve Anova testi kullanılarak anlamlılık ise P>0,05 alınmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 21 (Statistical Package for Social
Sciences ) paket programı kullanılmıştır.
Tablo 3.

Araştırmaya Katılan Bireylerin Toplam Psikolojik İyi Oluş ve Alt Boyutlarına İlişkin One
- Sample Kolmogorov-Smirnov Testi
Özerklik
(Otonomi)

n
Mean

346,3957

53,8342

57,9681

59,2074

60,0000

58,6064

7,89442

9,21746

9,60306

9,95498

9,14555

1,000

,564

1,124

,780

,994

,270

,908

,160

,577

,276

Std.
46,33566
Deviation
Kolmogorov
1,201
Smirnov Z
p
,111

187

Çevresel
Hakimiyet
(Kontrol)
188

Kişisel
Diğerleriyle Yaşam
(Bireysel) Olumlu İlişki Amacı
Gelişim
188
188
188

Toplam
Psikolojik
İyi Oluş
187

Kendini
Kabul
188
56,5585
9,28064
1,058
,213

Tablo 3’e bakıldığında psikolojik iyi oluş ve psikolojik iyi oluş alt boyutlarına ilişkin One Sample Kolmogorov-Smirnov Testi sonucuna göre tüm boyutların P>0.05 olduğu için normal
dağılıma uygun olduğunu gösterdiği anlaşılmaktadır.
BULGULAR
Araştırma Grubunun Kişisel Özellikleri
Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin veriler ve yorumları
aşağıda verilmiştir.
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımı
Katılımcıların Kişisel Özellikleri
Cinsiyet
Medeni Durum
Yaş

Branş

Spor Yapma
Spor Türü
Boş Zaman Yeterlimi

Boş Zamanını Değerlendirme

Boş Zaman Değerlendirmede Güçlük
Çekme
Meslekteki Kıdem

Erkek
Kadın
Evli
Bekâr
22-29
30-39
40-49
Beden Eğitimi ve Spor
Müzik
Resim
İngilizce
Spor Yapıyor
Spor Yapmıyor
Bireysel Spor
Takım Sporu
Kesinlikle Yetersiz
Yetersiz
Normal
Yeterli
Fiziksel Etkinliklere Katılarak
Sosyal Etkinliklere Katılarak
Kültürel Etkinliklere Katılarak
Sanatsal Etkinliklere Katılarak
Dinlenerek
Diğer
Bazen
Hiçbir Zaman
0-2 Yıl
3-5 Yıl
6-8 Yıl
9-11 Yıl
12 Yıl ve +

n
109
79
132
56
46
75
67
62
19
21
86
108
80
74
35
32
42
68
46
23
50
17
17
64
17
99
89
27
25
25
27
84

%
58,0
42,0
70,2
29,8
24,5
39,9
35,6
33,0
10,1
11,2
45,7
57,4
42,6
39,4
18,6
17,0
22,3
36,2
24,5
12,2
26,6
9,0
9,0
34,0
9,0
52,7
47,3
14,4
13,3
13,3
14,4
44,7

Tablo 3’e bakıldığında, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre 109 kişi (%58) erkek iken 79
kişi (%42) ise kadındır. Medeni durum değişkenine göre evli olanlar 132 (%70) kişi iken bekar olanlar
ise 56 (%30) kişidir. Yaş değişkenine göre katılımcıların 46 sı (%24,5) 22 ile 29 yaş aralığında, 75’i
(%39,9) 30 ile 39 yaş aralığında iken 67’si ise (%35,6) 40 ile 49 yaş aralığındadır. Katılımcıların branş
değişkenine göre 62’si (%33) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, 19’u (%10) müzik öğretmeni, 21’i
(%11) resim öğretmeninden oluşurken 86’sı ise (%46) İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır.
Katılımcıların spor yapma durumu değişkenine göre 108’i (%57) spor yaparken 80’ni (%43) spor
yapmamaktadır. Katılımcıların spor türü değişkenine göre 74’ü (%39) bireysel spor yaparken, 35’i
(%19) takım sporu yapmaktadır. Katılımcıların boş zaman yeterliliği değişkenine göre 32’si (%17)
kesinlikle yetersiz, 42’si (%22) yetersiz ve 68’i (%36) normal olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların
boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin değişkenine göre 23’ü (%12) fiziksel etkinliklere katılarak, 50’si
(%27)

sosyal etkinliklere katılarak, 17’si (%9) kültürel etkinliklere katılarak, 17’si (%9) sanatsal

etkinliklere katılarak, 64’ü (%34) dinlenerek ve 17’si ise (%9) diğer aktivitelere katıldıkları
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görülmektedir. Katılımcıların boş zaman değerlendirmede güçlük çekme durumu değişkenine göre
99’u (%53) bazen güçlük çektiklerini beyan ederken 89’u ise (%47) hiç bir zaman güçlük
çekmediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların mesleki kıdem değişkenine göre 27’si (%14) 0-2 yıl,
25’i (%13) 3-5 yıl, yine 25’i (%13) 6-8 yıl, 27’si (%14) 9-11 yıl ve 84’ü ise (%45) 12 yıl ve üzeri
mesleki kıdeme sahip oldukları görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Psikolojik İyi Oluş Düzeylerine İlişkin Sonuçları
Toplam Psikolojik İyi Oluş
Diğerleriyle Olumlu İlişkiler
Otonomi / Özerklik
Çevresel Hakimiyet
Bireysel Gelişim
Yaşam Amacı
Kendini Kabul

n
188
188
188
188
188
188
188

Ort.
346,14
60,00
53,80
57,96
59,20
58,60
56,55

Ss
46,33
9,95
7,88
9,21
9,60
9,14
9,28

Min
261,00
38,00
34,00
37,00
40,00
36,00
24,00

Max
460,00
81,00
77,00
82,00
80,00
81,00
80,00

Tablo 5 incelendiğinde toplam psikolojik iyi oluş düzeyi ile psikolojik iyi oluş alt boyutları
incelenmiştir. Katılımcıların toplam psikolojik iyi oluş puanı X =346,15 ölçekten alınabilecek
değerler göz önüne alındığında ortalamanın üzerinde olduğu, psikolojik iyi oluş alt boyutlarından
“Diğerleriyle Olumlu İlişki” alt boyut puanı X =60,0 orta düzeyin üzerinde olduğu, psikolojik iyi oluş
alt boyutlarından “Otonomi / Özerklik” alt boyut puanı X =54,0 orta düzeye yakın olduğu, psikolojik
iyi oluş alt boyutlarından “Çevresel Hakimiyet” alt boyut puanı X =58,0 orta düzeyin altında olduğu,
psikolojik iyi oluş alt boyutlarından “Bireysel Gelişim” alt boyut puanı X =59,2 orta düzeye oldukça
yakın olduğu, psikolojik iyi oluş alt boyutlarından “Yaşam Amacı” alt boyut puanı X =59,0 orta
düzeyin üzerinde olduğu ve psikolojik iyi oluş alt boyutlarından “Kendini Kabul” alt boyut puanı
X =56,5 orta düzeyin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 6. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine İlişkin Toplam Psikolojik İyi Olma ve Alt Boyutlarına
İlişkin t- testi sonuçları

Toplam Psikolojik İyi Oluş
Özerklik
Çevresel Hâkimiyet
Kişisel Gelişim
Diğerleriyle olumlu İlişki
Yaşam Amacı
Kendini Kabul

n

X

Ss

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

109
79
109
79
109
79
109
79
109
79
109
79
109

341,08
353,13
53,44
54,30
57,70
58,32
58,06
60,78
58,33
62,29
57,84
59,65
55,67

43,59
49,30
7,40
8,52
8,88
9,70
9,24
9,92
9,65
9,96
9,24
8,95
8,10

Kadın

79

57,77

10,62

*p<0,05
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Sd

t

p-Değeri

-1,771

,078

186

-,733

,465

186

-,456

,649

-1,931

,055

-2,733

,007*

-1,345

,180

-1,532

,127

186

186
186
186
186
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Tablo 5’de katılımcıların toplam psikolojik iyi oluş durumları ile psikolojik iyi oluş alt
boyutlarına ait puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile
incelenmiştir. İnceleme sonucunda; “Diğerleriyle Olumlu İlişki” alt boyut puan ortalamaları cinsiyet
değişkenine göre kadın olan bireylerin
edilmiştir.

X =62,29,

erkek olanların ise X =58,33 olarak elde

Diğerleriyle olumlu ilişki alt boyutu açısından cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark

bulunmuştur(t:-2,733 p:0,007<0,05).
Tablo 7. Katılımcıların Spor Türü Değişkenine İlişkin Toplam Psikolojik İyi Olma ve Alt Boyutlarına
İlişkin t- testi sonuçları
n
Toplam Psikolojik İyi Oluş
Özerklik
Çevresel Hâkimiyet
Kişisel Gelişim
Diğerleriyle olumlu İlişki
Yaşam Amacı
Kendini Kabul

Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu
Bireysel spor
Takım sporu

Ss

X

74
35
74
35
74
35
74
35

341,06
349,74
53,74
52,77
57,70
58,54
57,52
61,25

46,89
43,26
7,92
7,75
9,32
8,62
9,40
8,42

74
35
74
35
74
34

57,68
61,42
57,77
59,45
56,63
56,28

10,32
9,77
9,15
9,03
8,94
9,48

Sd

t
-1,077

p-Değeri
,284

,526
,600
,654
-,450
107

-1,997

,048*

-1,796

,075

-,902

,369

,187

,852

*p<0,05

Tablo 7’de katılımcıların toplam psikolojik iyi oluş durumları ile psikolojik iyi oluş alt
boyutlarına ait puan ortalamalarının spor türü değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile
incelenmiştir. İnceleme sonucunda; “Kişisel Gelişim” alt boyut puan ortalamaları spor türü
değişkenine göre bireysel spor yapan bireylerin X =57,52, takım sporu yapanların ise X =61,25
olarak elde edilmiştir. Kişisel Gelişim alt boyutu açısından spor türü değişkenine göre anlamlı bir fark
bulunmuştur(t:-1,997 p:0,048<0,05).
Tablo 8. Katılımcıların “Boş Zamanı Değerlendirme” Değişkenine İlişkin Toplam Psikolojik İyi Olma
ve Alt Boyutlarına İlişkin F- testi sonuçları
n

Toplam
Psikolojik
İyi Oluş

Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer

X

Ss

23

349,1739

46,26077

50
17

354,4600
331,6471

49,74966
39,50307

17

357,3529

45,78611

64
17

337,2344
354,4706

43,28119
50,59782
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F

pDeğeri

fark

5

1,475

,200

-
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Özerklik

Çevresel
Hâkimiyet

Kişisel
Gelişim

Diğerleriyle
olumlu İlişki

Yaşam
Amacı

Kendini
Kabul

Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer
Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer
Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer
Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer
Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer
Fiziksel etkinliklere
katılarak
Sosyal etkinliklere katılarak
Kültürel etkinliklere
katılarak
Sanatsal etkinliklere
katılarak
Dinlenerek
Diğer

23

55,7826

8,14615

50

54,0400

7,73004

17

52,7059

7,38888

17

56,1765

8,10274

64
17
23

52,3281
54,7647
59,04

7,36369
9,75660
9,76

50
17

60,04
55,23

9,42
8,83

17

60,17

8,07

64
17

56,25
57,41

8,81
10,00

23

58,91

9,49

50
17

61,56
56,41

9,43
7,65

17

61,05

9,85

64
17
23

56,79
62,70
58,69

9,60
9,82
11,99

50
17

60,76
58,64

10,62
9,50

17

60,82

8,93

64
17
23

59,59
61,58
56,82

8,71
11,63
8,84

50
17

60,10
56,64

9,02
7,88

17

59,52

9,99

64
17
23

57,54
61,64
59,91

9,70
7,49
8,75

50
17

57,96
52,00

9,44
7,24

17

59,58

8,12

64
17

54,71
56,35

8,55
12,38

*p<0,05
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5
1,178

,322

-

1,541

,179

-

2,360

,042*

6-3

,325

,897

-

1,185

,318

-

2,626

,026*

1-3

5

5

5

5

188
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Tablo 8’de katılımcıların toplam psikolojik iyi oluş durumları ile psikolojik iyi oluş alt
boyutlarına ait puan ortalamalarının “Boş Zamanlarınızı Nasıl Değerlendirirsiniz?” değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı F-testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda; “Kişisel Gelişim” alt boyut
puan ortalamaları, “Fiziksel etkinliklere katılarak” ifadesini kullananların puan ortalaması X = 58,91,
“Sosyal etkinliklere katılarak”

ifadesini kullananların puan ortalaması X = 61,56, “Kültürel

etkinliklere katılarak” ifadesini kullananların puan ortalaması X = 56,41, “Sanatsal etkinliklere
katılarak” ifadesini kullananların puan ortalaması X = 61,05, “Dinlenerek” ifadesini kullananların
puan ortalaması X = 61,05 ve “Diğer” ifadesini kullananların puan ortalaması X = 56,41 olarak elde
edilmiştir. “Kişisel Gelişim” alt boyutu açısından “Boş Zamanınızı Nasıl Değerlendirirsiniz?”
değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (F:2,360 P=0,04<0,05).
“Kendini Kabul” alt boyut puan ortalamaları, “Fiziksel etkinliklere katılarak” ifadesini
kullananların puan ortalaması X = 59,91, “Sosyal etkinliklere katılarak” ifadesini kullananların puan
ortalaması X = 57,96, “Kültürel etkinliklere katılarak” ifadesini kullananların puan ortalaması X =
52,00, “Sanatsal etkinliklere katılarak” ifadesini kullananların puan ortalaması

X = 59,58,

“Dinlenerek” ifadesini kullananların puan ortalaması X = 54,71 ve “Diğer” ifadesini kullananların
puan ortalaması X = 56,35 olarak elde edilmiştir. “Kendini Kabul” alt boyutu açısından “Boş
Zamanınızı Nasıl Değerlendirirsiniz?” değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (F:2,626
P=0,02<0,05).
Tablo 9. Katılımcıların “Meslekteki Kıdem” Değişkenine İlişkin Toplam Psikolojik İyi Olma ve Alt
Boyutlarına İlişkin F- testi sonuçları
n

Toplam
Psikolojik
İyi Oluş

Özerklik

Çevresel
Hâkimiyet

Kişisel

0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl

X

Ss

27

358,2593

52,12086

25
25
27
84
27
25
25
27
84
27
25
25
27
84
27

343,8000
340,0400
332,7037
349,0952
55,5185
53,3200
53,6000
52,5185
53,8810
59,8889
56,9600
57,4400
56,5185
58,2738
61,8519

48,81769
42,78968
47,09141
44,09918
6,14173
7,36953
7,53326
7,59236
8,73906
10,36018
8,88107
8,42160
9,67698
9,09833
12,65125
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F

p-Değeri

fark

4

1,246

,293

-

,523

,719

4
-

4
,573

,682

-
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Gelişim

Diğerleriyle
olumlu İlişki

Yaşam
Amacı

Kendini
Kabul

3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri
0-2 yıl
3-5 yıl
6-8 yıl
9-11 yıl
12 yıl ve üzeri

25
25
27
84
27
25

58,4000
58,9600
55,5556
59,8452
60,6667
59,7600

9,60035
9,74885
8,56798
8,55949
10,49542
9,73516

25
27
84
27
25
25
27
84
27
25
25
27
84

59,0800
57,0741
61,0714
60,2963
59,1200
56,1600
54,4074
59,9881
60,0370
56,2400
54,8000
56,6296
56,0357

8,92525
10,84480
9,85532
9,46172
10,90993
7,82986
10,03172
8,13959
9,85464
10,36935
8,59748
9,79069
8,71565

4
1,652

,163

-

,912

,458

-

2,694

,032*

1-4

1,254

,290

-

4

4

4

*p<0,05

Tablo 9’da katılımcıların toplam psikolojik iyi oluş durumları ile psikolojik iyi oluş alt
boyutlarına ait puan ortalamalarının “ Meslekteki Kıdem” değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı
F-testi ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda; “ Yaşam Amacı” alt boyut puan ortalamaları, “0-2 yıl”
çalışanların puan ortalaması X = 60,29, “3-5 yıl” çalışanların puan ortalaması X = 59,12, “6-8 yıl”
çalışanların puan ortalaması X = 56,16, “9-11 yıl” çalışanların puan ortalaması X = 54,40 ve “12 yıl
ve üzeri yıl” çalışanların puan ortalaması X = 59,98 olarak elde edilmiştir. “Yaşam Amacı” alt boyutu
açısından “Meslekteki Kıdem” değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmuştur (F:2,694 P=0,03<0,05).
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Farklı spor yapan farklı branşlardaki öğretmenlerin psikolojik iyi oluş Ölçeği (PİOÖ)
sonuçları ve üzerinde yapılan açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
Sonuçlar doğrultusunda, araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin toplam psikolojik iyi oluş
düzeyleri, psikolojik iyi oluş alt boyutlarından diğerleriyle olumlu ilişki düzeyleri, yaşam amacı
düzeyleri ve kendini kabul etme düzeyleri orta düzeyin üzerindedir. Bu nedenle öğretmenlerin diğer
bireylerle samimi ve güvene dayalı ilişkiler içinde olduğu, geçmiş ve şimdiki yaşamının bir anlamı
olduğuna inanan, kendine karşı pozitif tutum sergilediği her şeyiyle olumlu veya olumsuz özelliklerini
kabul ettiği ve genel anlamda psikolojik açıdan iyi durumda olduğu sonucuna varılabilir. Diğer
taraftan psikolojik iyi oluş ölçeği alt boyutlarından özerklik alt boyut düzeyleri, çevresel hakimiyet
düzeyleri ve bireysel gelişim düzeyleri ise orta düzeyin altındadır. Dolayısıyla öğretmenlerin sosyal
geleneklere bağlı bir hayat tarzı benimsedikleri, kendi davranışlarını düzenlemede ve sosyal yapıya
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bağımlı olarak yaşayabilme arzusu içinde oldukları ve öğretmenlerin var olan potansiyellerinin tam
olarak kullanamadıkları sonucuna varılabilir. Karaçam’ın (2016) yapmış olduğu çalışmaya göre,
Beden Eğitimi öğretmenlerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin iyi olduğu sonucuna varmış. Bu sonuç
yapılan bu çalışmayı destekler niteliktedir.
Demografik özellikler açısından araştırmaya katılan öğretmenlerin psikolojik iyi oluş ve
psikolojik iyi oluş alt boyutları incelendiğinde; Medeni durum, yaş, branş, spor yapma durumu, boş
zaman yeterlimi ve boş zamanları değerlendirmede güçlük çekme değişkenlerine göre anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Fakat araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre psikolojik iyi oluş ölçeği
alt boyutlarından diğerleriyle olumlu ilişki düzeyi açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05].
Bu sonuç kadınların erkeklere oranla daha samimi ve güvene dayalı ilişkiler kurduğunu işaret
etmektedir. Bunun da nedeni gelişen dünya ve modern hayatın her alanında kadına verilen önemin
daha da artması olarak düşünülebilir. Ryff ve Singer’in (2008) yapmış olduğu çalışmaya göre
kadınların psikolojik iyi oluşlarının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca
bir başka çalışmaya göre cinsiyete göre üniversitede öğrenim gören kız öğrencilerin psikolojik iyi oluş
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kuyumcu, 2012). Yine başka
bir çalışmada, kadın katılımcıların psikolojik iyi oluş düzeylerinin erkek katılımcılardan anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Eraslan, M., 2015). Bu çıkan sonuç yapılan çalışmanın
ortaya koyduğu sonuçları destekler nitelikte olduğunu işaret etmektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin spor türü değişkenine göre psikolojik iyi oluş ölçeği alt
boyutlarından kişisel gelişim düzeyi açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05]. Bu sonuç
bireysel spor yapan öğretmenlerin takım sporu yapan öğretmenlere göre sahip olduğu potansiyeli daha
fazla kullanabildiğini göstermektedir. Sporun psikolojiye olan etkisi yadsınamaz. İlgili literatür
incelendiğinde, spor yapma psikolojik açıdan koruyucu faktör olarak görülmektedir (Şahin ve Yetim,
2012). Spora katılım sadece fiziksel değil, psikolojik sağlık açısından da faydalı olduğu belirtilmiştir
(Keskin,2014). Yapılan çalışmayı destekler nitelikte olmayan bir çalışmanın sonucuna bakıldığında,
beden eğitimi öğretmenlerinin spor yapma değişkenine göre psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında
anlamlı farklılık olmadığını ortaya konulmuştur (Karaçam, 2016). Oysa bu sonucun aksine Edwards
ve ark. (2004) ve Altıntaş ve ark. (2012) yaptıkları çalışmalarda spora aktif katılım düzeyi yüksek olan
bireylerin psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulmuş olmaları ise yapılan çalışmayı
desteklediğini göstermektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin değişkenine göre
psikolojik iyi oluş ölçeği alt boyutlarından kişisel gelişim düzeyi açısından anlamlı bir faklılık
bulunmuştur [p<0.05]. Bu sonuç kültürel etkinliklere katılan öğretmenlerin diğer etkinliklere katılan
öğretmenlere göre sahip olması gereken potansiyele ulaşamadığı ve doğal olarakta bu potansiyeli
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kullanamadığı sonucuna varılabilir. Ayrıca psikolojik iyi oluş ölçeği alt boyutlarından kendini kabul
düzeyi açısından bakıldığında fiziksel etkinliklere katılan öğretmenlerin kültürel etkinliklere katılan
öğretmenlere göre daha fazla kendine karşı pozitif tutum içerisinde oldukları ve yaşam tarzlarıyla
gurur duydukları sonucuna varılabilir. Yapılan ayrıntılı literatür taraması sonucunda boş zaman
değerlendirme düzeyi ile psikolojik iyi oluş duygusu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya
rastlanamamıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Araştırmaya katılan öğretmenlerin meslekteki kıdem değişkenine göre psikolojik iyi oluş
ölçeği alt boyutlarından yaşam amacı düzeyi açısından anlamlı bir faklılık bulunmuştur [p<0.05]. Bu
sonuç 0-2 yıl hizmet eden öğretmenlerin 9-11 yıl hizmet eden öğretmenlere göre daha fazla geçmiş ve
şimdiki yaşamlarının bir anlamı ve amacı olduğuna inanmakta olduklarını göstermektedir. Bu nedenle
kendilerini aktif bir şekilde diğerlerine oranla daha fazla yönetme eğilimi gösterdiği söylenebilir.
Sevimli’nin (2015) yapmış olduğu çalışmaya göre, öğretmenlerin kıdeme göre psikolojik iyi oluş alt
boyutlarından yaşam amacı düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmaması yapılan bu çalışmayla
paralellik göstermediğini, fakat genel psikolojik iyi oluş ve diğer alt boyutları arasında anlamlı fark
bulunmaması yapılan bu çalışmayla paralellik gösterdiği sonucuna varılabilir. Fakat bir başka
çalışmaya göre, kıdem değişkeni açısından araştırma sonuçlarına bakıldığında beden eğitimi
öğretmenlerinin kıdemleri ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir fark bulunamaması (Karaçam,
2016) yapılan çalışmayla paralellik göstermediği sonucuna varılabilir.
Sonuç olarak, görülmüştür ki araştırmaya katılan öğretmenlerin genel psikolojik iyi oluş
düzeyleri yüksektir. Öğretmenlerin psikolojik iyi olma durumlarının cinsiyetlerine göre anlamlı
farklılık gösterdiği, elde edilen bulgulara göre kadın öğretmenlerin diğerleriyle olumlu ilişki
boyutunda erkek öğretmenlerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor türü
açısından ele alındığında ise, öğretmenlerin kişisel gelişim alt boyut düzeylerinin spor türüne göre
anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkmasında öğretmenlerin takım
sporlarında diğerlerini örnek ya da model almasının etkili olduğu düşünülebilir. Benzer şekilde
öğretmenlerin kişisel gelişim alt boyut düzeylerinin boş zamanlarını değerlendirme durumlarına göre
anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin kültürel etkinliklere katılımın
diğer etkinliklere (Piknik, Halı saha maçı, yürüyüş vb.) katılıma göre kişisel gelişim için daha az etkili
olduğu söylenebilir. Bununda nedeninin diğer etkinliklerin birden çok oluşu buna neden olduğunu
işaret etmektedir. Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş alt boyutu yaşam amacı düzeylerinin meslekteki
kıdem süresine göre anlamlı farklılık göstermiştir. 0-2 yıl çalışmış olan öğretmenlerin 9-11 yıl
çalışanlara göre daha çok yaşamlarının bir anlamlı ve bir amacı olduğuna inanmaktadırlar. Bunun da
nedenin meslekteki ilk yılların verdiği motive denilebilir. Öğretmenlerin psikolojik iyi oluş alt boyutu
kendini kabul düzeylerinin boş zamanlarını değerlendirme durumuna göre fiziksel aktivitelere katılan
öğretmenlerin kültürel etkinliklere katılan öğretmenlere göre kendileriyle ve yaşam tarzlarıyla daha
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çok gurur duymaktadırlar. Bunun da nedeni fiziksel aktivitelerde kendini aktif olarak hissetmesi
denilebilir.
ÖNERİLER
-

Araştırma sonuçlarının genellenebilmesi için benzer çalışmaların yapılması önerilebilir.

-

Bu araştırma spor yapan farklı branştaki öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu

nedenle elde edilen sonuçlarının genellenebilmesine yardımcı olmak için, diğer spor yapan bireylerin
(antrenörler, milli sporcular, ergen sporcu, yetişkin vs.) psikolojik iyi oluş düzeyi ve bunun farklı
değişkenlere göre ilişkisi araştırılabilir.
-

Yapılan bu çalışma betimsel yöntemle yapılmıştır. Yeni araştırmacıların çalışmalarını

deneysel yöntemde modelleyerek değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koymada daha
başarılı olacağı düşünülmektedir.
-

Bu araştırmada psikolojik iyi oluşun farklı değişkenlerle olan ilişkisine bakılmış, fakat

psikolojik iyi oluş ile ilişkili olabileceği düşünülen konuların da (Karar verme, problem çözme
becerisi, öfke düzeyi gibi) etkisi incelenebilir.
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HACI YILMAZ YILMAZ ORTAOKULU VE TAHNAL ORTAOKULU ÖRNEĞİNDE
SÖZCÜKLERİN ÇAĞRIŞIMSAL ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Tuğba Emirhan
Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gökçeli Ortaokulu Salıpazarı/Samsun
tubaemirhan@hotmail.com

ÖZET
Her dilde birçok sözcüğün birden fazla anlamı vardır. Bu anlamlar o dilin sözlüğünde
numaralanarak açıklanır ve bu durum çok anlamlılık olarak adlandırılır. Kelimeler; siyasî-dinî görüş,
kültür, yaşanılan çevre, meslek ve deneyimler gibi nedenlerle her kişide farklı imajlar oluşturur. Zira
ayrı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara bakış tarzının dinî ve sosyal değerleri ölçüsünde
farklılık göstermesi doğaldır.
Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılarak öğrencilere verilen kelimelerden
hareketle öğrencilerin kurdukları cümleler üzerinde durulmuş, sözcüklerin çağrışımsal etkisi tespit
edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu (şehir merkezinde bir okul) ve
Tahnal Ortaokulu (şehir merkezinden uzakta bir okul) 8. sınıf öğrencileri katılmıştır.
Araştırma sonunda Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu ve Tahnal Ortaokulu öğrencilerinin aynı
kelimeye ilişkin farklı tasarımlar geliştirdikleri görülmüştür. Tahnal Ortaokulunda öğrenim gören
öğrenciler köy hayatını (tarla, bahçe, meyve, sebze, vb.), Hacı Yılmaz Yılımaz Ortaokulu öğrencileri
şehir yaşamını (havuz, paintbol, bilgisayar vb.) çağrıştıran cümleler kurmuştur. Bu durum,
öğrencilerin farklı yaşam deneyim alanlarına sahip olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Eğitimcilerin bu
durumu dikkate alarak eğitim-öğretim alanlarını öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemesi
isabetli olacaktır.
Anahtar kelimeler: temel anlam, yan anlam, yaşam deneyim alanı
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1. GİRİŞ
1.1. Problem Durumu
Hangi dilde olursa olsun birçok sözcüğün birden çok anlamı vardır. Bu anlamlar o dilin
sözlüğünde numaralanarak açıklanır. Bu durum çok anlamlılık olarak adlandırılır. Aksan (2009: 70)’a
göre; çokanlamlılık, insanoğlunun kavramları kimi zaman daha etkili, daha somut, daha kolay biçimde
dile getirebilmek için, aralarında biçim, işlev, amaç ilişkisi ve yakınlığı bulunan başka kavramlara
dayanarak açıklamak istemesinden kaynaklanır. Yani, aktarmalar aracılığıyla kelimeler yeni anlamlar
kazanır ve sözlükte yan anlam olarak yer alır.
Bir sözcük farklı kişilerde farklı farklı anlamlar çağrıştırır. Bir sözcüğün temel anlamının
dışında farklı kişilerde farklı imajlar oluşturmasına birçok neden gösterilebilir. Bunlar kişinin; siyasidini görüşü, kültürü, yaşadığı çevre, mesleği, edindiği deneyimler gibi geniş bir çerçevede
değerlendirilebilir. Bu durumda, “Her göstergenin başlangıçta bir kavramın simgesi olduğu
düşünülürse öteki kavramların göstergeye sonradan eklendiği kelimelerin kullanıla kullanıla çok
anlamlı duruma geldiği kabul edilir.” (Aksan, 2009: 60)
Kavramlara, göstergelere bağlı bulunan tasarım ve imgeler; genel, belli bir toplumun kişilerine
özgü ve özel, kişisel olmak üzere ikiye ayrılır. Aksan , bu durumu şöyle örnekler: Düğün ya da balık
göstergelerinin belli birer anlam ögesi, dolayısyla temel anlamı vardır (ilkinde ‘evlenme amacıyla
yapılan tören, eğlence’ ikincisinde ‘suda yaşayan, yumurtayla çoğalan omurgalı hayvan). Bunlar
Türkçe konuşan kimselerin zihininde hemen hemen böyle canlanır. Özel tasarımlar ise kişinin yetiştiği
çevreye, yaşam deneyimlerine, kültür düzeyine, cinsiyetine ve kişisel duygularına göre değişebilir.
Aksan, köyden hiç çıkmamış, yalnız köy düğünlerini bilen bir kimsedeki düğün tasarımlarıyla büyük
kentlerde yetişmiş, belli bir yaşam düzeyindeki insanlardaki düğün tasarımları arasında farklar
olacağını söyler.
Demirel ve Şahinel (2004: 24,25)’e göre, çocuğun başlangıçta annesinden öğrendiği dil,
ailesinin, yakın çevresinin sosyal ve kültürel düzeyine göre değişmekle birlikte, doğal olarak ancak en
ilkel yalın ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. İhtiyaçları çeşitlendikçe, çoğaldıkça çocuğun kelime
dağarcığı da genişler, zenginleşir. Ancak bu gelişme çevre imkânları ile sınırlıdır. 5-6-7-8. sınıf
öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarında sözcük dağarcıklarını geliştirme etkinlikleri bulunmaktadır. Bu
etkinliklerde öğrencilerden verilen sözcükler ile cümleler kurması istenmektedir.

Öğrenciler aynı

sözcüğe farklı anlamlar yüklemektedir. Bunun nedeni, her öğrencinin farklı yaşam deneyim alanına
sahip olmasıdır. Lakoff ve Johnson (2010: 25)’a göre, kavramlar en sıradan detaylara kadar gündelik
faaliyetlerimize yön verirler. Dolayısıyla gündelik faaliyetlerimiz de kavram dünyamızı etkiler. Bu
durumda, aynı kelimenin köyde yaşayan öğrencilerde doğa ile ilgili, şehirde yaşayan öğrencilerde de
modern dünya ile ilgili imajlar çağrıştırması kaçınılmaz hâle gelir.
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2. YÖNTEM
Bu çalışma betimsel araştıma modelindedir. “Belli bir evrende, araştırılması istenen
karakteristiklerin ne kadar sıklıkla bulunduğu bunların sayımı ve dökümü ortaya konmaya çalışılır. Bu
tür araştırmalarda amaç, gündelik sorunlara çözüm getirmek, araştırma bulgularından pratikte
yararlanmaktır.” (Aziz, 1994: 28).
2.1. Sınırlılık
Bu çalışma öğrencilerin yaşam deneyim alanlarından seçilen kelimelerle ve öğrencilerin
kurdukları cümleler ile sınırlandırılmıştır.
2.2. Materyal
Öğrencilerin yaşam deneyim alanlarından 5 isim 5 fiil olmak üzere toplam 10 sözcük
seçilmiştir. Soru formlarının öğrencilerin dikkatinin dağılabiliceği düşünülerek bir ders saatinde
doldurulabilir olması hedeflenmiştir. Tasarladığımız form ile katılımcılardan, belirlerlenen kelimeleri
kullanarak serbest bir şekilde cümleler kurmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen cevaplar, bu
çalışmanın materyalini oluşturmuştur.
2.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Samsun İlinde öğrenim gören 8.
Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, Samsun İli Çarşamba İlçe Merkezi’nde
yer alan Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu ve Samsun İli Salıpazarı İlçesi Tahnal Köyü’nde yer alan
Tahnal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileridir. Çalışmaya 25 Tahnal Ortaokulu 25 öğrenci de Hacı Yılmaz
Yılmaz Ortaokulundan olmak üzere toplam 50 öğrenci katılmıştır.
3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Burada formda yer alan sözcükler, öğrencilerin cevaplarına göre sırayla değerlendirilecektir.
Her sözcük için önce tırnak içinde Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te yer alan karşılıklar ifade
edilecektir. Daha sonra formlardan öğrencilerin kullandıkları anlamlar tespit edilecek, tablolaştırılacak
ve değerlendirilecektir.
3.1.Su: “ 1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız
madde 2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu 3. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı 4.
Bazı kokulu yaprak veya çiçeklerin imbikten çekilmesiyle elde edilen kokulu sıvı 5. Yemeğin sıvı
bölümü 6. Kez. 7. Demir araçları ateşte kızdırdıktan sonra, suya daldırılarak sağlanılan sertlik”
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Tablo 1: Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda
bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu
3. Meyve, sebze vb.nin sıkılmasıyla elde edilen sıvı

Kullanan Kişi Sayısı
18
5
1

Tablo 2: Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda
bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
2. Bu sıvıdan oluşan kitle, deniz, akarsu

Kullanan Kişi Sayısı
21
4

Her iki okulun öğrencilerinin büyük kısmı su sözcüğünün ilk anlamını cümlelerinde tercih
etmiştir. Ancak öğrencilerin kullandıkları cümleler incelendiğinde her iki okul öğrencilerinin sözcüğe
ilişkin farklı yan anlamlar yükledikleri söylenebilir. Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencileri suyu
bir eğlence aracı olarak görmekteyken Tahnal Ortaokulu öğrencileri suyu yaşam kaynağı olarak
görmektedir.
3.2.Sulamak: “1. Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek 2. Hayvana su vermek, suvarmak. 3.
argo Para ödemek, vermek, harcamak”
Tablo 3: Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. “1. Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek

Kullanan Kişi Sayısı
25

Tablo 4: Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. 1. Toprak, bitki, hayvan vb.ne su vermek
2. Hayvana su vermek, suvarmak.

Kullanan Kişi Sayısı
17
8

Şehir merkezindeki okulda sözcüğün sadece ilk anlamı kullanılmıştır; köy okulunda ise
hayvana su vermek anlamının 8 öğrenci tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Tahnal Ortaokulunda
okuyan öğrencilerde sulamak sözcüğüne ilişkin tasarımlarda, yetiştirdikleri meyveyi sebzeyi sulamak,
hayvanlara su vermek yer alırken; Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinde su savaşı yapmak,
eğlenmek için vakit geçirmek tasarımları yer almıştır.
3.3. baş: “1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan,
vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser 2. Bir topluluğu yöneten kimse Anayasa. 3.
Başlangıç. 4. Temel, esas 5. Arazide en yüksek nokta 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu 7. Bir
şeyin uçlarından biri 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet. 9. Para değiştirirken verilen
veya alınan üstelik, sarrafiye. 10. Bir şeyin yakını veya çevresi 11. Önem veya yönetim bakımından

.12.anlamlarında
Güreşte
birleşik keli

ileride olan, en önemli, en üstün
pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği 13. Deniz teknelerinde ön taraf.
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Tablo 5: Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız
vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde
bulunan bölüm, kafa, ser
2. Bir topluluğu yöneten kimse Anayasa.
3. Başlangıç
Deyim Anlam

Kullanan Kişi Sayısı
6

2
3
14

Tablo 6: Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız
vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde
bulunan bölüm, kafa, ser
2. Bir topluluğu yöneten kimse Anayasa.
3. Başlangıç
8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet
Deyim Anlam

Kullanan Kişi Sayısı
10

1
1
8
5

Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin büyük bölümü baş sözcüğüne ilişkin deyimler
ile cümle kurmuştur. Tahnal Ortaokulunda ise öğrencilerin büyük çoğunluğu kelimenin 8. anlamı ile
cümleler kurmuştur. Bu durumun köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin çevre şartlarından
kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şehirde okuyan öğrenciler ise yoğun olarak “baş belası, baş ağrısı, baş
kaldırmak” deyimlerini cümlelerinde kullanmışlardır. Cümlelerin içeriğine bakıldığında öğrencilerin
sınavlara, anne babalarına, arkadaşlarına isyanlarını görülür.
3.4.başlamak: “ 1. Bir işe girişmek, harekete geçmek 2. Çalışır, işler, yürür duruma girmek 3.
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak. 4. Görünmek 5. Etkisini göstermek”
Tablo 7: Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Bir işe girişmek, harekete geçmek
5. Etkisini göstermek

Kullanan Kişi Sayısı
24
1

Tablo 8: Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Bir işe girişmek, harekete geçmek
3. Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
5. Etkisini göstermek

Kullanan Kişi Sayısı
22
1
1

Her iki okul öğrencilerinin tamamına yakını sözcüğün ilk anlamını cümlelerinde kullanmıştır.
Her ne kadar farklı çevrelerde okusalar da bu öğrencilerin en önemli ortak özellikleri 8. Sınıfı bitirip
liseye başlayacak olmalarıdır. Yani onların deyimiyle “yeni bir hayata başlamak” Dolayısıyla
öğrenciler aynı imajlar etrafında buluşmuştur.
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3.5.oyun: “ 1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan
eğlence 2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. 3. Müzik eşliğinde yapılan
hareketlerin bütünü. 4. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. 5.
Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma 6.
Şaşkınlık uyandırıcı hüner 7. Kumar 8. Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı
hareket. 9. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. 10. Hile,
düzen, desise, entrika”
Tablo 9: Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi
vakit geçirmeye yarayan eğlence
2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü
yorumlama biçimi.
10. Hile, düzen, desise, entrika

Kullanan Kişi Sayısı
15
4
6

Tablo: 10 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi
vakit geçirmeye yarayan eğlence
2. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü
yorumlama biçimi. 3. Müzik eşliğinde yapılan
hareketlerin bütünü.
3. Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü.
4. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için
hazırlanmış eser, temsil, piyes.
5. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla
yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma
7. Kumar
10. Hile, düzen, desise, entrika

Kullanan Kişi Sayısı
7
1

5
1
1
1
9

Şehirde okuyan öğrenciler oyun sözcüğünün 1., 2., ve 10. anlamlarını kullanırken köyde
okuyan öğrenciler 1., 2., 3., 4., 5., 7., ve 10. anlamlarını kullanmaktadır. Hacı Yılmaz Yılmaz
Ortaokulu öğrencilerinin büyük bölümü kelimenin 1. anlamını kullanmayı tercih etmiştir. Tahnal
Ortaokulu öğrencilerinin cevaplarının ise, kelimenin diğer anlamlarına dağıldığı tespit edilmiştir.
Öğrencilerin kurdukları cümlelerden hareketle şehirde öğrenim görenlerin, oyun sözcüğü ile bilgisayar
ve telefon arasında bağlantı kurdukları söylenebilir. Köyde öğrenim görenlerde ise oyun, halk
oyunlarını, hileyi, entrikayı çağrıştırmıştır.
3.6. oynamak: “ 1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak 2.
Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek 3. Kımıldamak, hareket etmek. 4. Bir şeyi
sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak. 5. Bir film, oyun vb.nde rol almak 6. Film
gösterilmek 7. Tiyatro eseri sahneye konmak 8. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket
etmek 9. Sarsılmak, yeri değişmek 10. Sporla ilgili çalışmalara katılmak 11. Müziğin gerektirdiği
uyumlu hareketleri yapmak 12. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak. 13. Değişiklik
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göstermek. 14. Tehlikeye düşürmek 15. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek.
16. Rastgele yön vermek, aldatmak 17. Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
18. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak. 19. Değiştirmek, bozmak, tahrif etmek”
Tablo:11 Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla
bir şeyle uğraşmak
10. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
11. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
15. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit
geçirmek.
16. Rastgele yön vermek, aldatmak

Kullanan Kişi Sayısı
17
2
5
4
3

Tablo: 12 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla
bir şeyle uğraşmak
10. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
11. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
16. Rastgele yön vermek, aldatmak
17. Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda
bulunmak
18. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta
bulunmak.

Kullanan Kişi Sayısı
7
3
8
4
2
1

Şehirde okuyan öğrencilerin büyük bölümü oynamak sözcüğün 1. anlamı kullanırken tıpkı
oyun sözcüğünde olduğu gibi köyde öğrenim görenlerin, kelimenin diğer anlamlarını da tercih ettiğini
söyleyebiliriz. Oynamak sözcüğüne, şehirde yaşayan öğrenciler olumlu tasarımlardan çok olumsuz
tasarımlar geliştirmiştir. Öğrenciler, oynamak ile aileden azar işitmek ve başarısız olmak arasında
ilişki kurmuştur. Köyde yaşayan öğrenciler ise oynamak ile ilgili genellikle olumlu tasarımlar
geliştirmiştir. Oynamak onlar için eğlence, mutluluk, paylaşmaktır.
3.7.çuval: “1. Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba 2. Bu torbanın
alabileceği miktarda olan ”
Tablo:11 Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş
büyük torba

Kullanan Kişi Sayısı
25

Tablo:14 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş
büyük torba
2. Bu torbanın alabileceği miktarda olan

Kullanan Kişi Sayısı
12
8
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Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin tamamı sözcüğün sadece ilk anlamını
kullanırken Tahnal Ortaokulu öğrencileri sözcüğün her iki anlamını da kullanmıştır. Köyde yaşayan
öğrenciler çuvalı bir ölçü aracı olarak kullanmıştır. Bu durumun öğrencilerin günlük yaşamlarından
kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz. Zaten Tahnal Ortaokulu öğrencilerinin sözcüğe ilişkin imajlarına
baktığımızda meyve sebze taşıdıkları büyük torba olduğu görülür. Hacı Yılmaz Ortaokulu
öğrencilerinin kurdukları cümlelerde ise genellikle benzetme sanatının kullanıldığı tespit edilmiştir.
Öğrenciler çuval gibi elbise, çuval gibi çanta vb. benzetmelerden yararlanmıştır.
3.8.çuvallamak: “Çuvala doldurmak. 2. Başaramamak”
Tablo:15 Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1.Çuvala doldurmak.
2. Başaramamak

Kullanan Kişi Sayısı
4
21

Tablo:16 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1.Çuvala doldurmak.
2. Başaramamak

Kullanan Kişi Sayısı
18
4

Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin tamamına yakını çuvallamak sözcüğünün ikinci
anlamını kullanırken, Tahnal Ortaokulu öğrencilerinin büyük çoğunluğu sözcüğün birinci anlamını
kullanmıştır. Şehirde okuyan öğrenciler için çuvallamak sınavlardan başarısız olmak anlamına
gelirken köyde okuyan öğrenciler için meyveyi, sebzeyi çuvala doldurmak anlamındadır. Bu durum
öğrencilerin yaşam deneyim alanlarından kaynaklanır. Ayrıca Tahnal Ortaokulunun 3 öğrencisi
çuvallamak sözcüğünü yanlış kullanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları cümleler şöyledir: “Bizim
akrabalarımız çuvaldı, bu sene patatesler çuvaldı, kar şiddetini artırınca bahçedeki kar çuvaldı.”
Öğrenciler, çuvalmak diyerek çoğalmayı ifade etmek istemiştir. Bu durum onların köylerinde anadilini
kullanım biçimiyle ilişkili bir durumdur.
3.9.kir: 1. Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik 2. Utanılacak
durum, leke, şaibe”
Tablo:17 Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan,
biriken pislik
2. Utanılacak durum, leke, şaibe”

Kullanan Kişi Sayısı
23
2

Tablo:18 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan,
biriken pislik
2. Utanılacak durum, leke, şaibe”

Kullanan Kişi Sayısı
23
2
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Her iki okulun öğrencilerinden 23 kişi kelimenin ilk anlamını kullanırken 2 kişi iki anlamını
kullanmıştır. Bunun nedeni başlamak sözcüğünde olduğu gibi ortak amaçlardan kaynaklanmaz. Çünkü
her iki okulun öğrencilerinin kir sözcüğüne ilişkin tasarımları başkadır. Hacı Yılmaz Yılmaz
Ortaokulu öğrencileri için kir; resim yaptıktan sonra giysilere bulaşan boyayı, futbol basketbol
oynadıktan sonra giysilerde oluşan tozu ifade eder. Tahnal Ortaokulu öğrencileri için ise kir, tarladaki,
yollardaki çamuru çağrıştırır.
3.10.kirletmek: “1. Kirli duruma getirmek, pisletmek 2. Küçük veya büyük abdestini yapmak,
pislemek. 3. Kadının ırzına geçmek, namusuna zarar vermek. 4. Namusuna, onuruna zarar verecek bir
suç yüklemek, lekelemek”
Tablo:19 Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Kirli duruma getirmek, pisletmek
2. Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek.
4. Namusuna, onuruna zarar verecek bir suç
yüklemek, lekelemek

Kullanan Kişi Sayısı
20
2
3

Tablo:20 Tahnal Ortaokulu
Kelimenin anlamları
1. Kirli duruma getirmek, pisletmek
2. Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek.
4. Namusuna, onuruna zarar verecek bir suç
yüklemek, lekelemek

Kullanan Kişi Sayısı
12
4
8

Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinden 20 kişi, Tahnal Ortaokulu öğrencilerinden 12
kişi, sözcüğün ilk anlamını kullanmıştır. Köyde öğrenim gören öğrencilerin kelimenin diğer
anlamlarını kullanmaya yönelimlerinin şehirde okuyan öğrencilerden daha fazla olduğu söylenebilir.
Kirletmek sözcüğü köyde yaşayan çocuklarda onur, namus kavramlarını; şehirde yaşayanlarda sosyal
aktivelerden dolayı kıyafetlerin kirlenmesini çağrıştırmıştır. Ayrıca Tahnal Ortaokulundan bir öğrenci
kirletmek fiilini “Annem beş tane kirlet dikti” cümlesinde isim gibi kullanmıştır. Bu durumun yine,
öğrencinin ailesinin dili kullanma biçiminden kaynaklandığı söylenebilir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada köyde öğrenim gören öğrencilerle şehirde öğrenim gören öğrencilerin aynı
kelimeye ilişkin çağrışımları üzerinde durulmuştur. Araştırmanın sonunda iki okul öğrencilerinin
kelimeye ilişkin tasarımlarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
Tahnal Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, verilen sözcükler ile köy hayatını (tarla,
bahçe, meyve, sebze, vb.), Hacı Yılmaz Ortaokulu öğrencileri şehir yaşamını ( havuz, paintbol,
bilgisayar vb.) çağrıştıran cümleler kurmuştur. İki okul öğrencilerinin ortak tasarımlar etrafında
birleştiği tek sözcük “ başlamak” fiilidir. Her iki okul öğrencilerinin bu kelimeye ilişkin hemen hemen

1062

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

aynı çağrışımlara sahip olduğu görülmüştür. Bunun nedeni bu öğrencilerin 8. Sınıfı bitirip liseye
başlayacak olmalarıdır. Dolayısıyla öğrenciler cümlelerini genellikle bu yönde kurmuşlardır. Bu
örnekleri şöyle ifade edebiliriz. “ Seneye liseye başlayacağım, yeni bir hayata başlıyorum…”
Araştırmada Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin kelimenin ilk anlamını kullanma
eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Tahnal Ortaokulu öğrencileri ise; kelimenin ilk anlamının yanı sıra
diğer anlamları da sıkça kullanmıştır.
Çalışmada dikkat çeken bir durum, “çuvallamak” ve “kirletmek” fiillerinde karşımıza
çıkmıştır. Tahnal Ortaokulunun 3 öğrencisi çuvallamak sözcüğünü yanlış kullanmıştır. Öğrencilerin
kullandıkları cümleler şöyledir: “Bizim akrabalarımız çuvaldı, bu sene patatesler çuvaldı, kar şiddetini
artırınca bahçedeki kar çuvaldı.” Öğrenciler, çuvalmak diyerek çoğalmayı ifade etmek istemiştir. Yine
Tahnal Ortaokulundan bir öğrenci kirletmek fiilini “Annem beş tane kirlet dikti” cümlesinde isim gibi
kullanmıştır.

Yani,

öğrenciler

çuvallamak

ve

kirletmek göstergelerini başka

göstergelerle

eşleştirmiştir. Bu durumun köyde kullanılan ağız yapısından kaynaklandığı söylenebilir.
Her öğrencinin kültürü, yaşadığı çevre, edindiği deneyimler farklıdır. Bu durumda her bir
öğrencinin de farklı çağrışımlar geliştirmesi kaçınılmazdır. Eğitimciler, her öğrencinin farklı ilgi ve
ihtiyaçlarının olduğunu bilmeli; onlara hem zevk alacakları hem de kendilerini geliştirebilecekleri
özgün ortamlar sunmalıdır.
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EK-1
Ad Soyad: ……………………………………..
Okul:…………………………………

Sınıf: 8/…..

Aşağıdaki kelimeleri cümle içerisinde kullanınız.
1-su:
2-sula_:
3-baş:
4-başla_:
5-oyun:
6-oyna_:
7-çuval:
8-çuvalla_:
9-kir:
10:kirlet_:
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7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDA BULUNAN METİNLERİN OKUNABİLİRLİK
DÜZEYLERİ

THE LEVEL OF READABILITY OF THE TEXTSIN 7’TH GRADE TURKISH TEXTBOOK

Doç. Dr. Keziban Tekşan*, Ayşe Karaca**, Nurşen Katırcıoğlu
Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, ORDU
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Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, ORDU
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ÖZET
Dil öğretiminin temel materyali sözlü ve yazılı metinlerdir. Birey metinler sayesinde ana
dilinin güzelliklerini, inceliklerini ve kurallarını öğrenir. Öğrenciler, Türkçe dersindeki temel dil
becerilerini, kazanımları metinler aracılıyla edinir. Bu dersle kazandırılmak istenen becerileri
öğrenciye kazandırmada iyi seçilen metinlerin önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Bu nedenle
metinlerin, Türkçe dersinin kazanımlarına ve öğrencilerin seviyesine, uygun olması gerekir. Metinlerin
öğrencinin düzeyinin üstünde olması metnin okunmasını güçleştirir, metinden beklenen fayda
sağlanamaz. Metinlerin öğrenci düzeyinin altında ve kolay olması da öğrenciye gerekli katkıyı
vermez. Metinlerin hedef kitleye uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonunda
okunabilirlik kavramı ortaya çıkarılmıştır. Okunabilirlik çalışmalarında metnin kelime ve cümle
uzunlukları, bilinen ve bilinmeyen kelimelerin sayıları, zor ve kolay kelimelerin sayıları
incelenmektedir Araştırmalar metindeki cümle ve kelime uzunluklarının, bilinen ve bilinmeyen kelime
sayılarının vb. unsurların metnin okunmasını etkilediğini göstermektedir. Okunabilirlik, okurun okuma
metinlerini kolay ve güç anlaşılabilir bulma durumu olarak tanımlanmaktadır. Birçok araştırmacı bu
kavramı içine alan formüller üretmiş ve metinlerin okunabilirliklerini tespit etmeye çalışmışlardır.
Ders kitapları ülkemizde hala en önemli öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Türkçe Öğretim
Programları doğrultusunda her yıl okullarda okutulmak üzere birçok yayınevi tarafından ders kitapları
hazırlanmaktadır. Türkçe Öğretim Programı’nda ders kitaplarında yer alan metinlerin taşıması gereken
özellikler belirtilmekle beraber kitaplardaki metinler yayınevinin seçimine göre yer almaktadır. Oysa
kitaplara metin seçiminde metinlerin okunabilirlik düzeyleri de ölçüt olarak kabul edilebilir. Türkçe
ders kitapları bu açıdan incelenerek bu kitaplardaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi
gereklidir. Bu kitaplarda yer alan metinlerin okunabilirliğini tespit etmek öğrencilerin metinlere olan
ilgisi açısından önemlidir. Bu amaçla Meram Yayıncılık tarafından basılan 7. Sınıf Türkçe Ders
Kitabı’nda yer alan metinlerin okunabilirliği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Ateşman’ın
Türkçe için Flesch’ten uyarladığı, kelime ve cümle uzunluğunu temel alan formül ve Gunning Zorluk
Göstergesi formülü kullanılarak ders kitabında yer alan metinlerin okunabilirliği belirlenmiştir. Her iki
formülle elde edilen veriler karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türkçe ders kitapları, okunabilirlik, metin, okuma kolaylığı, okuma
güçlüğü.
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ABSTRACT
Basic materials of language are verbal and written texts. By these texts an individual learns the
rutes, beauties and details of the mother tongue. Students acquire basic language skills and
achievements in Turkish lessons via these texts. The importance of a well-chosen text cannot be
underestimated when bringing the student in gaining basic skills by this lesson. For this lesson the
texts should be appropirate for Turkish lesson’s achievements and the level of students.
The fact that texts level is over the level of students makes the reading of the text diffucult and
intended benefits ara not supplied. Te fact that the texts are easy and texts’ level is under the level of
student doesn’t provide necessary. Contribution to the student too. After the studies aiming to detect
the convenience of the texts for he target group, there has appeared a concept called as “Readabilty” .
in “Readabiltyé studies the word length and sentence length of the text, the number of known and
unknown words, the number of diffucult and easy words are researched. Studies show that the word
and sentence lenth in texts, the number of known and unknown words etc. Affects the proces of
reading texts. Readability is defined as a state in which the reader finds out the act of reading texts as
easily or difficulty understandable. Many researchers have produced formulas including this concept
and have tried to detect the readability of the texts. Textbooks have still been as the most significant
education material. Textbooks are produced by many publishers for schools every year in accordance
with Turkısh Education Programs. Apart from stating the necessary properties of texts whithin
Turkısh Education Program. The texts in boks are placed according to the claims of publishing houses.
However, that readabilty level may also be accepted as criterion when choosing texts for textbooks.
Determining the level of readability in Turkısh lessons is necessary after examining those boks from
tthis point of view. Detecting the readability of these texts in these textbooks are important when
taking the students’ interest into consideration. With this purpose the readability of the texts in Turkısh
textbooks published by Meram publishing house for 7’th grades has been tried to be determined. In
this research, the Formula that Ateşman Compiles from Flash for Turkısh and uses word and sentence
length as base has been stated together with the readability of the texts in textbooks by using
Gunning’s “ diffuculty indicator Formula”. A conclusion has been inferenced by comparing the datas
that have been gained from both Formula.

1.GİRİŞ
Ülkemizde öğretim programlarının yürütülmesinde en çok kullanılan materyalin ders kitapları
olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hemen hemen bütün dersler için ders kitabı bulunmakta ve bu ders
kitaplarının Milli Eğitimin Temel Amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda hazırlandığı
görülmektedir. Çiftçi ve diğerleri(2007:206) eğitim öğretimde temel kaynak olarak kullanılan ders
kitaplarını; öğrencinin yaş ve bilgi seviyesine uygun bilişsel ve duyuşsal becerilerle donatılmış zengin
metinlerden oluşan, öğretim programları doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye
aktaran basılı eğitim ve öğretim materyali olarak tanımlamaktadırlar.
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Türkçe

derslerinin öncelikli işlevi, öğrencilerin anlama ve anlatma dil becerilerini

geliştirmektir. Bununla birlikte, öğrencilerin öğretim sürecine etkin katılma, beklenen akademik
başarıyı yakalama, sosyal yaşamda girişimci olma, iletişim kurma, problem çözme, yaratıcı düşünme
becerilerinin edinimini de sağlamaktır. Öğretmenler, genellikle bu temel becerilerin edinimini
sağlamak için Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinleri ve ona bağlı olarak yapılan etkinliklerden
yararlanırlar(Karatay

vd,

2013: 605).

Yapılan bir

araştırmanın sonuçlarına

göre

Türkçe

öğretmenlerinin ders kitaplarından yararlanma oranları %94, 44’tür(Özbay, 2003:27). Oldukça yüksek
olan bu oran ders kitaplarının kaliteli olmasının dikkate değer bir husus olduğunu gözler önüne
sermektedir. Ayrıca ders kitapları özel bir kitle olan öğrenciler için yazılmıştır. Seslendiği kitlenin
öğrenciler/çocuklar olması ders kitaplarını özel kılmaktadır. Bu da ders kitaplarının planlanmasından
basılmasına, basımından kullanımına dek tüm süreçlerde hitap edeceği yaş grubunun özelliklerinin
dikkate alınmasını zorunlu hale getirmektedir(Kabapınar, 2005).
Demir(2008: 301)de

Türkçe

dersinin, öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini

geliştirmeyi, kendini doğru ifade etmeyi, öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı
hedefleyen bir ders olduğunu; bu becerileri edinmiş bireylerin toplumda bir yer kazanması, akademik
anlamda başarı elde etmesi gibi hedeflere ulaşmak için ders işleyiş sürecinde öğretmenlerin etkin
olarak kullandıkları en öncelikli kaynağın Türkçe ders kitapları olduğunu ifade etmektedir.
Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla ders kitaplarına alınan metinlerin bazı temel
ölçütlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır. Öğretim aracı olarak kullanılan ders kitaplarındaki
metinlerin okunabilir ve anlaşılabilir olması hem öğrenme hem de ders işleme sürecini
kolaylaştıracaktır(Karatay vd, 2013: 605).
Ders kitaplarında bulunan metinlerin taşıması gereken nitelikler Türkçe Dersi Öğretim
Programı’'nda en iyi şekilde açıklanmıştır. 2005 yılında yayımlanan Türkçe Öğretim Programı’nda
metinlerin taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
a.

Metinler,

Türkçenin anlatım zenginliklerini ve

güzelliklerini yansıtan eserlerden

seçilmelidir.
b. Metinler; dil, anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden seçilmelidir.
c. Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde, Türkçenin doğru, güzel ve etkili
kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir.
d.

Metinler,

öğrencilerin

dil

zevkini

ve

bilincini

geliştirecek,

hayal

dünyalarını

zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.
e. Her metin, öğrencinin söz varlığını zenginleştirecek yeni öğrenilecek söz ve söz gruplarına
yer vermelidir(MEB, 2005: 161). Aynı şekilde son günlerde taslak olarak yayımlanan Türkçe Dersi
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Öğretim Programı’nda(2017: 11 taslak) da metinlerin taşıması beklenen niteliklere ayrıntılı bir şekilde
yer verilmiştir.
Ulusoy(2009: 106) her sınıfın farklı ön deneyimler ve okuma seviyelerine sahip öğrencilerden
oluştuğunu, bazı öğrencilerin ortalama okuma seviyesinin üstünde bazılarının da altında olduğunu
bunun yanında metinlerin de güçlük düzeylerinin farklılaştığını ifade etmektedir. Bazı metinlerin
öğrenciler tarafından kolayca okunabildiğini, bazılarının ise okunmasının zor olduğunu vurgulamıştır.
Metinler seçilirken öğrencinin yaşı, seviyesi, kelime hazinesi vb. gibi unsurlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bu hususların yanında bir metnin taşıması gereken birçok özellik vardır. Bu özelliklerden biri
de okunabilirlik kavramıdır. Metnin okunabilir olup olmadığı öğrenciye sunulurken dikkate alınması
gereken bir diğer önemli noktadır. Bu hususta ders kitaplarının taşıması gereken niteliklerle ilgili
önemli çalışmalar yapılmış ve bu araştırmalar doğrultusunda ders kitaplarında bulunan metinlerin
okunabilirlik açısından düzeyleri belirlenmeye çalışılmış; elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli
öneriler öne sürülmüştür(Ateşman, 1997; Sönmez, 2003; Dikmenli vd., 2008; Yazıcı ve Yeşilbursa,
2007; Çiftçi vd, 2007; Tekbıyık, 2006; Ulusoy, 2009; Temur, 2003; Köse,2009; Tekşan, 2016).
19. yüzyılın başlarında ABD’de ortaya çıkan bir kavram olan okunabilirlik(Dubay, 2004)
genellikle okunaklılık kavramıyla karıştırılmaktadır. Metnin yazı karakteri, sayfa şekli vb. özellikler
okunaklılığı; herhangi bir dildeki metnin okuyucular tarafından kolay takip edilebilir olması da
okunabilirliği vermektedir(Bezirci ve Yılmaz, 2010: 50).
Ateşman’a göre(1997: 71) okunabilirlikten kastedilen, “okuyan kişi tarafından metinlerin ne
kadar kolay ya da güç anlaşılır olduğu”dur. Temur(2003: 172) da metnin güç olması okumayı
zorlaştırırken kolay olması okumaya ilgiyi azaltır” demektedir(Akt: Çiftçi vd, 2007: 208).
Richardson, Morgan ve Fleener (2009) okunabilirliği metin ile okuyucu arasındaki uyum
olarak tanımlamaktadırlar. Okunabilirlik, Harris ve Hodges’e (1995) göre yazma stilinden
kaynaklanan anlama kolaylığı olarak tanımlanmaktadır(Keskin ve Akıllı, 2013: 48).
Okunabilirlik, öğrencinin okuduğu metni hızlı okuma ve okuduğunu anlama düzeyi olarak
açıklanabilir.
vurgulanmak

Bir metinde, her cümledeki kelime sayısı, her kelimedeki hece sayısı, cümlede
istenen

fikir

sayısı,

fikirlerin

devamlılığı

okunabilirliği

belirleyen

özelliklerdendir(Tekbıyık, 2006: 442). Göğüş’e (1978: 91) göre okunabilirlik bir yazıyı belli bir
düzeydeki öğrencinin okuyup anlayabilmesidir.
Kısacası okunabilirlik çalışmalarında metinlerin nicel özellikleri yani cümle ve kelime
uzunlukları ve bilinmeyen kelime sayıları esas alınarak metinlerin güçlüğü veya kolaylığını belirlemek
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esastır. Metinlerin güçlük derecesinin belirlenmesi ve bu doğrultuda metinlerin düzeye uygunluğunun
tespiti okunabilirliğin temel problemidir.”(Köse, 2009: 142).
Metinlerin kolay ve zor anlaşılır olmasını tespit etmek için birçok araştırmacı çeşitli formüller
geliştirmiştir. Bu formüllere okunabilirlik formülleri adı verilmektedir. Okunabilirlik formülleri,
metnin yapısal özelliklerinden yola çıkarak metinleri okuma zorluklarına veya kolaylıklarına göre
tanımlamayı ve sınıflandırmayı amaçlayan kestirim araçlarıdır(Çetinkaya, 2010:40). 7. Sınıf Türkçe
Ders Kitabı’nda yer alan metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesinde Gunning Zorluk
Göstergesi ve Ateşman’ın Flesch’ten Türkçe için uyarladığı formül kullanılmıştır.
1.1Gunning Zorluk Göstergesi
1952 yılında Gunning tarafından ortalama cümle uzunluğu ve üç ve daha fazla heceli sözcük
sayısını temel alan bir formül yayımlanmıştır. “Fog İndeksi” olarak bilinen bu formül “zorluk
göstergesi” olarak da adlandırılmaktadır. “Gunning Zorluk Göstergesi” “kısa cümleler uzun cümlelere
oranla daha yüksek okunabilirlik sağlar” yaklaşımı ile oluşturulmuştur. Bu zorluk göstergesine göre en
uygun okunabilirlik puanı 7 ve 8 olarak belirlenmiştir. 12’nin üstünde bir okunabilirlik puanı birçok
okur için uygun değildir(Çetinkaya, 2010: 52).
Gunning‟in kelime uzunluğu ve cümle uzunluğuna göre tanımlamış olduğu bu formül, sadece
iki nicelikle metnin hangi yaş grubuna hitap ettiği, buna göre de metnin ne derece kolay veya zor
olduğu hakkında bilgi vermektedir(Bezirci ve Yılmaz, 2010).
Formül şöyledir:
Metinden 100 kelimelik bir bölüm alınır. Bu bölümde bulunan üç ve daha fazla heceli kelimler
sayılır ve geriye kalan kelime sayısına bölünerek 100 ile çarpılır. Kelime sayısı da cümle sayısına
bölünerek ortalama kelime sayısı bulunur. Üç heceli kelime yüzdesi ve ortalama kelime sayısı
toplanarak fog indeks(0,4) ile çarpılır(Temur, 2002: 29- 30). Formül matematiksel olarak aşağıdaki
gibi gösterilmektedir:
•
Üç heceli kelime oranı=(üç ve daha fazla heceli kelime/ geriye kalan kelime
sayısı)X100
•
Kelime ortalaması=Kelime sayısı/cümle sayısı
Fog İndex= 0,4(Üç ve üçten fazla heceli kelime oranı+ kelime ortalaması)
Temur(2002: 29) Gunning Zorluk Göstergesi ile ilgili olarak formülden elde edilen sonucu
“8- 10 arası kolay metin, 11 ve üstü zor metin” olarak değerlendirmiştir(Stone, 2000; Güneş, 2000:
340, Goldbort, 2001:40; Akt: Temur, 2002: 29). Köse’nin(2009: 143) Güneş’ten(2002) aktardığına
göre de elde edilen sonuç 3 ile 11 arasında çıkarsa sonuç iyi yani metin anlaşılabilirdir, 12 ile 14
arasında ise metin fazla uzundur, 15’ten fazla ise metin hukuk diline yakın ve kabul edilemez ölçüde
zordur. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar Temur’un(2002) aktardığı değerlere göre incelenmiştir.
1.2Ateşman’ın Okunabilirlik Formülü
Metinlerin cümle ve kelime uzunluklarını esas alan bir formüldür. Cümleyapısı, cümle
uzunluğu, kelimelerin hece sayısı vb. özellikler dilden dile farklılık gösterir. Dolayısıyla geliştirilen
okunabilirlik formüllerinin birçoğunun Türkçe yazılmış bir metin için kullanılması doğru sonuçlara
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ulaşmayı engelleyecektir. Ateşman her dilin cümle ve kelime yapısının, uzunluklarının farklılık
gösterdiği düşüncesinden hareketle, Flesch’in geliştirdiği formülü Türkçeye uyarlamıştır. Türkçe için
bilinen ilk okunabilirlik formülünü geliştiren Ateşman’a göre Türkçenin ortalama cümle uzunluğu 910 sözcük, ortalama sözcük uzunluğu da 2,6 heceden oluşmaktadır(Ateşman, 1997)
(1) R:E: =206, 835- 0,846x1 - 1,015x2
X1: Hece olarak ortalama sözcük uzunluğu
X2: Sözcük olarak ortalama cümle uzunluğu
(2) O.S.= 198,825- 40,175x1—2,610 x2
Ateşman’ın formülüne göre okunabilirlik sayıları aşağıdaki gibidir:
Okunabilirlik Sayısı
90- 100
70- 89
50- 69
30- 49
1-29

Çok kolay
Kolay
Orta güçlükte
Zor
Çok zor

Ateşman’a göre Türkçe için (Hece Olarak) Kelime uzunluğu ve (Kelime Olarak) Cümle
uzunluğu ortalamaları da aşağıdaki gibidir.
Hece olarak(kelime uzunluğu)
2,2
3,0

En kolay metin
En zor metin

Kelime olarak(cümle uzunluğu)
4
30

1.3Araştırmanın Amacı
Ülkemizde ana dili eğitimi kapsamında dört temel dil becerisi olan okuma, dinleme, konuşma
ve yazma becerilerini Türkçe derslerinde öğrencilere kazandırma ve bu becerileri geliştirme
amaçlanmaktadır.

Eğitim

öğretimin

en

iyi şekilde

gerçekleşmesi için çeşitli materyaller

kullanılmaktadır. Türkçe öğretmenlerinin en çok başvurduğu materyal ders kitaplarıdır. Öğretimin
amacına ulaşabilmesi için ders kitaplarında yer alan metinlerin nitelikli olması gerekmektedir. Öğrenci
seviyesine uygun ve okunabilirlik düzeyinin istenilen ölçüde olması metinlerde aranan nitelikler
arasında yer alır. Araştırmanın amacı 2016- 2017 eğitim öğretim yılı için Meram Yayıncılık tarafından
basılan 7. Sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerin okunabilirliklerini inceleyerek 7. Sınıf
öğrencilerine uygunluğunu, kullanılabilirliğini tespit etmektir.
2.YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama yöntemi kullanılmıştır.
Bu model, geçmişte veya hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009).
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2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Meram Yayıncılık tarafından hazırlanan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındatoplamda 24 metin
bulunmaktadır. Araştırmada kitapta yer alan okuma alanı için verilmiş düzyazı türünde olan 12 metin
incelenmiş ve sonuçlar bu metinlerden elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir.
Araştırmada Ateşman’ın Türkçe için Flesch’ten uyarladığı, kelime ve cümle uzunluğunu temel
alan formül ve Gunning Zorluk Göstergesi(Gunning Fog Değeri) formülü kullanılarak 7. Sınıf Türkçe
Ders Kitabında yer alan 12 metnin okunabilirliği belirlenmiştir. Her iki formülle elde edilen veriler
karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılmıştır.
3.BULGULAR
Meram Yayıncılık tarafından basılan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan metinlerin
Ateşman’ın okunabilirlik formülüne göre okunabilirlik değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 1.7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan metinlerin Ateşman’ın okunabilirlik
formülüne göre okunabilirlik değerleri
Metin İsimleri

Okunabilirlik
Düzeyi
64,34485

Hece ortalaması

Cümle ortalaması

2,89

7,04

Okunabilirlik
Düzeyi
Orta Güçlükte

51,70571
77,85131

2,81
2,6

13,114
6,329

Orta Güçlükte
Kolay

52,34521

2,95

10,714

Orta Güçlükte

62,13119

2,87

8,196

Orta Güçlükte

Uzun Mehmet

90,12025

2,29

6,4

Çok Kolay

Görme Anlama Merakı
Harika Çocuk

54,80193
77,65333

2,85
2,62

11,312
6,097

Orta Güçlükte
Kolay

İpek Diyarı Ve Taht
Şehri Bursa
Çelik Çomak

70,09396

2,44

11,764

Kolay

76,555

2,68

5,5944

Kolay

Ezgiyle Dönen Dünya
Son Kuşlar

25,69967
30,727

2,81
2,56

27,078
25

Çok Zor
Zor

Ortalama

61,16558333

Sakarya Savaşına
Hazırlık
Atatürk Kültür Ve Dil
Akılcıydı Bilime
İnanırdı
Türk Hanımlarıyla
Birlikte Sahneye
Güneşe Doğru

Orta Güçlükte

Tablo 1’de görülüğü gibi 7. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 12 metnin her birinin
okunabilirlik düzeyleri birbirinden farklıdır. Ateşman’ın okunabilirlik değerlerine göre;

“Sakarya

Savaşı’na Hazırlık” (64.34), “Atatürk, Kültür ve Dil” (51.70), “Güneşe Doğru” (62.13), “Görme
Anlama Merakı” (54.80) orta güçlükte olan metinlerdir. “Akılcıydı, Bilime İnanırdı”(77,85), “Harika
Çocuk”(77,65), “İpek Diyarı ve Taht Şehri Bursa”(70, 09), “Çelik Çomak”(76,55) metinleri kolay
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metinlerdir. “Uzun Mehmet”(90,12) metni çok kolay, “Ezgiyle Dönen Dünya” metni çok zor ve “Son
Kuşlar” metni zor seviyededir.

Metinlerin ortalama okunabilirlik düzeyleri 61,16 değeriyle orta

güçlüktedir. Kitapta yer alan metinler öğrencilerin seviyesinin ne çok altında ne de çok üstündedir.
Meram Yayıncılık tarafından basılan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan metinlerin
Gunning Zorluk Göstergesi(Gunning Fog Değeri) okunabilirlik formülüne göre okunabilirlik değerleri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo.2.7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan metinlerin Gunning
Göstergesi(Gunning Fog Değeri) okunabilirlik formülüne göre okunabilirlik değerleri.
Metin İsimleri
Sakarya Savaşına Hazırlık

Gunning Fog Değeri
26,12

Okunabilirlik Düzeyi
ZOR

Atatürk Kültür Ve Dil
Akılcıydı Bilime İnanırdı
Türk Hanımlarıyla Birlikte Sahneye
Güneşe Doğru
Uzun Mehmet
Görme Anlama Merakı
Harika Çocuk
İpek Diyarı Ve Taht Şehri Bursa
Çelik Çomak
Ezgiyle Dönen Dünya
Son Kuşlar
Ortalama

26,76
20,96
27,36
27,8
13,7
27,7
17,46
20,4
24,7
31,7
28
24,38833333

ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR
ZOR

Zorluk

Tablo 2’de verilen Gunning Zorluk Göstergesi değerlerine göre 7. Sınıf Türkçe Ders
Kitabında

yer alan metinlerden elde edilen sonuçların tamamının 11’den yüksek olduğu

görülmektedir. Metinlerin Gunning Zorluk Göstergesi ortalaması 24, 38’dir. Bu veriler de metinlerin
okunabilirlik seviyelerinin zor düzeyde olduğunu göstermektedir.
Tablo.3: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda bulunan metinlerin formüllere göre okunabilirlik
değerlerinin karşılaştırılması.

Metin İsimleri
Sakarya Savaşına
Hazırlık
Atatürk Kültür Ve
Dil
Akılcıydı Bilime
İnanırdı
Türk Hanımlarıyla
Birlikte Sahneye
Güneşe Doğru
Uzun Mehmet

Ateşman’ın Okunabilirlik
Formülü Değerleri
Okunabilirlik
Okunabilirlik
Düzeyi
Düzeyi
64,34485
Orta Güçlükte

Gunning Zorluk Göstergesi Değerleri

51,70571

Gunning Fog Değeri

Okunabilirlik Düzeyi

26,12

ZOR

Orta Güçlükte

26,76

ZOR

77,85131

Kolay

20,96

ZOR

52,34521

Orta Güçlükte

27,36

ZOR

62,13119

Orta Güçlükte

27,8

ZOR

90,12025

Çok Kolay

13,7

ZOR
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Görme Anlama
Merakı
Harika Çocuk

54,80193

Orta Güçlükte

27,7

ZOR

77,65333

Kolay

17,46

ZOR

İpek Diyarı Ve
Taht Şehri Bursa
Çelik Çomak

70,09396

Kolay

20,4

ZOR

76,555

Kolay

24,7

ZOR

Ezgiyle Dönen
Dünya
Son Kuşlar

25,69967

Çok Zor

31,7

ZOR

30,727

Zor

28

ZOR

ORTALAMA

61,165

Orta Güçlükte

24,388

ZOR

Tablo 3’e bakıldığında metinlerden elde edilen sonuçların formüllere göre farklılık gösterdiği
görülmektedir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Elde edilen sonuçlara bakıldığında Ateşman’ın okunabilirlik formülüne göre 7. Sınıf Türkçe
ders kitabında yer alan metinlerin okunabilirlik ortalamaları 61,165 olarak bulunmuştur. Elde edilen
sayısal veri metinlerin orta güçlükte olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Karatay vd. nin 2013 yılında
yapmış

oldukları

Türkçe

ders

kitaplarındaki

metinlerin

okunabilirlik

düzeyleri

ile

ilgili

araştırmalarında 7. Sınıf metinleri ile elde ettikleri sonuçlarla örtüşmemektedir. Yapılan o araştırmaya
göre 7. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik seviyeleri zor düzeydedir.
Gunning Zorluk Göstergesine göre incelenen metinlerin okunabilirlik ortalamaları 24,388
olarak bulunmuştur. Bu sayısal veri metinlerin zor olduğunu göstermektedir. Her iki formülle elde
edilen verilerin birbiriyle tutarlı sonuçlar vermediği görülmüştür. İngilizce gibi yabancı diller için
geliştirilmiş

olan Gunning Fog indeksinin Türkçenin dil yapısına

uygun olmadığı benzer

araştırmalarda da ortaya çıkmıştır(Dikmenli vd, 2008). Sönmez(2003) çalışmasında Gunning Fog
İndeksinin tutarlı bir sonuç vermediğine ulaşmıştır. Köse(2009) yapmış olduğu “Flesch – Kincaid
Formülü, Gunning Fog İndeks, Sönmez Formülü, Cloze Test Yöntemi ve Ateşman Tarafından Türkçe
İçin Geliştirilen Formül” ile yapmış olduğu çalışmada Gunning Zorluk Göstergesinin Türkçe için
uygun olmadığı sonucunu elde etmiştir. Aynı şekilde Budak(2005) da Sönmez’in formülü ve Gunning
fog indeksi ile yapmış olduğu çalışmada Fog indeksinin Türkçe için uygun bir formül olmadığını
tespit etmiştir.
Ateşman’ın Türkçe için uyarladığı formülden elde edilen sonuçlar metinlerin anlaşılabilir
olduğunu ortaya koymuştur. Ders kitabında yer alan metinlerin orta güçlükte metinler olduğu ifade
edilebilir. En uygun okunabilirlik formülünün de Ateşman’a ait formül olduğu görülmüştür. Türkçe
metinlerin okunabilirliklerinin tespitinde bu formülün kullanılması önerilir. Ayrıca Türkçenin
özelliklerine uygun başka okunabilirlik formülleri geliştirilmelidir.
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Ders kitaplarına alınacak metinlerin hitap edeceği yaş grubuna uygun olmasının yanında
okunabilirlik seviyelerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilere okuma
alışkanlığı kazandıracak nitelikte metinlerin seçilmesi önerilmektedir.
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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL ÖYKÜLERİNİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ
Keziban Tekşan, Ali Dizman, Burak Çelenk, Zeki Can
Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, ORDU
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ÖZET
Metinler Türkçe öğretiminin vazgeçilmez araçlarıdır. Öğrencilerin zihinsel ve sosyal becerileri
metinler yoluyla geliştirilir. Öğrenciler metinler üzerinde düşünerek, değerlendirerek, çıkarımda
bulunarak, analiz-sentez yaparak vb. dil becerilerini geliştirebilir. Sözlü ve yazılı metinlerde kullanılan
Türkçenin kurallarını, güzelliğini, inceliğini ve zenginliğini görebilir, örnek alabilir. Bu nedenle
Türkçe öğretiminde kullanılan metinlerin Türkçe dersinin kazanımlarına ve öğrenci düzeyine uygun
olması, metin seçimi büyük önem taşır. Okuma ilgisinin artması ve kitaba ulaşılabilirliğin
kolaylaşması bunu zorunlu kılmaktadır. Kitap seçiminde öğrenciye yardımcı olmak ve kitap düzeyinin
öğrenciye uygun olup olmadığını belirlemek hem öğretmenler hem de ebeveynler için cevabı
bulunamamış sorulardandır. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla araştırmalar yapılmış, çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir. Okunabilirlik de bu yöntemlerden biridir. Okunabilirlik, okuyan tarafında
metnin kolay ya da güç anlaşılır olma durumudur. Metinlerin cümle ve kelime uzunlukları, zor ve
bilinmeyen kelime sayısı metnin okunabilirliğini kolay veya zor diye belirlemektedir. Bu amaçla
birçok formül geliştirilmiştir. Türkçe dersinde kullanılacak metinlerin seçiminde de okunabilirlik
formülleri uygulanarak metinlerin okunabilirlik düzeyleri belirlenebilir. Modern Türk hikayeciliğinin
önemli temsilcilerinden olan Memduh Şevket Esendal’ın hikayeleri ders kitaplarında metin olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı onun hikayelerinin okunabilirlik düzeyleri belirlemektir. Bu
amaçla yazarın Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan Otlakçı, Bizim Nesibe, Veysel Çavuş, İhtiyar
Çilingir, Mendil Altında, Bir Kucak Çiçek, Mutlu Bir Son, Hava Parası, Kelepir, Gödeli Mehmet adlı
hikaye kitaplarında yer alan hikayelerinin her birinin okunabilirlik düzeyleri tespit edilecektir.
Hikayelerin okunabilirlik düzeyini belirlemede Ateşman, tarafından Türkçe için geliştirilen Flesh
okunabilirlik formülü uygulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Okunabilirlik, okuma düzeyi, okuma güçlüğü, okuma kolaylığı, Memduh
Şevket Esendal
ABSTRACT
Texts are indispensable tools of Turkish teaching. The mental and social skills of students are
developed through texts. Students can develop their language skills by thinking, evaluating, inferring,
analyzing and synthesizing texts. Student can see the rules, beauty, elegance and richness of the
Turkish languages used in oral and written texts. For this reason, text selection is very important
because the texts used in Turkish teaching are appropriate to the achievements of the Turkish course
and to the level of the student. The increase of reading interest and the facilitation of the accessibility
of the land make it necessary. To help the student in choosing books and to determine whether the
book level is suitable for the student is an unanswered question for both teachers and parents. Various
researches have been conducted to find answers to these questions and various methods have been
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developed. Readability is one of these methods. Readability is that the text on the reader side is easy or
difficult to understand. Sentences and word lengths of texts, difficult and unknown word counts make
it easy or hard to read the text. Many formulas have been developed for this purpose. The readability
of texts can be determined by applying readability formulas in the selection of texts to be used in
Turkish lesson. The stories of Memduh Şevket Esendal, one of the most important representatives of
modern Turkish storytelling, are used as texts in textbooks. The purpose of this study is to determine
the readability levels of his stories. For this purpose, the readability levels of each of the stories in the
storybooks published by Bilgi Yayınevi, Otlakçı, Bizim Nesibe, Veysel Çavuş, İhtiyar Çilingir, Mendil
Altında, Bir Kucak Çiçek, Mutlu Bir Son, Hava Parası, Kelepir, Gödeli Mehmet will be determined. In
determining the readability level of the stories, Flesh readability formula, developed for Turkish by
Atesman, will be applied.
Keyword: Readability, level of reading, reading power, ease of reading, Memduh Şevket
Esendal

GİRİŞ
Okuma, sözcükleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama ve
anlamlandırma etkinliğidir (Gündüz ve Şimşek, 2013). TDK(2005)’da yazıya geçirilmiş bir metne
bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek olarak verilmiştir. Bu
tanımların dışında okumak, insanın öğrenme ve bilme ihtiyacını karşılaması bakımından ekonomik ve
etkili bir araçtır. Okuma kavramına bilgilenme, kendini geliştirme, eğlenme, bireysel ve toplumsal
yaşamı zenginleştirme gibi anlamlar da yüklemek mümkündür. Kafka ‘’Bir kitap, içimizdeki donmuş
denize inmiş bir baltadır.’’ sözüyle okumanın gücünü vurgulamıştır. Okuyarak dünyamızı, tarihimizi
ve kendimizi keşfederiz diyen Boorstin de gelişmek ve bilmek isteyen insanın okuması gerektiğini
belirtmiştir. Öğrenmenin en önemli unsurlarından olan okuma, bireyin yaşamı boyunca kullandığı en
etkili dil becerilerinden biridir. Okuma, insanların duygu, düşünce, davranış ve kişiliklerini
şekillendirme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. “Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Ben bu
işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.” diyen Goethe,
okuma ediminin yaşam boyu devam eden bir etkinlik olduğuna vurgu yapar (Özdemir, 2011:12; Akt.
Tekşan, 2016).
Birey tüm hayatında aktif şekilde okuma becerisini kullanmaktadır. Kullanılan bu beceriyle
birey, yazarın doğrudan veya dolaylı şekilde aktardığı mesajı almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda
günümüzde bireyin okuduğunu anlama ve yorumlama süreçlerinin tespitini kolaylaştırmak için ortaya
atılan ‘okunabilirlik’ kavramı metinlerdeki kelime ve cümle uzunluklarını belirleyerek metinlerin
okuma güçlüğünü saptamayı amaçlar.
Okunabilirliği öğrenicinin okuduğu metinleri hızlı okuma ve okuduğunu anlamlandırma
düzeyi olarak açıklayan Tekbıyık (2006), “Bir metinde, her cümledeki kelime sayısı, her kelimedeki
hece sayısı, cümlede vurgulanmak istenen fikir sayısı, fikirlerin devamlılığı okunabilirliği belirleyen
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özelliklerdendir” (Tekbıyık, 2006: 442) diyerek de bu kavrama uygun açıklamayı getirmiştir. Zorbaz
(2007) okunabilirliği açıklarken metinlerde bulunan cümle ve kelime uzunlukları ile bilinmeyen
kelimeleri de göz önüne alarak metnin zorluk derecesini belirlemeyi amaçlar. Göğüş (1978) ise
okunabilirliği belirli bir düzeye gelmiş öğrencinin bir metnin okuyup anlamlandırması şeklinde ifade
eder.
Okunabilirlik bir metnin okunan kişi tarafından kolay takip edilmesi ve anlaşılmasını ifade
eder.

Okunabilirlik, okunaklılık kavramıyla çoğu kez karıştırılmaktadır. Okunaklılık, metnin yazı

karakteri, sayfa şekli gibi unsurlarının üzerinde durulması ile okunabilirlikten ayrılır. Okunabilirlikte
kişinin metinleri basit veya zor olarak anlamlandırması bu kavramı açıklamaktaki en önemli etkendir.
Anlamca ağır kurgulanan bir metin okumayı zorlaştırırken kolay kurgulanan bir metin ise okuyucunun
ilgisini artırmaktadır (Ateşman, 1997; Temur, 2003; Çiftçi, 2007).
Okuyucunun ilgisini artıran metinler okuma alışkanlığını bireye kazandırmakta önemli bir rol
oynar. Bu nedenle okunabilirlik düzeyi uygun olan metinler ve okuma alışkanlığı arasında sıkı bir
ilişki vardır. Okumayı bir ihtiyaç olarak gören bireyin, bu ihtiyaç doğrultusunda hayatı boyunca
istendik ve düzenli bir şekilde bunu devam ettirmesine okuma alışkanlığı denir (Mete, 2012: 45).
Bireyin yaşamı boyunca okuma alışkanlığını devam ettirmesinde okuduğu metinler önemli bir yer
tutar. Kullanılan bu metinlerde cümle uzunlukları, kelime uzunlukları ve hece sayıları da metnin
okuma düzeyini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda okunabilirlik, metinlerin okuma düzeylerini
saptadığı için bireyin okuma alışkanlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bilinen ve bilinmeyen
sözcüklerin sayısı, cümlelerin yapıları gibi bileşenler metnin okunabilirliğini etkilediği için bireyin de
okuma alışkanlığına yön verir.
“Sözcük

çalışmaları”

ve

“okunabilirliğin

değerlendirilmesi”

kavramları

okunabilirlik

çalışmalarının temelini oluştururken Chall (1998)’a göre sözcük çalışmaları bireyin okumayı
öğrenmesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bilinen ve bilinmeyen sözcükler de bu etki alanı
içinde değerlendirilmektedir. Bir metinde bilinmeyen sözcük miktarı fazlaysa ve metnin diğer
bölümlerinde sıkça tekrarlanıyorsa, okuyucu için bu metin zor olarak değerlendirilir (Akt. Hızarcı,
2009). Bunun için kısa ve basit yapılı cümleler uzun ve karmaşık yapılı cümlelere göre daha kolay
kavranır ve algılama kolaylığı sağlar (Güneş, 2003; Acarlar, Ege ve Turan, 2002).
Bireyler için basit ya da zor anlaşılacak metinlerin belirlenebilmesi için bu alanda çalışmalar
yapan birçok araştırmacı ortaya koydukları formüllerle metinlerin okunabilirlik düzeylerini ölçmeyi
amaçlamıştır. Ortaya çıkan bu formüller metinlerin yapısal özelliklerinden hareketle metinlerin okuma
güçlüklerini veya kolaylıklarını saptayarak bunları tanımlamayı ve sınıflandırmayı amaçlamaktadır
(Çetinkaya, 2010). Okunabilirliğin ölçülebilmesi için metindeki hece sayısı ortalamaları, sözcük sayısı
ortalamaları ve cümle sayısı ortalamaları olmak üzere üç farklı değişken saptanmıştır. Bu değişkenler
vasıtasıyla da birçok araştırmacı farklı orantısal değerler belirlemişlerdir (Hızarcı, 2009; Temur,
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2003). Bu değişkenlere ek olarak birleşik-basit yapılı sözcükler, somut-soyut sözcükler, ek ve
tamlamalar gibi değişkenler de metin içerisinde çoğaldıkça okunabilirliği formülleştirmek daha zor
olmaktadır (Ateşman, 1997). Metinleri zor veya kolay anlaşılması bakımından iki şekilde
değerlendiren Flesch (2000) ise cümle uzunluğu, kelime uzunluğu ve kelimelerin hece sayıları gibi
ölçütler sayesinde bu değerlendirmeleri yapmaktadır. Bu konuda çalışma yapan araştırmacılar ise bu
ölçütleri göz önünde bulundurarak okunabilirlik formülleri geliştirmiştir (Akt. Hızarcı, 2009).
Okunabilirlik konusunda çeşitli dillerde sayısız çalışma yapıldığını bildiren Çetinkaya, bu
çalışmalar içinde, alanyazında en çok kabul gören ve kullanılabilir nitelikte olan çalışmaları ayrıntılı
olarak tanıtır. Aşağıda Çetinkaya’nın çalışmasında açıkladığı okunabilirlik formülleri hakkında bilgi
verilmiştir (Çetinkaya, 2010: 40-58).
Dale-Chall Formülü:
Metinin ilk yüz kelimesi temel alınarak uygulanan bu formülde, cümle sayısı ve zor (az
kullanılan)

kelime

sayısı

belirlenir.

Cümle

uzunluğu

kelime

sayılarının

cümle

sayılarına

bölünmesinden elde edilir. Zor kelimelerin oranı ise zor kelimelerin sayısının geriye kalan kelime
sayısına bölünerek 100 ile çarpılmasıyla bulunur. Elde edilen veriler formülde yerine konularak
metnin okunabilirlik düzeyi belirlenir.
Flesch Okuma Kolaylığı Formülü:
Metinden seçilen 100 kelimelik bölümdeki, kelimelerin ve cümlelerin uzunluğu bulunur.
Kelimelerin uzunluğunu bulmak için toplam hece sayısı, toplam kelime sayısına bölünür. Cümlelerin
uzunluğu da toplam kelime sayısı, toplam cümle sayısına bölünerek elde edilir. Veriler formülde
yerine konularak metnin okunabilirlik düzeyi belirlenir.
Powers-Sumner-Kearl Okunabilirlik Formülü:
Ortalama cümle uzunluğu ve toplam hece sayısı metinlerin okunabilirlik düzeylerinin
belirlenmesinde temel değişken olarak kullanılmaktadır. Metinden 100 kelimelik bir bölüm seçilir,
bölümdeki cümleler sayılır, toplam kelime sayısı toplam cümle sayısına bölünerek ortalama cümle
uzunluğu belirlenir. Aynı şekilde bölümdeki heceler sayılır. Bulunan veriler yerlerine konularak
formül uygulanır. Metinlerin okunabilirlik düzeyi biri eğitim düzeyi, diğeri de yaş olmak üzere iki ayrı
denklemle eşleştirilmektedir. Bu eşleştirme yalnız 7-12 yaş aralığındaki okurlar için söz konusudur.
Smog Okunabilirlik Formülü:
Değişken olarak ortalama cümle uzunluğu ile üç ve daha fazla heceli kelime oranını temel alan
bir okunabilirlik formülüdür. Metinden ardışık 30 cümlelik bölüm seçilir sonra üç ve daha fazla heceli
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kelime sayısı bulunarak denklemdeki yerlerine yerleştirilir. Bu formül diğerlerinden farklı olarak
değişkenleri toplanmak yerine çarpmayı uygun bulmuştur.
Gunning Zorluk Göstergesi:
Bunda da ortalama cümle uzunlu ile üç ve daha fazla heceli kelime sayısı iki temel değişken
olarak kabul edilmiştir. Formülün hareket noktası ise, kısa cümleler uzun cümlelere göre daha yüksek
okunabilirlik sağlar yaklaşımıdır. Önce metinden 100 kelimelik bir bölüm alınır toplam cümle sayısı
bulunur. Toplam kelime sayısı toplam cümle sayısına bölünerek cümle uzunluğu hesaplanır. Sonra üç
ve daha fazla heceli kelimelerin sayısı bulunarak toplam kelime sayısına bölünerek zor kelimelerin
yüzdesi hesaplanır. Ortalama cümle uzunluğu ile zor kelime yüzdesi toplanır elde edilen sonuç 0,4 ile
çarpılır.
Fry Grafik Okunabilirlik Formülü:
Bir metinin ya da kitabın 100kelimelik rast gele üç ayrı bölümü alınır (bu sayıdan rakamlar
çıkarılır). Her bölümdeki ortalama cümle sayısı ve bu cümlelerin hece sayısı belirlenir. Ortalama
cümle uzunluğu ve hece sayısını grafiğe yerleştirilir. Grafikte İki çizginin kesiştiği ortak nokta metnin
yaklaşık hangi okuma eğitim düzeyinde olduğunu gösterir.
Colze Okunabilirlik Formülü:
Boşluk doldurma testi diye de bilinir. Bir okuma parçasından belli aralıklarla belli sayıda
kelimenin çıkarılması ve okuyucuların bu boşlukları uygun kelimelerle doldurmasına dayanır. Böylece
okuyucuların dil becerileri özellikle kelime bilgileri de ölçülebilir. Katılımcıların daha önceden
okumadıkları yaklaşık 275 kelimelik bir metin seçilir, ilk cümleye hiç dokunulmaz ikinci cümleden
itibaren her 5-6 kelimeden biri rastgele çıkarılır. Çıkarılan kelimeler ayrı bir yere kaydedilir. Çıkarılan
her kelimenin yeri boş bırakılır okuyucuların bu boşlukları doldurmaları istenir. Değerlendirmede
metnin orijinal örnekteki şekli doğru sayılır, eş anlamlı kelimeler doğru kabul edilmez.
Ateşman Okunabilirlik Formülü
Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan ilk araştırma,
Ateşman’ın Flesch’in okunabilirlik formülünü Türkçe’ye uyarladığı çalışmadır (Ateşman,1997).
Flesch’in okunabilirlik formülünün İngilizce metinlere uygun olduğunu, Türkçe metinlere doğrudan
uygulanamayacağını düşünen araştırmacı, formülü Türkçe’ye uyarlayarak yeni bir okunabilirlik
formülü geliştirmiştir. Ateşman’ın Türkçe metinlere uyarladığı bu formül başka araştırmalarda da
kullanılmıştır. (Çetinkaya, 2010). Bu formülde metinlerin kelime ve cümle uzunlukları iki değişken
olarak kabul edilmiştir. Ateşman, Flesch’in geliştirdiği formülü Türkçeye aşağıdaki şekilde
uyarlanmıştır:
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Okunabilirlik Sayısı = 198,825 –40,175.x1 – 2,610.x2
X1 : Hece olarak ortalama kelime uzunluğu
X2 : Sözcük olarak ortalama cümle uzunluğu.
Kelimelerin uzunluğu için hece sayısı, kelime sayısına bölünür; cümlelerin uzunluğu için de
kelime sayısı cümle sayısına bölünür.
Ateşman, Türkçe metinler için kelime ve cümle uzunluğu ortalamalarını da aşağıda tablo 1.’de
göstermiştir.
Tablo 1.
Ortalamaları

Ateşman’a göre Türkçe için (Hece Olarak) Kelime ve (Kelime Olarak) Cümle
Hece olarak(kelime uzunluğu)
2,2
3,0

En kolay metin
En zor metin

Ateşman,

Kelime olarak(cümle uzunluğu)
4
30

geliştirdiği okunabilirlik formülü ile Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeyini

kolaydan zora doğru sıralamıştır. Buna göre bir metnin okunabilirlik düzeyi 100’e (yüz) yaklaştıkça
kolay; 0’a (sıfır) yaklaştıkça güç bir metin olarak kabul edilmektedir (Temur, 2003: 178). Aşağıda
tablo 2’de Ateşman’ın belirlediği Türkçe metinlerin okunabilirlik aralıkları gösterilmiştir.
Tablo 2.Türkçe Metinlerin Okunabilirlik Aralıkları
Okunabilirlik aralığı
90-100
70-89
50-69
30-49
1-29

Okunabilirlik düzeyi
Çok kolay
Kolay
Orta güçlükte
Zor
Çok zor

Alan yazına bakıldığında okunabilirlik ile ilgili yapılan çalışmalarda Ateşman’ın Flesch’den
uyarladığı formülün sıkça kullanıldığı görülmüştür. Güneş(2000), Temur(2002), Çiftçi, Çeçen ve
Melanlıoğlu(2007), Zorbaz(2007), Demir(2008), Temizyürek(2010), Tosunoğlu ve Özlük(2011), Okur
ve Arı(2013), İskender(2013), Tekşan(2016) bu alanda çalışma yapan araştırmacılar arasındadır.
Memduh Şevket Esendal ve Öykücülüğü
Rumeli göçmeni bir ailede, 1883 yılında, Çorlu’da dünyaya gözlerini açan Esendal
edebiyatımızda kendini öyküye adayan ender yazarlarımızdandır. Kendi deyimiyle hiçbir okulu
bitirmeyen Esendal dışarıdan verdiği sınavlarla mülkiyeyi ikinci sınıfa kadar okumuştur. Babasının
ölümünden sonra öğrenimini bırakıp 1900 yılında gümrük memurluğuna başlayan Esendal ilk öykü
denemelerini burada yapmıştır. Esendal öykülerinde gözlemcidir.

İttihat Terakki’deki görevinden

ötürü tüm Anadolu’yu gezme fırsatı bulan Esendal, öykülerine konu olacak birçok olay ve kişiyi
burada görmüştür. Esendal öykülerinde bu toprağın insanlarını bu toprağın diliyle sade ve anlaşılır bir
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biçimde işlemeye çalışmıştır. Gereksiz sözlerden ve süslemelerden kaçınmıştır. Onun yalın
anlatımında duygusal incelik, nükte ve insan sevgisi gözden kaçmamaktadır. Esendal’ın dili, 19081952 yılları arasında sürekli değişip gelişmiş ve her geçen gün biraz daha yaşayan Türkçeye konuşma
Türkçesine yaklaşmıştır (Çetişli,2004:175). Esendal’a neden bu kadar sade ve halk dilinde yazdığı
sorulduğunda ise ‘’O benim marifetsizliğimden. Edebiyatı bilmediğimden. Bilsem öyle düpedüz yazar
mıyım hiç?(…) Marifetli insanlar öyle yapmazlar. Aslını sorarsanız marifet hayatın içinde hayata
uymayan bir şeydir!’’ (Akt. Arısoy,1952:8) diyen Esendal, halk diliyle yazmayı hayatın kendisi olarak
görmektedir. Bu da onun yalın, anlaşılır ve okuyucuyu yormayan eserler yazmasını sağlamıştır.
AMAÇ
Bu çalışmada Memduh Şevket Esendal’ın hikâye kitaplarının okunabilirlik düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Esendal’ın hikâye kitaplarının, kelime uzunlukları ve cümle
uzunlukları incelenmiş, okunabilirlik açısından hikâyelerin düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama yöntemi kullanılmıştır.
Bu yöntem, geçmişte veya hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2009).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi için hikâyelerin ilk yüz kelimesi temel alınarak bu yüz
kelimelik bölümdeki hece ve cümle sayıları belirlenmiştir. Yüz kelime sonunda cümle bitmemişse
kalan cümlenin ilk yüz kelimeye dâhil olan kelime sayısı, o cümlenin toplam kelime sayısına
bölünmüştür. Sonra ilk yüz kelimelik bölümün kelime ve cümle uzunlukları tespit edilerek
(kelimelerin uzunluğu için hece sayısı, kelime sayısına bölünmüş; cümlelerin uzunluğu için de kelime
sayısı cümle sayısına bölünmüştür) Atesman’ın okunabilirlik formülü kullanılarak metinlerin
okunabilirlik düzeyleri belirlenmiştir.
BULGULAR
Bu araştırmada Bilgi Yayınevi tarafından yayınlanan Memduh Şevket Esendal’ın Bütün
Eserleri adlı yayından seçilen hikâye kitapları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Esendal’ın “Bir
Kucak Çiçek, Bizim Nesibe, Gödeli Mehmet, Hava Parası, İhtiyar Çilingir, Kelepir, Mendil Altında,
Mutlu Bir Son, Otlakçı, Veysel Çavuş” adlı hikâye kitaplarının her birinin başından, ortasında ve
sonundan birer hikâye seçilmiş, seçilen otuz hikâyenin okunabilirlik düzeyleri Ateşman okunabilirlik
formülüne göre incelenmiştir.
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Tablo 3. Hikâyelerin Okunabilirlik Düzeyleri
Kitaplar

Hikâyeler

Okunabilirlik
Düzeyi

Bir Kucak
Çiçek

Anlaşılmamış
Bir Nokta
Terbiyesi En
Güç Hayvan
Turan Hanım
Bizim Nesibe
Kısmet Kuşu
Kaptan Boryat
Gödeli Mehmet
İnsanın ‘Ben’i
Yurda Dönüş
Kendini Denize
At
Patron
Gizli Acı
İkisinin
Arasında
Hacı İzzet Paşa
Bay Özarıer
Behiye
Yusuf Koçoğlu
Çocukluk
Avni Hurufi
Efendi
Düğün
Hayat Ne Tatlı
Asker Hekimi
Evde Sabah
Babayla Kız
Gençlik
Türbe
İşin Bitti
Veysel Çavuş
Yeni Vali
Muzaffer

Bizim
Nesibe
Gödeli
Mehmet
Hava
Parası
İhtiyar
Çilingir

Kelepir

Mendil
Altında

Mutlu Bir
Son
Otlakçı

Veysel
Çavuş

Tablo 3’te

Ortalama
Cümle
Uzunluğu
8,16

Okunabilirlik
Düzeyi

75,49

Ortalama
Kelime
Uzunluğu
2,54

33,54

2,82

5,02

Zor

77,46
85,36
35,28
77,31
103,54
63,11
2,84
73,13

2,31
2,37
2,72
2,57
1,5
2,31
2,91
2,56

10,49
6,99
20,49
7
7,9
6,08
3,3
8,75

Kolay
Kolay
Zor
Kolay
Çok Kolay
Orta Güçlükte
Çok Zor
Kolay

60,78
76,58
63,92

2,52
2,61
2,43

13,33
6,65
14,28

Orta
Kolay
Orta

70,70
80,16
93,76
73,26
56,67
55,32

2,75
2,52
1,94
2,47
2,47
2,73

6,76
6,66
10,38
10,08
16,44
13,55

Kolay
Kolay
Çok Kolay
Kolay
Orta
Orta

55,31
75,97
100,24
68,24
91,23
69,89
87,85
60,83
69,04
68,19
67,11

2,73
2,56
2,03
2,53
2,36
2,75
2,34
2,42
2,5
2,39
2,66

12,96
8
6,58
11,08
4,66
7,07
6,5
15,62
11,24
13,26
9,52

Orta
Kolay
Çok Kolay
Orta
Çok Kolay
Orta
Kolay
Orta
Orta
Orta
Orta

verilen hikâyeler

kelime

uzunluklarına

göre

Kolay

değerlendirildiğinde

kelime

uzunluklarının 1,50 ile 2,91 arasında değiştiği görülmektedir. Tabloda yer alan kelime uzunlukları
incelendiğinde hikayelerin yalnızca iki tanesinin 2’nin altında olduğu, diğer değerlerin 2,50 civarında
yığıldığı görülmektedir. Tablodan hareketle metinlerin kelime uzunluklarının birbirinden farklı olduğu
söylenebilir.
Tablo 3’te verilen hikâyeler cümle uzunlukları bakımından incelendiğinde ise cümle
uzunluklarının 3,3 ile 20,49 arasında değiştiği görülmektedir. Cümle uzunluğu açısından en kolay
hikâye 3,3 ile “Gödeli Mehmet “adlı kitapta yer alan “Yurda Dönüş” adlı hikâyedir. En zor hikâye ise
20,49 ile “Bizim Nesibe” adlı kitapta yer alan “Kısmet Kuşu” adlı hikâyedir. Hikâyeler arasında
neredeyse altı katı bir fark vardır. Hikâye kitapları bakımından incelediğimizde ise hikâyelerin cümle
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uzunluklarında bir yakınlık gözlenmemiştir. “Otlakçı”da yer alan “İşin Bitti” adlı hikâye 15,62 cümle
uzunluğuna sahipken “Türbe” adlı hikâye ise 6,50 cümle uzunluğuna sahiptir. Burada görüldüğü
üzere cümle uzunlukları bakımından farklar vardır ve kitap hakkında bir genelleme yapılamamaktadır.
Tablo 3’de yer alan okunabilirlik düzeyleri incelendiğinde hikâyelerin 2,84 ile 103,54 arasında
değer aldığı gözlenmektedir. En kolay hikayeler “Gödeli Mehmet” (103,54) “Behiye” (93,76), “Asker
Hekimi” (100,24) ve “Babayla Kız” (91,23) adlı hikâyelerdir. Bu hikâyeler Ateşman’ın kategorisine
göre (bkz. tablo 1) çok kolay hikâyeler olarak değerlendirilir. En zor hikâyeler ise “Yurda Dönüş”
(2,84) , “Kısmet Kuşu” (35,28) ve “Terbiyesi En Güç Hayvan” (33,54) adlı hikâyelerdir. Bu hikâyeler
Ateşman’a göre çok zor ve zor olarak sınıflandırılabilir. Diğer hikayeler ise 55,31 ile 87, 85 değerleri
arasında değişen orta ve kolay olarak sınıflanan hikâyelerdir. Hikâye kitaplarını incelediğimizde
“Kelepir”, “Gödeli Mehmet”, “Bizim Nesibe” ve “Bir Kucak Çiçek” adlı kitaplarda bulunan
hikâyeler arasındaki değer farkının fazla olduğu, diğer kitaplardaki hikâyelerin birbirine yakın değerler
aldığı gözlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Memduh Şevket Esendal’ın hikâyeleri okunabilirlik düzeyleri bakımından incelendiğinde bir
hikâyenin çok zor, iki hikâyenin zor, on iki hikâyenin orta güçlükte, on bir hikâyenin kolay ve dört
hikâyenin de çok kolay olduğu tespit edilmiştir. Esendal’ın sanatsız, sade bir Türkçe ile yazmayı
kendine ilke edindiği bilindiğinden okunabilirlik düzeylerinin daha çok orta ve kolay çıkması beklenen
bir durumdur. Daha önce Esendal’ın hikâyeleri okunabilirlik açısından incelenmediği için çalışma
başka bir çalışma ile karşılaştırılamamıştır. Bu yönüyle çalışma alan yazında ilk olma özelliği
taşımaktadır.
Esendal’ın incelediğimiz otuz hikâyesine genel anlamda baktığımızda hikâyelerin yarısının
kolay ve çok kolay olduğu sonucuna varılmıştır. Bu üzerinde durulması gereken bir konu olarak
düşünülmektedir. Bu hikâyeler taşıması gererken diğer özellikler yönünden de bakılarak özellikle lise
ders kitaplarında daha çok yer verilebilir ve öğrencilere Türkçeyi sevdirme ve kitap okuma
alışkanlığını kazandırmada kullanılabilir.
Memduh Şevket Esendal hikâyelerinin okunabilirlik düzeylerinin belirmeye çalışıldığı bu
çalışmada karşılaşılan en önemli sorun Türkçeye ait bir okunabilirlik formülünün bulunmamasıdır.
Alan yazında kullanılan formüller İngilizce için geliştirilmiş ve Türkçeye uyarlanmıştır. Türkçe ve
İngilizce arasındaki farklılıklar dikkate alındığında sonuçlar tartışmalara yol açmaktadır.
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İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

OPINIONS OF STUDENTS FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL CITIZENS '
PARTICIPATION IN TURKISH CURRICULUM
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ÖZET
Bireyin yaşamında her geçen gün daha da önemli hale gelen bilgi ve iletişim teknolojileri
(BİT) dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Toplumsal ve evrensel bakış açısını içinde
barındıran dijital vatandaşlık, BİT kullanımında eleştirel, saygılı ve farkındalık sahibi olmayı ifade
etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dijital vatandaşlık becerilerini günlük
yaşamlarında yerine getirip getirmediklerine dair görüşlerini belirlenmektir. Çalışma nitel araştırma
yöntemlerinden örnek olay incelemesi ile desenlenmiştir. Araştırma grubunu, 30 sekizinci sınıf
öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve
doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Form yapılandırılırken Küresel Dijital Vatandaşlık Kurumu
(Global Digital Citizen Foundation)’nun hazırlamış olduğu ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin
dijital vatandaşlık konusunda sahip olması gereken becerileri ve İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda ortaokul kazanımları göz önünde
bulundurulmuştur.
Veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda dijital
vatandaşlık becerilerini kazandırmada yeterli olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Türkçe Öğretim Programı, Eleştirel Bakış Açısı.
ABSTRACT
Information and communication technologies (ICT), which became more and more important
in the life of an individual, reveal the concept of digital citizenship. Digital citizenship, which
embraces the social and universal point of view, is meant to be critical, respectful and aware of the use
of ICT.
The aim of this study is to determine their views that secondary school students do not fulfill
digital citizenship skills in their daily lives. The study was designed by case study from qualitative
research methods. The research group is composed of 30 middle school fourth grade students. Semistructured interview form and document review were used as data collection techniques. When the
form is being structured, the skills that the Global Digital Citizen Foundation (GDF) has to have in
respect of digital citizenship and secondary school achievements of the Turkish Curriculum (6., 7., 8.
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Class) (MEB:2006) have been taken into consideration. The data were analyzed by descriptive
analysis technique. As a result of the research, it was seen that the Turkish Curriculum (6., 7., 8. Class)
(MEB:2006) was not enough to acquire digital citizenship skills.
Keywords: Digital Citizenship, Turkish Curriculum, Critical Perspective.

GİRİŞ
Gelişen teknoloji ve internet erişiminin toplumu şekillendirdiği ve çevrimiçi bir hale getirdiği
görülmektedir. İçinde yaşanılan toplumun gerek teknolojik donanımlarını etkili kullanma becerisi
gerekse ihtiyaç duyulan eleştirel bakış açısı yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır (Van Dijk, 2009;
Hargittai ve Hinnant, 2008’den aktaran Mossberger, Tolbert ve Anderson, 2017). Bu ihtiyacın dijital
vatandaşlık kavramının temelini oluşturduğu söylenebilir.
Bu kavram üzerine değişik tanımlar yapılmıştır. Bu tanımların hepsinin ortak noktası, dijital
vatandaşlığın; teknolojinin etik, sosyal ve ahlaki açıdan kabul edilebilir yollarla kullanılmasını
sağlamak (Adorjan ve Yau, 2015;Choi, Glassman ve Cristol, 2017; Crichton, Pegler ve White, 2012;
del Carmen García Galera, Muñoz ve Pedrosa, 2017; Dotterer, Hedges ve Parker, 2016; Herold, 2016;
Hollandsworth, Donovan ve Welch, 2017; Howard, 2015; ISTE, 2007; Jones ve Mitchell, 2016;
Lindsey, 2015; Ribble, 2012; Searson, Hancock, Soheil ve Shepherd, 2015; Snyder, 2016; Suppo,
2013) için ortaya çıktığıdır.
Problem Durumu
Teknolojnin insan hayatında bu kadar etkili olduğu bir dönemde sosyal bir olgu ve internete
üye olan bireylerin de o topluluğun vatandaşı haline geldiği bilinmektedir. Bu durumun, anlamı zaten
1990’lı yıllarla birlikte anlamı değişen vatandaşlık kavramına (Miller, 2002) dijital vatandaşlığı da
eklendiği söylenebilir.
Çok geçmeden dijital vatandaşlık becerisi eğitimde ve eğitimle ilgili çalışmalarda da yerini
almıştır (Clifton, 2010; Payne, 2016; Ribble, 2006; Tanchanco;2016).

Çünkü dijital vatandaşlık

sorumluluklarından uzak bir eğitimle yetiştirilen öğrenciler problemli davranışlara sahip olabilir
(Hollandsworth, Dowdy ve Donovan, 2011). Ayrıca öğrencileri dâhil oldukları topluma sorumlu iyi
bir vatandaş olarak yetiştirme, dijital vatandaşlık eğitimi ile yakından ilişkilidir (Orth ve Chen, 2013).
Bu amaçla Global Vatandaşlık Kurumu tarafından ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise
öğrencileri için gerekli olan birtakım beceriler ortaya koyulmuştur. Bu beceriler Dijital Vatandaşlık
Sözleşmesi olarak adlandırılır ve öğrencinin çevrimiçi ortamda nasıl davranması gerektiğine ilişkin
temel ilkeleri içerir (Global Digital Citizen Foundation, 2014). Bu ilkelerden ilköğretim ikinci kademe
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yani ortaokul öğrencileri için olanlar şunlardır (Global Digital Citizen Foundation, 2014’den çeviren
Aydın, 2015):
Kendine karşı sorumluk:
•

Sanal ortamda uygun adlar kullanın.

•

Sanal ortamdaki arkadaşlarınızı gerçek hayatta iletişim kurduğunuz, tanıdığınız kişilerden
seçin.

•

Sadece yaşınıza uygun ve bu konuda bilgi içeren web sitelerini ziyaret edin. Kimi web
sayfaları sadece yetişkinler içindir. Bir web sayfası anne ve babanıza ya da aile büyüklerine
gösteremeyeceğiniz içeriğe sahip ise o web sayfası sizin için uygun değildir.

•

Kişisel ayarlarınızı düzenleyin. Paylaşımlarınızın sadece sizi tanıyan kişiler tarafından
görülebilmesi için gerekli düzenlemeyi yapın.

•

Uygun içerikleri ve fotoğrafları paylaşın. Profilinizi ya da fotoğraflarınızı görüntüleyen
herkesin dostça yaklaşacağını düşünmeyin.

•

Sanal ortamda yaşadığınız iyi ya da kötü şeyleri anneniz, babanız ve öğretmenleriniz gibi
güvenilir kişilerle paylaşın.

•

Sanal ortamda sizi rahatsız ya da mutsuz eden şeyleri rapor edin.
Başkalarına karşı sorumluluk:

•

Kışkırtıcı iletiler yazmayın ya da uyun olmayan yazıları bir başkasına iletmeyin.

•

Zorbalık ve kabalık içeren konuşmalara dahil olmayın.

•

Zorbalık ve kabalık içeren konuşmaları rapor edin. Yazılanların sizin hakkınızda olduğunu
düşünerek empati kurun. Hakaret içeren her türlü şeyden uzak durun.

•

Bazı web siteleri uygunsuz içeriğe sahiptir. Irkçılığa, bağnazlığa ve kabalığa yönlendiren
içerik sunarlar. Bu tür web sitelerini kullanmayarak diğer insanlara karşı saygınızı gösterin ve
sorumluluğunuzu yerine getirin. Uygunsuz içerikteki web sitelerini yanlışlıkla açmanız
durumunda, kapatın ve yaşadığınız olayı anneniz, babanız ya da öğretmeninizle paylaşın.
Mülkiyet Haklarına Karşı Sorumluluk

•

Başkalarına ait mülkiyeti izinsiz ya da bedelini ödemeksizin kullanmayın. Mülkiyet haklarına
her koşulda saygı duyun. Sanal ortamda yer alan film, oyun ve müzik gibi telif hakkı olan
eserleri telif hakkını ödemeksizin yüklemenin hırsızlık olduğunu unutmayın.

•

Diğer insanlarla birlikte ortak sahibi olduğunuz müzik, film, oyun ve diğer yazılımları
paylaşmayın.

•

Sanal ortamdan aldığınız bilgileri kullanmadan ya da paylaşmadan önce doğruluğunu
denetleyin. İnternet ortamında herkesin kolaylıkla bilerek ya da bilmeyerek yanlış bir şeyler
yayınlayabileceğini unutmayın. Bu nedenle güvenilir web sayfalarından yararlanın ya da
aldığınız bilginin başka kaynaklara giderek doğruluğunu kontrol edin. Şüphe ediyorsanız
anneniz, babanız ya da öğretmeninizden yardım alın.
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•

Web sitesi ziyaretleriniz sırasında uygun davranışlar sergileyin, sayfalar içinde değişiklikler
yapmayın ya da onlara zarar vermeyin. Gördüğünüz aksaklıkları ilgili kişi ya da kuruma rapor
edin.
Yukarıda yer alan sorumluluklara bakıldığında okul dışı yaşantı için önemli ayrıntılar içerdiği

dikkat çekmektedir. Kalıcı davranışlar oluşturmanın önem taşıdığı eğitimde bu sorumlulukların okul
dışı yaşamda yerine getirilmesi; sınıf içi uygulamaların etkililiğini arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unun temel
becerileri olan eleştirel düşünme, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini
kullanma, araştırma gibi becerilerle de yakından ilişkili ve destekleyici olduğu söylenebilir.
Bu açıdan ilkokul hatta okul öncesi seviyesinde başlaması gerektiği (O’Brien ve Stavert,
2011) düşünülen dijital vatandaşlık eğitiminin Türkçe dersiyle bütünleştirilmesinin gerekli olduğu
düşünülmektedir. Fakat yapılan alan yazın taramasında Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonuna
ilişkin çokça çalışma olmasına rağmen öğrencilerin teknolojiyi uygun, sorumlu ve etik kullanıp
kullanmadığına dair çalışmaların neredeyse hiç olmadığı görülmüştür. Dijital vatandaşlık becerileri ile
Türkçe dersini ilişkilendiren araştırmanın, bu yönüyle gerekli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, orta okul öğrencilerinin var olan dijital vatandaşlık becerileri ve günlük
yaşamlarında bu beceriyi Türkçe dersi kazanımlarıyla ilişkili olarak yerine getirip getirmediklerine
dair görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla aşağıda yer alan iki soruya cevap aranmıştır:
1. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda
kazanımlarının dijital vatandaşlık becerisi ile ilişkisi nedir?
2. Orta okul dördüncü sınıf öğrencilerinin dijital vatandaşlık becerilerine yönelik görüşleri
nelerdir?
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum incelemesi ile desenlenmiştir. Durum
incelmesi seçilmesinin sebebi, dijital vatandaşlık becerisine yönelik öğrenci durumlarının bütüncül bir
bakış açısıyla ele alınmak istenmesidir (Creswell, 2013; Glesne, 2013; Merriam, 2013; Yıldırım ve
Şimşek, 2013).
Araştırmanın Katılımcıları
Araştırmanın katılımcılarını, 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçilirken
ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Ordu İl merkezinde TEOG sınavı başarı sıralamasına göre en
yüksek puanlı ve aynı zamanda eğitim teknolojileri açısından donanımlı bir okul seçilmiştir.
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ölçütler doğrultusunda seçilen toplam 30, sekizinci sınıf öğrencisi (15 kadın, 15 erkek) katılımcıları
oluşturmuştur.
Sekizinci sınıf seçilmesinin sebebi ise dijital vatandaşlık becerileri açısından orta okul
öğrencileri içerisinde en üst sınıf olmasıdır. Yani sekizinci sınıfa gelmiş bir öğrencinin dijital
vatandaşlık kriterlerine göre uygun davranışları sergileyecek olgunluğa erişmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bu öğrenciler İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unun tüm kademelerdeki kazanımlarına yönelik öğretim görmüş durumdadırlar.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış
görüşme formu ve doküman incelemesi kullanılmıştır. Orta okul dördüncü sınıf öğrencilerinin dijital
vatandaşlık becerilerine yönelik durumlarını belirlemek amacıyla yararlanılan yarı yapılandırılmış
görüşme sırasıyla şu adımlar izlenerek geliştirilmiştir:
1. Yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilirken araştırma konusu üzerine odaklanılmıştır
(Merriam, 2013) ve çalışmanın amaçları da göz önünde bulundurulmuştur (Glesne, 2013).
2. Sorular

oluşturulurke

Küresel

Dijital

Vatandaşlık

Kurumu

(Global Digital Citizen

Foundation)’nun hazırlamış olduğu ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dijital vatandaşlık
konusunda sahip olması gereken becerileri ve İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve
Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda ortaokul kazanımları temel alınmıştır.
3. Alan yazın taraması ve İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8.
Sınıflar) (MEB:2006) bağlamında geliştirilen sorular alan uzmanlarının onayına sunulmuştur.
4. Uzman görüşleri alındıktan sonra formun 6 öğrenci (3 kadın, 3 erkek) ile pilot uygulaması
yapılmıştır.
5. Pilot uygulama sonrası anlaşılmayan kısımlar ve gereksiz görülen noktalar düzenlenip görüşme
formunun son hâli verilmiştir.
6. Geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formunda sekiz soru yer almaktadır. Görüşme ses kayıt
cihazıyla kaydedilmiştir.
Verilerin Analizi
Veriler

dijital vatandaşlık

becerileri dayanak alınarak betimsel analizi tekniği ile

çözümlenmiştir. Betimsel analizde dijital vatandaşlık becerilerinin ana başlıkları (kendine karşı
sorumluluk,

başkalarına

karşı

sorumluluk,

mülkiyet

oluşturmuştur.

1090

haklarına

karşı sorumluluk)

temaları

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın bulgularına yer verilmiştir. Bulgular bölümü
oluşturulurken araştırma soruları temel alınmıştır. Bu açıdan öncelikle İlköğretim Türkçe Dersi
Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’undaki kazanımlarının dijital
vatandaşlık becerileri ile ilişkisine yönelik bulgulara, ardından da öğrencilerin dijital vatandaşlık
becerilerini günlük yaşamda ne şekilde uygulayabildiklerine yönelik bulgulara yer verilmiştir.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unun Dijital Vatandaşlık Becerileri ile İlişkisine Yönelik Bulgular ve Yorum
Bu başlık altında İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unda yer alan kazanımların dijital vatandaşlık becerileriyle ilişkisine yönelik bulgular
verilmiş ve yorumlanmıştır. Bu bölüme ait bulgular iki başlık altında ele alınmıştır. İlk olarak dijital
vatandaşlık becerileriyle

ilişkili kazanımlara; ardından programda hiç değinilmeyen ya da

ilişkilendirilmeyen dijital vatandaşlık becerileriyle ilgili bulgulara yer verilmiştir.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unda Yer Alan Dijital Vatandaşlık Becerileri
Bu bölümde İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unda yer alan okuma, yazma, konuşma, dinleme kazanımları incelenmiştir. İncelenen bu
kazanımlar

dijital vatandaşlık

becerileriyle

ilişkilendirilmiştir.

Tablo

1’de

Türkçe

Öğretim

Programında yer alan kazanımların dijital vatandaşlık becerileriyle ilişkisi gösterilmektedir:
Tablo 1. Türkçe Öğretim Programı kazanımlarıyla ilişkili dijital vatandaşlık becerileri
Dijital Vatandaşlık Becerisi
Zorbalık ve kabalık içeren konuşmalara dâhil olmayın.
Sanal ortamda uygun adlar kullanın.
Sadece yaşınıza uygun ve bu konuda bilgi içeren web sitelerini ziyaret edin. Kimi web sayfaları
sadece yetişkinler içindir. Bir web sayfası anne ve babanıza ya da aile büyüklerine
gösteremeyeceğiniz içeriğe sahip ise o web sayfası sizin için uygun değildir

f
6
4
2

Uygun içerikleri ve fotoğrafları paylaşın. Profilinizi ya da fotoğraflarınızı görüntüleyen herkesin
dostça yaklaşacağını düşünmeyin.

2

Sanal ortamda sizi rahatsız ya da mutsuz eden şeyleri rapor edin.

1

Sanal ortamda yaşadığınız iyi ya da kötü şeyleri anneniz, babanız ve öğretmenleriniz gibi güvenilir
kişilerle paylaşın.
Sanal ortamdan aldığınız bilgileri kullanmadan ya da paylaşmadan önce doğruluğunu denetleyin.
İnternet ortamında herkesin kolaylıkla bilerek ya da bilmeyerek yanlış bir şeyler yayınlayabileceğini
unutmayın. Bu nedenle güvenilir web sayfalarından yararlanın ya da aldığınız bilginin başka
kaynaklara giderek doğruluğunu kontrol edin. Şüphe ediyorsanız anneniz, babanız ya da
öğretmeninizden yardım alın.

1
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Türkçe Öğretim Programında dijital vatandaşlık becerileriyle
ilişkili toplam 17 kazanım bulunmaktadır. Sıklık değeri en yüksek dijital vatandaşlık becerisiyle
ilişkili kazanımlar “Zorbalık ve kabalık içeren konuşmalara dâhil olmayın.” becerisi altında yer
almaktadır. Bu beceriye yönelik kazanımlar şu şekilde gösterilebilir:
“Konuşmaya uygun ifadelerle başlar.”
“Konuşma sırasında uygun hitap ifadeleri kullanır.”
“Bulunduğu ortama uygun bir konuşma tutumu geliştirir.”
“Konuşmasında nezaket kurallarını uyar.”
“Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler.”
“Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.”
Yukarıda yer alan kazanımlar ilgili dijital vatandaşlık becerisiyle ilişkisi göz önünde
bulundurularak değerlendirildiğinde Türkçe Öğretim Programının etkili iletişimi temel alan bir bakış
açısını önemsediği görülmektedir. Bu anlamda dijital vatandaşlık bilincine ulaşmaya hizmet ettiği
söylenebilir. Öte yandan programın her dijital vatandaşlık becerisine aynı oranda hizmet etmediği
Tablo 1’de dikkat çekmektedir.

Bu açıdan bakıldığında sıklık değeri en düşük dijital vatandaşlık

becerilerinin “Sanal ortamda sizi rahatsız ya da mutsuz eden şeyleri rapor edin.”, “Sanal ortamda
yaşadığınız iyi ya da kötü şeyleri anneniz, babanız ve öğretmenleriniz gibi güvenilir kişilerle
paylaşın.” ve “Sanal ortamdan aldığınız bilgileri kullanmadan ya da paylaşmadan önce doğruluğunu
denetleyin. İnternet ortamında herkesin kolaylıkla bilerek ya da bilmeyerek yanlış bir şeyler
yayınlayabileceğini unutmayın. Bu nedenle güvenilir web sayfalarından yararlanın ya da aldığınız
bilginin başka kaynaklara giderek doğruluğunu kontrol edin. Şüphe ediyorsanız anneniz, babanız ya
da öğretmeninizden yardım alın.” olduğu görülmektedir. Bu becerilerle ilgili kazanımlar ise sırasıyla
aşağıda gösterilmiştir.
“Duygu, düşünce, hayal, izlenim ve deneyimlerini yazarak ifade eder.”
“Sorunlarına konuşarak çözüm arar.”
“Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar verir.”
İlgili dijital vatandaşlık becerileri yukarıda yer alan kazanımlarla birlikte değerlendirildiğinde
üst düzey düşünme becerilerine hizmet ettiği ve çok boyutlu bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir.
Fakat bu çok boyutlu beceriler, Türkçe öğretim programında yeteri kadar karşılık bulamamıştır.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006)’unda Yer Almayan Dijital Vatandaşlık Becerileri
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Araştırmanın bu bölümünde dijital vatandaşlık becerilerinin Türkçe Öğretim Programıyla
hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyen bölümlerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2’de Türkçe
Öğretim Programı kazanımlarıyla ilişkisi olmayan dijital vatandaşlık becerileri yer almaktadır.
Tablo 2. Programda yer almayan dijital vatandaşlık becerileri
Dijital Vatandaşlık Beceri Alanı
Kendine Karşı Sorumluluk

Dijital Vatandaşlık Beceri
Sanal ortamdaki arkadaşlarınızı gerçek hayatta
iletişim kurduğunuz, tanıdığınız kişilerden seçin.
Kişisel ayarlarınızı düzenleyin. Paylaşımlarınızın
sadece sizi tanıyan kişiler tarafından görülebilmesi
için gerekli düzenlemeyi yapın.

Başkalarına Karşı Sorumluluk

Kışkırtıcı iletiler yazmayın ya da uyun olmayan
yazıları bir başkasına iletmeyin.
Zorbalık ve kabalık içeren konuşmaları rapor edin.
Yazılanların sizin hakkınızda olduğunu düşünerek
empati kurun. Hakaret içeren her türlü şeyden uzak
durun.
Bazı web siteleri uygunsuz içeriğe sahiptir. Irkçılığa,
bağnazlığa ve kabalığa yönlendiren içerik sunarlar.
Bu tür web sitelerini kullanmayarak diğer insanlara
karşı saygınızı gösterin ve sorumluluğunuzu yerine
getirin. Uygunsuz içerikteki web sitelerini yanlışlıkla
açmanız durumunda, kapatın ve yaşadığınız olayı
anneniz, babanız ya da öğretmeninizle paylaşın.
Bir başkasının alanına davet edilmeden gizlice
girmeyin ve fotoğraflarını kopyalamayın. Herkesin
özeline saygı duyun.

Mülkiyet Haklarına Karşı Sorumluluk

Başkalarına ait mülkiyeti izinsiz ya da bedelini
ödemeksizin kullanmayın. Mülkiyet haklarına her
koşulda saygı duyun. Sanal ortamda yer alan film,
oyun ve müzik gibi telif hakkı olan eserleri telif
hakkını ödemeksizin yüklemenin hırsızlık olduğunu
unutmayın.
Diğer insanlarla birlikte ortak sahibi olduğunuz
müzik, film, oyun ve diğer yazılımları paylaşmayın.
Web sitesi ziyaretleriniz sırasında uygun davranışlar
sergileyin, sayfalar içinde değişiklikler yapmayın ya
da onlara zarar vermeyin. Gördüğünüz aksaklıkları
ilgili kişi ya da kuruma rapor edin.

Tablo 2’ye bakıldığında toplamda 17 tane olan dijital vatandaşlık becerisinin 9 tanesinin
Türkçe Öğretim Programıyla ilişkisi bulunmamaktadır. İlişkisi en düşük dijital vatandaşlık beceri
alanının “Başkalarına karşı sorumluluk” olduğu görülmektedir. Türkçe Öğretim Programı kazanımları
ile en çok ilişki içinde bulunan ise “Kendine karşı sorumluluk” beceri alanıdır. Becerilerin programla
ilişkisine yönelik dağılıma bakıldığında, Türkçe Öğretim Programı kazanımlarının bireysel becerilerin
gelişmesini daha ön planda tuttuğu söylenebilir. Bireyin, başkalarına karşı yerine getirmesi gereken
sorumluluklar ise bireysel sorumluluklara göre daha geri plana atılmıştır.
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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Becerilerine Yönelik Bulgular ve
Yorum
Çalışmanın bu bölümünde, sekizinci sınıf öğrencilerinin dijital vatandaşlık becerilerine
yönelik görüşlerine yer verilmiştir. Bu bölüm daha çok öğrencilerin Türkçe dersinin yerine getirilmesi
gereken amaçlarını, dijital vatandaşlık becerileri bağlamında günlük yaşamlarına ne derece
aktarabildiklerine yönelik bulgulara yöneliktir.
Öğrencilerin sanal ortamda nasıl davrandıklarına ve neye dikkat ettiklerine dair görüşleri
sorulduğunda değişik cevaplar verdikleri görülmüştür. Tablo 3’te öğrencilerin sanal ortamda nelere
dikkat ettiklerine yönelik görüşleri verilmiştir.
Tablo 3. Sekizinci sınıf öğrencilerinin sanal ortamda dikkat ettikleri davranışlar
Sanal ortamda dikkat edilenler
Nezaket kuralları
Türkçenin doğru kullanımı
Hiçbir şey
Gizlilik

f
12
11
3
2

Tablo 3’te de görüldüğü üzere öğrencilerin sanal ortamda en çok nezaket kurallarına (f=12)
dikkat ettiği görülmüştür. Sanal ortamda hiçbir şeye dikkat etmediğini (f=3) belirten öğrenciler ve
gizlilik (f=2) konusunda hassasiyetini ifade eden öğrenciler ise en az sayıdadır.
Sanal ortamda hiçbir şeye dikkat etmediği ile ilgili görüş bildiren öğrenciler, sanal ortamda
kendilerini özgür hissettikleri, kurallara bağlı kalmadıklarını ve önceliklerinin iletişim olduğu yönünde
görüş sunmuşlardır. Sıklık değeri en düşük görüş olan gizlilik konusunda ise öğrencilerin özellikle
yabancılara karşı kendilerini güvende hissetmedikleri, kişisel bilgilerini paylaşmayarak kendilerini
güvende hissettikleri dikkat çekmektedir.
Sıklık değeri en yüksek nezaket kurallarına gösterilen özenle ilgili dikkat çeken öğrenci
görüşleri şu şekilde örneklendirilebilir:
“Konuşmalarımla karşımdakini üzmemeye dikkat ederim.” (KÖ1).
“Doğru şeyler söylüyorum ve kaba konuşmuyorum.” (KÖ2).
“Küfürlü konuşmamaya dikkat ediyorum ve tanıdığım arkadaşlarımla görüşüyorum.”
(EÖ6).
Yukarıdaki görüşlerden de anlaşılacağı üzere, sanal ortamda kaba ve kırıcı davranışlardan
uzak durmaya özen gösterdiklerini belirten öğrenciler, ardından sıklık değeri en yüksek ikinci görüş
olarak Türkçenin doğru kullanımını (f=11) söylemişlerdir. Türkçenin doğru kullanımına yönelik
öğrenci görüşleri aşağıda verilen cümlelerle örneklendirilmiştir:
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“Bu konuda takıntılı olduğum için düzgün ve doğru yazmaya ve özellikle noktalama
işaretlerini kullanmaya dikkat ederim.” (KÖ1).
“Düzgün ve kurallı cümleler kullanmaya özen gösteriyorum.” (EÖ4).
“Olabildiğince düzgün bir üslupla yazmaya çalışıyorum.” (KÖ2).
“Genelde yanlış yazmamaya ya da yazdıklarımın bazılarının gereksiz olmamasına dikkat
ediyorum.” (EÖ5).
Türkçenin kurallarına uygun olarak kullanımı konusunda hassas olduklarını ifade eden
öğrencilerin, Türkçe Öğretim Programında yer alan kazanımları günlük hayatlarında da istemli
davranışlar haline getirdikleri söylenebilir. Bu konuyla ilgili öğrencilerin görüşlerini tam olarak
belirlemek amacıyla sanal ortamda Türkçeyi doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğu sorulmuştur.
Bu soruya yönelik öğrencilerin 20 tanesi önemli, 5’i kısmen önemli; 5 tanesi ise önemsiz cevabını
vermiştir.
Sanal ortamda Türkçe kullanımına önem verdiğini belirten öğrenci sayısı ve sanal ortamda
Türkçe kullanımı ile Türkçe dersinde Türkçe kullanımı arasındaki farka dair görüş bildiren öğrenci
sayısı arasında bir orantısızlık bulunmaktadır. Çünkü öğrencilerin çoğu, Türkçe dersinde kullanımla
sanal ortamda Türkçe kullanımı arasında fark (f=25) olduğunu ifade etmişlerdir. Farklı olduğu
konusunda görüş bildiren öğrencilerin çoğu gerekçe olarak yazım ve noktalamaya dikkat etmediklerini
belirtmişlerdir. Fakat farklılık konusunda şu şekilde görüş bildiren öğrenciler de bulunmaktadır:
“Daha hızlı ve kolay yazabiliyorum.” (EÖ6).
“Sosyal medyada daha özgür bir yazı stili kullanıyorum. Çünkü daha hızlı ve kolay bir
şekilde yazabiliyorum.” (EÖ7).
“Orada yani sosyal medyada daha dikkatimi çeken şeyler oluyor ama Türkçe dersinde
olmuyor.” (KÖ7).
Yukarıda yer alan görüşler öğrencilerin hayatında teknolojinin yerine dair fikir sunmaktadır.
Öğrencilerin bu anlamda sınıf içi etkinlikleri gerek hız gerekse ilgilerini çekme açısından kendilerine
hitap etmediğini düşündükleri söylenebilir. Ayrıca bu durumun Türkçe dersinde gerçekleştirilmeye
çalışılan amaçların okul dışı ortamla ilişkisizliğini de gösterdiği düşünülmektedir. Çünkü öğrencilere
Türkçe dersinde gerçekleştirdikleri çalışmaları ya da derste geçen olayları sanal ortamda paylaşıp
paylaşmadıkları sorulduğunda paylaşmıyorum (f=27) cevabını veren öğrenci sayısı, paylaşıyorum
(f=2) diyenden epeyce fazla olduğu görülmüştür. Paylaşıyorum diyen öğrencilerin görüşlerine
bakıldığında ise düzenli bir şekilde yapmadıkları; ara sıra ya da bir defaya mahsus yaptıkları dikkat
çekmektedir.
Sanal ortamda Türkçe kullanımının yanı sıra iletişim becerileri açısından öğrenci görüşlerine
bakıldığında ilginç bilgilere ulaşılmıştır. Öğrencilere sanal ortamda yeni tanışılan biriyle iletişim
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kurma ile gerçek yaşamlarındaki bir insanla iletişim kurma arasında nasıl bir fark olduğu sorulmuştur.
Bu soruya büyük çoğunluğu farklı (f=22); bir kısmı ise aynı (f=8) cevabını vermiştir. Farklı cevabını
veren öğrenci görüşlerine şu şekilde örneklemek mümkün:
“Hiç tanımadığın görmediğin içi rahatsız oluyorsun. Ama tanıdıklarımızla rahatça konuşup sıkıntıları
daha rahat konuştuğumuz için tanıdıklarla konuşmak daha rahat ve kolay. Seni tanıdığı için seni daha
rahat anlıyor.” (KÖ1).
“Tanımadıklarımla mesajlaşarak, tanıdıklarımla yüz yüze konuşuyorum.” (EÖ4).
“Tanımadığım insanlarla daha huzursuz oluyorum. Ailemle daha huzurlu oluyorum.” (EÖ7).
Öğrenci görüşleri, sanal ortamda iletişim ile gerçek yaşamda iletişim arasındaki farkın
bilincinde olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin çoğu her ne kadar sanal ortamda iletişim kurmanın
yapaylığı üzerine görüş bildirmiş olsa da sanal ortamda iletişim kurdukları insanları önemseme
konusunda farklı görüşler bildirmişlerdir. Bu konuda sıklık değeri en yüksek görüş sanal ortamda
iletişim kurdukları insanları önemsedikleri (f=17) yönündedir. Önemsemeyen (f=7) ve kısmen
önemseyen (f=4) görüşlerin sıklık değeri daha düşüktür.
Bunlardan farklı olarak öğrencilere, medyanın etkisi üzerine farkındalık sahibi olup
olmadıkları sorulmuştur. Bu soruya öğrencilerin 15 tanesi farkındalık sahibi olmadıklarını; 12’si ise
farkında olduklarını belirtmişledir. Farkında olmadığını belirten öğrenciler ise medyanın olumsuz
etkisine dair kendisi üzerinde etki etmediğine dair görüşler bildirmişlerdir. Yani öğrenciler,
“bilmiyorum” şeklinde belirsiz cevaplar değil “hayır” ya da “olsa bilirdim” şeklinde cevaplar
vermişledir. Öğrencilere sanal ortamda yapılan paylaşımların içeriğini ve tutarlığını sorgulayıp
sorgulamadıkları sorulduğunda çoğunun (f=28) sorguladığı çok az bir kısmının (f=2) sorgulamadığı
görülmüştür. Bu sorgulamanın sonucunda da öğrencilerin çoğunun (f=21) internette paylaşılan
bilgileri güvensiz bulduğu; az sayıda öğrencinin ise bilgilerin güvenli (f=7) olduğunu belirttikleri
görülmüştür. Güvenli bulduklarını belirten öğrencilerin görüşleri şu şekilde örneklendirilebilir:
“Güvenli yerlere girmeye girdiğim için ben güveli buluyorum.” (EÖ2).
“Şu ana kadar bir problemle karşılaşmadığım için güvenli olduğunu düşünüyorum.” (KÖ1).
Öğrenci görüşlerine bakıldığında, internette paylaşılan bilgilere dair tam bir güven
duygusunun olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin bilgileri güvenli bulma sebebi, kendilerini bilinçli
bir internete kullanıcısı olarak görmeleridir.
Öğrencilerin internette paylaşılan bir bilginin güvenirliğini nasıl belirlediklerine dair görüşleri
ise Tablo 4’te gösterildiği şekildedir:
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Tablo 4. Öğrencilerin internette paylaşılan bilgilerin güvenirliğini belirleme şekli.
Sanal ortamda yapılan paylaşımların güvenirliğini belirleme
biçimi
Araştırma

f

Durumu kabullenme
Yorumlar

7
6

Kaynakça

1

9

Tablo 4’teki öğrenci görüşlerine bakıldığında sıklık değeri en yüksek görüş bilgiyi başka
kaynaklardan

araştırma

(f=9)

şeklindedir.

Bununla

ilgili

öğrenci

görüşleri

şu

şekilde

örneklendirilebilir:
“Bazı konularda dikkat ediyorum. Doğru olup olmadığını araştırıyorum.” (EÖ2).
“Bazen dikkat ediyorum. Merak ediyorsam ben de araştırıyorum.” (KÖ4).
“Ederim. O bilgiyi farklı yerlerden araştırırım.” (KÖ8).
Yukarıdaki görüşlerden de anlaşılacağı üzere öğrenciler bilginin doğruluğunu başka
kaynaklarla teyit etmektedir. Öğrencilerle yapılan ara görüşmelerde, başka kaynaklara nereden
ulaştıkları sorulduğunda yine internet kaynaklarından araştırdıklarını söylemişlerdir. Yani bu durum
onların bilginin doğruluğunu belirlemek için başka

bir

doğruluğu belli olmayan kaynağa

yönlendiklerini göstermektedir.
Öğrencilerin içerisinde sadece bir tanesi bilginin doğruluğunu teyit etmek için kaynakçaya
başvurduğunu şu şekilde ifade etmiştir:
“Yazının veya haberin altına kaynak belirtiliyorsa bu doğru haberdir. Aksi takdirde
yalandır.” (EÖ7).
Çalışma

grubu içinde

sadece

yukarıda

yer

alan öğrencinin kaynakçanın belirtilip

belirtilmediğine bakacağını belirtiyor olması, öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmada yeterli bilgiye sahip
olmadığını göstermektedir. Hatta yine Tablo 4’te görüldüğü üzere öğrenci görüşlerinde sıklık değeri
en yüksek ikinci görüş durumu kabullenme (f=7)’dir. Ardından ise yorumlar (f=6) kodu gelmektedir.
Son olarak öğrencilere sanal ortamda kaba ve hakaret içeren paylaşımları izleme durumu
sorulmuştur. Öğrencilerin 18’i “izliyorum ama eğlenmiyorum” demiştir. 10 tanesi ise izlemediğini
fakat eğlenceli bulduğunu belirtmiştir. Her iki durumda da öğrencilerin kaba ve hakaret içeren
paylaşımlara karşı kendilerini kapamadıkları dikkat çekmektedir. Tablo 5’te öğrencilerin, sanal
ortamda kaba ve hakaret içeren bir paylaşım gördüklerinde verdikleri tepkiler yer almaktadır.
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Tablo 5. Sanal ortamda kaba ve hakaret içeren paylaşımlar izlendiğinde öğrencilerin verdiği tepki.
Sanal ortamda kaba ve hakaret içeren paylaşımları izlediğinde verilen tepki

f

Şikâyet etme

10

Hiçbir şey

6

Yorum yapma

4

Silme

3

Tablo 5’e bakıldığında genel olarak öğrencilerin (f=17) müdahaleci bir tavır sergileyerek
sorunlu olduklarını düşündükleri içerikten kurtulmaya çalıştıkları dikkat çekmektedir. Fakat kod
olarak ele alındığında sıklık değeri en yüksek ikinci kodun “hiçbir şey yapmıyorum” (f=6) şeklinde
olduğu göze çarpmaktadır. Genele bakıldığında, bu koda yönelik sıklık değeri azımsanmayacak kadar
büyüktür. Buradan hareketle öğrenci görüşlerinin neredeyse yarısının bu konuda kabullenici bir tavır
takındığı söylenebilir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu bölümde araştırmanın bulgularından hareketle sonuçlara yer verilmiştir. Bu sonuçlar alan
yazındaki benzer çalışmalarla tartışılmıştır. Tartışma bölümü özellikle de dijital vatandaşlık becerileri
ilişkilendirilen İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar)
(MEB:2006) üzerine oturtulmuştur. Ayrıca yine bulgulardan hareketle sonuç bölümü de göz önünde
bulundurularak birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Sonuç ve Tartışma
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda
dijital vatandaşlık becerileri, doğrudan yer almamaktadır. Türkçe dersi ile ilgili kazanımlar
bulunmaktadır.

Bu kazanımlar

dijital vatandaşlık becerileri ile

ilişkilendirilebilir

bir

özellik

göstermektedir.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)
tasarlanırken her ne kadar çağın koşullarının göz önünde bulundurulduğu ifade edilse de dijital
vatandaşlık becerilerine çok az yer verildiği görülmüştür. Çünkü İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim
Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)

sekizinci sınıflar için 234 kazanım yer

almaktadır. Bu kazanımların sadece 17 tanesi dijital vatandaşlık becerileriyle ilişkilidir.
Dijital vatandaşlık becerileri açısından İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve
Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006) kazanımlarına bakıldığında en sık tekrar eden beceri alanının
“Kendine Karşı Sorumluluk” olduğu görülmüştür. “Başkalarına Karşı Sorumluluk” ve “Mülkiyet
Haklarına Karşı Sorumluluk” beceri alanlarına yönelik kazanımların çok az bulunduğu dikkat

1098

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

çekmektedir. Bu durum programın bireyselliği öne çıkardığını ve başka bireylerle olan ilişkileri
düzenlemede eksik kaldığını göstermektedir. Bu yüzden de İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı
ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’unun genel amaçları, kazandırılması hedeflenen temel
beceriler ile kazanımlar arasında bir kopukluk olduğu düşünülmektedir.
Dijital vatandaşlık becerilerinin programdaki kazanım bazında dağılımına bakıldığında en sık
tekrar eden kazanımın “kaba ve zorba davranışlar göstermemek” olduğu görülmüştür. Bu durum
dijital vatandaşlık becerileri açısından İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7.,
8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda daha çok karakter eğitimine önem verdiğini göstermektedir. Sıklık
değeri en düşük becerinin ise “bilginin doğruluğu ve güvenirliği” üzerine olduğu görülmektedir. Bu
durumun sebebi olarak Türkçe öğretim programında bilginin güvenirliğinin belirlenmesinin öncelik
olmadığı söylenebilir.
Sanal ortamda dikkat edilenlere dair öğrenci görüşlerine bakıldığında, en çok nezaket
kurallarına uyma ve Türkçeyi doğru kullanma üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bu durum Türkçe
dersi kazanımlarının dijital vatandaşlık becerilerini desteklediğinin göstergesidir. Fakat Öğrenciler her
ne kadar sanal ortamda Türkçe kullanımına önem verdiklerini ifade etseler de başka bir soruya verilen
cevapta sanal ortamda Türkçe kullanımı ile Türkçe dersinde kullanımı arasında fark olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunun sebebi olarak da sanal ortamda konuşma diline daha yakın bir dilsel yapı
kullandıklarını göstermişlerdir. Bu durum öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanma konusunda bilgiye
sahip, duyuşsal olarak da sahiplenici bir tavır içinde olduklarının; ama günlük yaşamlarında davranış
olarak gerçekleştiremediklerinin göstergesidir.
Öğrencilerin sanal ortamda kaba ve hakaret içeren paylaşımlar konusunda reddedici bir tavırda
olmadıkları görülmektedir. Hatta çoğunlukla bu paylaşımları izlemekten hoşlandıklarına dair görüşler
üzerinde durulmaktadır. Bu durum Türkçe dersi kazanımlarında başkalarına karşı sorumluluk beceri
alanının azlığı ile doğrudan bağlantılı olduğu söylenebilir. Bu vatandaşlık becerisine programda önem
verilmemesi öğrencileri medyanın olumsuz özelliklerine daha açık hale getireceği düşünülmektedir.
Dolayısıyla da günlük yaşamlarında kaba ve hakaret içeren davranış kalıpları geliştirmeleri
muhtemeldir.
İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’yla
ortaokul sürecini tamamlamaya yaklaşan çalışma grubu, sanal ortamda karşılaştığı bilgileri güvenilir
olmadığını ifade etmiştir. Öte yandan bir bilginin güvenirliğinin belirlenmesi konusunda belirsizlik
yaşadıkları görülmektedir. Bu durum İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7.,
8. Sınıflar) (MEB:2006)’unda çok az yer verilen bilginin güvenirliğini belirleme durumuyla yakından
ilişkilidir. Bu yüzden öğrenciler bu beceriyi nasıl yerine getirecekleri konusunda net bir bilgiye sahip
değillerdir.
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Son olarak öğrencilerin Türkçe dersi ile günlük yaşamlarını ilişkilendirme konusunda olumsuz
görüş bildirdikleri dikkat çekmiştir. Hatta birçok öğrenci sanal ortamda Türkçe dersinde
gerçekleştirilen çalışmaların paylaşılma durumunu gereksiz ve komik bulmuştur. Bu durum genel
anlamda 2006 programının dijital vatandaşlık becerilerine hizmet etme anlamında günlük yaşamla
ilişki kurmada yetersiz olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın bulgularına yönelik birçok öneri sunulabilir fakat özetle şu iki öneri kilit öneme
sahiptir:
• İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)’nun
dijital vatandaşlık becerileri göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir.
Türkçe Öğretim Programı (2006) bu becerilerle ilişkilendirilirken dijital vatandaşlığın tüm
beceri alanları eşit dağılım göstermelidir.
• İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6., 7., 8. Sınıflar) (MEB:2006)
kazanımları yerine getirilirken sınıf içi öğretim süreçlerinde bilgi okuryazarlığı, bilginin
günlük yaşama aktarılabilirliği, günlük yaşamla iç içe Türkçe dersi gibi özellikler üzerinde
durulmalıdır. Öğrencilere Türkçe dersinin günlük yaşamın bir parçası olduğu bilinci
aşılanmalıdır.
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ÖZET
Bilgi okuryazarı bireyler, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip olan bireylerdir.
Bireye bilgi sunmayı amaçlayan kaynaklardan biri bilgilendirici metinlerdir. Bilgilendirici metinlerden
yararlanabilmek bu metinleri iyi bir şekilde anlayabilmeyi gerektirmektedir. Bilgilendirici metinleri
anlamak bu metinleri sıklıkla okumak kadar bu metinleri okurken nelere dikkat edileceğini bilmeye
bağlıdır. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde başlayan bilgilendirici metinlerin öğretimi çalışmaları son
yıllarda tekrar ilgi çekici hale gelmiştir. Bu çalışmaların odak noktası ilkokul düzeyindeki
öğrencilerdir. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak bilgilendirici metinleri anlamada karşılaşılan
zorlukları gidermek için yapılan uygulamaların neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bilgilendirici
metinleri anlamaya yönelik yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalar detaylı olarak incelenmiştir. Ele
alınan çalışmalardaki uygulamalar gruplandırılmıştır. Böylece yapılan uygulamalar ile ilgili detaylı
bilgilere ulaşılmıştır. Bu uygulamaların nasıl yapıldığı, ne tür sonuçlar ortaya çıkardığı, yurt dışında ve
yurt içinde yapılan çalışmaların benzer ve farklı yönleri detaylı olarak ortaya konmuştur. Bilgilendirici
metinlerde okuduğunu anlamaya yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların son kırk
yılda yoğun bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise özellikle son yıllarda yapılan
çalışmalar dikkat çekici niteliktedir. Bilgilendirici metinlerde okuduğunu anlamayı sağlamak için
metin yapılarının öğretilmesi, grafik düzenleyicilerin kullanılması, strateji öğretiminin yapılması, alan
dersleri ile okuryazarlık becerilerinin bütünleştirildiği öğretim programlarının işe koşulması gibi
uygulamaların yapıldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: okuduğunu anlama, bilgilendirici metinler, metin yapısı farkındalığı,
grafik düzenleyiciler
ABSTRACT
Information literate individuals have the ability to access and use information. One of the
sources that aims to provide information to the individual is informative texts. Being able to use
informative texts requires a good understanding of these texts. Understanding informative texts
depend on knowing what to look for while reading these texts as often as reading them. The teaching
of informative texts, which started in the last quarter of the twentieth century, has become intriguing in
recent years. The focus of these studies is on primary school level. In this study, it is aimed to reveal
what applications are made to solve the difficulties in the sense of informative texts by searching the
literature. In the research the document analysis method, which is a qualitative research method, was
used. Domestic and foreign studies on the understanding of informative texts have been examined in
detail. The applications in the studies are grouped. Thus, detailed information about the applications
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was reached. Similar and different aspects of these practices have been elaborated in detail, including
how they are made, what kind of results they emerge, and the work done foreign and domestically.
When we look at the studies on the comprehension of informative texts, it is seen that these studies
have been done intensely in the last forty years. The studies which done in recent years are remarkable
in Turkey. It has been seen that practices which have been done in order to understand in informative
texts such as teaching text structures, using graphic organizers, making strategy teaching, teaching
curriculums integrating field lessons and literacy skills.
Keywords: reading comprehension, informational text, graphic organizer, awareness of text
structure
1. GİRİŞ
İnsanı diğer

canlılardan ayıran özelliklerin başında düşünebilmesi, zihinsel süreçleri

kullanabilmesi gelir. Zihinsel süreçler, insanların çevreden gelen uyarıcıları anlamalarında ve buna
göre tepki vermelerinde önemli bir yer teşkil eder. Bu nedenle insanın çevresini anlamasında ve buna
göre tepkiler sunmasında etkili olan dil becerilerini geliştirmek, eğitim faaliyetlerinin temel
amaçlarından birisidir.
Okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi içeren dil becerileri içinde okuma ayrı bir yere sahiptir.
Çünkü okuma, insan zihninin gelişmesini sağlayan önemli bir öğrenme alanıdır (Güneş, 2007: 117).
Okuma, yazar ve okuyucu arasında aktif ve etkili iletişimi gerekli kılan, dinamik bir anlam kurma
sürecidir.

Okumanın

en

önemli

konusu

“okunandan

anlam

kurmadır

yani

okuduğunu

yapılandırmadır.” (Akyol, 2008).
Öğrencilerin hayatta ve okulda başarılı olmaları okuma becerilerine bağlıdır (MEB, 2005: 20).
Çünkü öğretim büyük ölçüde okumaya dayanır ve hemen hemen bütün dersler, iyi bir okuma beceri ve
alışkanlığı kazanmış olmayı gerektirir (Kavcar, Oğuzkan ve Sever, 1997: 41). Okuma, bilgi alma
yollarının en önemlilerinden birisidir ve özellikle içinde bulunduğumuz bilgi çağında okuma ve
okuduğunu anlama bilginin üretimine giden yolda en önemli basamakları oluşturmaktadır (Altunay,
2000).
Bilgiye ulaşmada kullanılan araçlardan biri metinlerdir. Metinler yazar ile okuyucu arasında
iletişimi ve bilgi aktarımını sağlayan yapılar olarak tanımlanabilir (Özdemir, 1998). Metin bilgi, duygu
ve düşüncelerin çeşitli biçim, anlatım ve noktalama özelliklerine göre yerleştirildiği yapılardır. Bu
yapılara kelimeler, cümleler, paragraflar belli bir kural dahilinde yerleştirilir (Güneş, 2013). Kumaş
nasıl ipliklerden dokunarak bir bütün oluşturuyorsa, metin de kendisini oluşturan öğelerin birbirlerine
aşama aşama eklemlenmesiyle, bir “dokuma” süreci sonucunda ortaya çıkar (Onursal, 2003). Bu
şekilde ortaya çıkan anlamlı yapı, yazar ile okuyucu arasındaki bilgi akışını kolaylaştırır (Güneş,
2013).
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Öğretimde kullanılan metinler genel olarak iki sınıfa ayrılırlar. Bunlar öyküleyici ve
bilgilendirici metinlerdir (McGee & Richgel, 1992; Hall, Sabey & Mcclellan, 2005: 211). Bir metnin
yapısı o metnin konusundan ziyade türü ile ilgilidir. Metnin türü okuyucuda metnin yapısına ilişkin bir
takım beklentiler oluşturur. Bir konu farklı metin türlerinde çok farklı şekilde yapılandırılabilir.
Örneğin bir cinayet olayı bir haber metnine de bir hikayeye de konu olabilir. Okuyucunun aynı konuda
bir haber metni okurken oluşturduğu beklentilerle, bir hikaye metni okurken oluşturduğu beklentiler
farklıdır. Her metin türünün kendine özgü özellikleri vardır ve bu özelliklerle uyumlu olmayan
anlatımlar iletişimin gücünü azaltmaktadır (Coşkun, 2007: 254).
Son yıllarda eğitimcilerin ilgisi bilgilendirici metinleri anlama üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu
ilgi artışının başlıca nedenlerinden birisi içerisinde bulunduğumuz bilgi çağıdır (Broer, Aarnoutse,
Kıevıet & Leeuwe, 2002). Okulda, işte ve sosyal yaşamda başarılı olmak bu tip metinleri anlama
becerisine bağlıdır (Neuman, 2007). Bu çağa ayak uydurmak için bilgilendirici metinlerle ve onları
anlamakla daha çok aşina olunmalıdır. İlk üç sınıfta daha çok öyküleyici metinlerle aşina olan
öğrenciler, 4. sınıfa geldiklerinde bilgilendirici metinlerle daha fazla karşı karşıya gelmeye başlarlar.
4. sınıfta birçok içerik bilgilendirici metinlerle sunulur (Moss, 2005). Ancak bilgilendirici metinler
anlama çalışmalarında ihmal edilmektedir. Bunun sonucunda da öğrenciler bilgilendirici metinleri
anlamada öykülendirici metinlere göre zorluk çekmektedirler (Sidekli, 2005; Tayşi, 2007; Yıldırım,
Yıldız, Ateş ve Rasinski, 2010). Bu başarısızlığın ardında bilgilendirici metinlerin öykülendirici
metinlere göre konu ile ilgili daha özel kelimeler içermesi, kavramların çok fazla kullanımı,
çoğunlukla okuyucunun bazı ön bilgilerine dayanması, farklı metin yapıları içermesi gibi nedenler
olabilmektedir (Recht ve Leslie, 1988: 18).
Bilgilendirici metinlerin anlamada zorluk çekilmesinin bir diğer nedeni ise birinci sınıftan
itibaren bu metinleri anlama çalışmaların ihmal edilmesidir (Duke, 2000). Birinci sınıftan üçüncü
sınıfa kadar okumayı çözmesi için öğrenciye yardım edilirken daha çok öğrencilerin öyküleyici
metinleri okumaları üzerinde durulur (Moss, 2005). Bilgilendirici metinlere odaklanmada ve
öğretiminde eksiklik bulunmaktadır (Hoffman vd., 1994). Duke (2000) yaptığı araştırmada birinci
sınıflarda bilgilendirici metinlerin çok az uygulandığını ve sınıf duvarlarında ve kütüphanesinde bir
günde

ortalama

sadece

3.6 dakikalarını bilgilendirici metinlerle geçirdiklerini, ayrıca sınıf

kitaplığındaki bilgilendirici metinler içeren kitapların %10’dan daha az olduğunu ortaya koymuştur.
Yine Fetters, Ortlieb ve Cheek (2011) tarafından yapılan çalışmada 2-5. sınıf öğretmenlerinin
bilgilendirici metinleri sınırlı kullandıkları ortaya çıkarılmıştır.
Bilgilendirici metinlerin ilkokulun ilk kademelerinde ihmal edilmesi öğrencilerin üçüncü
sınıftan sonra okuma başarılarının düşmesindeki önemli bir neden olmaktadır (Hall vd., 2007). 3.
sınıftan 4. sınıfa geçen öğrenciler yeni derslerle karşı karşıya kalmaktadır. Fen ve teknoloji, sosyal
bilgiler gibi dersler başta olmak üzere genel olarak tüm derslerdeki bilgilendirici metinlerin sayısında
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artış olmaktadır. Böylece bu sınıftan itibaren ders kitapları içerik alanlarını öğrenmede önemli bir rol
oynamaktadır (Armbruster, Anderson ve Ostertag, 1991). Bilgilendirici metinlerle fazla karşılaşmamış
öğrenciler bu sınıfta “dördüncü sınıf yıkımına” maruz kalabilirler yani okuma başarılarında gözle
görülür bir düşüş yaşanabilir (Chall, Jacobs ve Baldwin, 1990: Akt.: Hall vd., 2007; Sanacore ve
Palumbo, 2009).
3. ve 4. sınıf öğrencileri artık okumak için öğrenmezler, öğrenmek için okurlar. Onlardan
beklenen artık karşılaştıkları bir
yapılandırmaktır

(Akyol,

2008).

metni anlamanın ötesinde okudukları bilgileri zihinlerinde
Bu

durum

bilgilendirici metinleri anlamayı zorunlu hale

getirmektedir. Yaşanan bu gelişmeler son yıllarda bilgilendirici metinleri anlamayı sağlamaya yönelik
çalışmaların sayısının artmasına neden olmuştur. Bu çalışmalar ile özellikle ilkokul döneminde
bilgilendirici metinlerin daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmaların
belli bir bütünlük içinde sunulması ise bilgilendirici metinleri anlamaya yönelik çalışmaların neler
olduğunun ve çalışmaların nasıl bir yön izlediğinin anlaşılması oldukça önemlidir. Bu nedenle bu
araştırmada literatür taraması yapılarak bilgilendirici metinleri anlamada karşılaşılan zorlukları
gidermek için yapılan uygulamaların neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bir
konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmanın yollarından biri doküman inceleme yöntemidir. Bu yöntem
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini
kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmanın evrenini ilkokul 1-4. sınıf öğrencilerin
bilgilendirici metinleri anlamalarına yönelik yapılan yurtiçi ve yurtdışı çalışmalar oluşturmaktadır.
Çalışmanın örneklemini yapılan alan yazın taraması sonucunda ulaşılabilin bütün çalışmalar
oluşturmaktadır.
3. BULGULAR
Yapılan alan yazın taraması sonucunda bilgilendirici metinleri anlamaya yönelik çalışmalar ile
ilgili şu bulgulara ulaşılmıştır.
1-Strateji Öğretimi:
Son zamanlarda yapılan okuma araştırmalarının büyük bir bölümü, bilgilendirici metinleri
anlamayı sağlamak için öğrencilere okuduğunu anlama stratejilerinin açık öğretiminin yapılmasını
önermektedir (National Reading Panel, 2000; Guthrie vd., 2004). Bir çok araştırma ilkokul
öğretmenlerinin sınıflarında okuduğunu anlama stratejileri ve çalışmalarına çok az yer verdiğini
göstermektedir (Duke, 2000; Broer vd., 2002; Hall vd., 2007). Öğrenciler derste metni anlamaya
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yönelik etkinlikler yapsa da bu stratejilerin öğretimi öğrencilere yapılmamaktadır. Öğrenciler
stratejileri uygulamakta fakat öğrenmemektedirler (Broer vd., 2002).
Bilgilendirici metinleri anlamak için kullanılabilecek bazı stratejiler vardır. Kavram haritaları,
bildiklerim- bilmek istediklerim- öğrendiklerim stratejisi, 3D stratejisi, grafik düzenleyiciler gibi
stratejiler bilgilendirici metinlerde uygulanabilmektedir (Dönmez ve Yazıcı, 2006).
2- Metin Yapısı Farkındalığı:
Araştırılan ve uygulanan etkili yöntemlerden biri öğrencileri bilgilendirici metinleri anlamaları
için metin yapısı hakkında eğitmektir (Armbruster, Anderson ve Ostertag, 1987; Akhondi, Malayeri ve
Samad, 2011). Öyküleyici metinlerin aksine bilgilendirici metinlerde farklı yapılar bulunmaktadır.
Üzerinde anlaşılmış tek bir yapı olmamasına rağmen araştırmacılar bu tür metinleri genel olarak
tanımlama, karşılaştırma-kıyaslama, kronolojik sıralama, problem çözme ve sebep-sonuç olmak üzere
beş ana başlık altında ele almışlardır. Bu yapılar ayrı ayrı bağımsız olarak ya da birbiriyle bağlantılı
olarak sunulabilir (Armbruster, Anderson ve Ostertag, 1987). Bu metin yapıları şu şekilde
açıklanabilir:
Tanımlama: Tanımlamaya dayalı metinlerde genellikle insanlar, nesneler ve yerlerin
özellikleri ele alınır. Öncelikle ana konu tanıtılır sonra paragraflarda özelliklerden bahsedilir (Akyol,
2008: 172). 6-12 yaşlarında kullanılabilecek üç çeşit tanımlayıcı metin yapısı vardır. Bunlar listeleme,
ağ oluşturma ve karşılaştırma/kıyaslama yapılarıdır. Listeleme alışveriş listesi gibi basit bir listedir.
Penguenin anlatıldığı bir metinde siyah ve beyaz olur, balık yer ve uçamaz gibi ifadelerin listelenmesi
ile oluşturulur. Belli bir sıralama aranmaz. Ağ yapısında ise bir nesnenin özellikleri tartışılır.
Özelliklerin ortak bağlantıları ortaya konur (Dymock, 2005). Karşılaştırma/kıyaslama yapısı ise ayrı
bir yapı olarak ele alınacaktır.
Kronolojik sıralama: Metinde olayları sıralamak için sayısal ya da kronolojik sırayı kullanır.
Metin içindeki bir dizi olay zaman içinde ilerler (Dymock, 2005). Ana fikir detaylarla
desteklenmektedir ve bu detaylar mutlaka bir aşama içerisindedir (Akyol, 2008: 168).
Karşılaştırma ve kıyaslama: Olayların, insanların, kavramların vb. aralarındaki benzerlik ve
farklılıkların belirtilmesini içeren yapılardır. Eski çağlarla günümüzün karşılaştırıldığı bir metin bu
yapıya girmektedir (Moss, 2004).
Problem çözme: Bu metinlerde bilgiler, sorunları açıklama, sorunlara çözümler bulma veya
bu çözümleri uygulama biçiminde düzenlenmektedir (Güneş, 2007: 224).
Sebep – sonuç: Bu yapıda iki fikir ya da olay birbiri ile ilişkilidir. Bunlardan biri sebep, diğeri
ise sonuçtur. Örneğin, bir metin çevresel kirlenmenin sebeplerini ve sonuçlarını ortaya koyabilir
(Dymock & Nicholson, 2010). Bu yapı öğrenciler için biraz daha zordur. Bunun nedeni bu yapıda
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tahminde bulunma, yargılama ve çıkarımlar oluşturma gibi karmaşık anlama becerilerine gereksinim
duyulmasıdır (Williams, Hall ve Lauer, 2004). Bu durumu açıklayan başka bir çalışmada Sharp
(2002), 14.1 yaş ortalamasına sahip 490 Çinli öğrencinin dört farklı yapıdaki (tanımlama, sıralama,
neden sonuç ve problem çözme) metni okuduktan sonra ne kadar anladıklarını araştırmıştır. Sonuç
olarak öğrencilerin en çok tanımlama yapılarında en az ise neden sonuç yapılarında okuduklarını
hatırladıklarını ortaya koymuştur.
Çeşitli araştırmalar bilgilendirici metinlerin yapıları ile ilgili bilgi sahibi olmanın bilgilendirici
metin ile ilgili elde edilen bilgilerin tipi ve miktarı ile ilgili farklılıklara neden olduğunu ortaya
koymaktadır. Metin yapısı, yazılı bir metindeki bilgilerin ve fikirlerin nasıl düzenlendiğini ifade eden
bir kavramdır (Williams, Hall ve Lauer, 2004). Bir metnin yapısı okuyucunun metnin ana fikrini ve
diğer fikirlerini belirlemesini sağlayabilir. Metin yapısı bilgisinin oluşturulmadığı bir eğitim sürecinde
okuduğunu anlama stratejilerinden istenilen fayda elde edilemez. Çünkü okuduğunu anlama strateji ve
tekniklerinden birçoğu metnin yapısına göre değişiklik arz eder (Broer vd., 2002).
Bilgilendirici metin yapılarını öğretmek okuduğunu anlamada pozitif bir etkiye sahiptir
(Dymock, 2005) ve bu farkındalık açık ve sistematik bir şekilde öğretilmesi gereken bir okuduğunu
anlama stratejisidir (Sweet ve Snow, 2003). Metin yapıları ile ilgili bilgi sahibi öğrenciler sadece daha
fazla bilgi öğrenmemekte, bunun yanında daha fazla ana fikre ulaşmaktadır (Richgels vd, 1987). Bu
farkındalık ile öğrencilerin çoğu kelimeler arasında kaybolmayıp metnin tamamını görebileceklerdir
(Dymock, 2005).
Zihinsel temsilleri inşa sürecinde okuyucular genellikle metne dayalı ve bilgiye dayalı iki
sürece güvenirler. Okuma esnasında bu süreçler birbirleri ile etkileşim halindedir. Okuyucu tarafından
hangisinin daha çok kullanılacağı metin ile ilgili bilgisine, çeşitli türlerin retorik yapılarının bilgisine
ve metnin grafik özelliklerine olan ilgisine bağlıdır (Goldman & Rakestraw, 2000: Akt: Broer vd.,
2002). Bazı metinleri anlamada metnin yapısı içerikten daha ön plandadır. Bu yapısal bilgi içeriği
organize etmede ve metni anlamada yardımcı olur (Williams, Hall ve Lauer, 2004). Bir metin ile ilgili
fazla bir bilgimiz olmayabilir. Bu gibi bir durumda metin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak tutarlı bir
zihinsel temsil oluşturduğu için metni anlamayı sağlar. Belirlenmiş metin yapıları metindeki fikirlerin
organize edilmesini sağlayarak metni daha iyi hatırlama yeteneğini geliştirir (Ray & Meyer, 2011).
Okuyucular başarılı olmak istiyorlarsa metin yapılarının farkında olmalıdır (Meyer, 2003).
Metin yapısının farkında olmayan okuyucular okumaya herhangi bir okuma planı ile dahil
olamayacakları için dezavantajlı olacaklardır (Armbruster, 2004: Akt.: Akhondi, Malayeri ve Samad,
2011). Örneğin, problem çözme metinlerinde okuyucu, eğer metin yapısı hakkında bilgi sahibi ise,
yazarın problemin çözümü için bir fikir ileri sürdüğünü bilir ve okuma sürecini bu bilgiye göre
şekillendirir (Dönmez & Yazıcı, 2006)
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Yapılan çalışmalara bakıldığında anasınıfından üniversite öğrencilerine kadar her yaş
grubunda metin yapıları öğretimi ile ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özellikle son
zamanlarda yapılan çalışmalar ilkokul düzeyinde yürütülmektedir (Newman, 2007). Broer vd. (2002)
sınıflama ve nedensellik yapılarını içeren metin yapılarını öğretmeyi amaçladıkları çalışmada 12 yaş
civarındaki öğrencilerin

metin

yapılarını ve

“şema

yapma”

gibi karmaşık bir

stratejiyi

öğrenebildiklerini ortaya koymuşlardır. Ray ve Meyer (2011) araştırmaları sonucunda metin yapısı
öğretiminin her yaştaki okuyucuya uygulanabileceğini ortaya koymuşlardır. Hall, Markham ve Culatta
(2005)’a göre bilgilendirici metinlerin yapısının belirlenmesi önemli bilgilerin ve fikirler arasındaki
ilişkilerin tanımlanmasında önemli bir yer tutar ve oldukça erken yaşlarda öğretimine başlanmalıdır.
Bu amaçla araştırmacılar dört, beş yaşındaki çocukların bilgilendirici metinleri anlamalarını
değerlendirme ölçeğinin güvenirliğini ortaya koymaya çalışmışlardır.
Armbruster, Anderson ve Ostertag (1987), beşinci sınıflarda özetleme öğretimini de içeren
problem/çözüm metin yapılarının öğretiminin öğrencilerin hatırlamalarında ve ana noktaları ortaya
çıkarmalarında etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Williams, Hall ve Lauer (2004) yaptıkları
çalışmada metin yapısı öğretiminin karşılaştırma-kıyaslama türü bilgilendirici metinlerde öğrencilerin
okuduklarını anlamalarında yardımcı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Neuman (2007), 3. sınıf öğrencilerine bilgilendirici metin yapılarının, grafik düzenleyiciler
aracılığıyla, açık öğretimini yapmıştır. Kontrol grubunda ise normal öğretime devam edilmiştir. Sonuç
olarak deney grubundaki öğrenciler metnin nasıl grafiğe dönüştürüleceğini, yazılı bir özet oluşturmada
grafik düzenleyicileri kullanmayı, bilgilendirici metni açıkça

özetlemeyi öğrenmişlerdir.

bulgulardan

metinleri

hareketle

3.

sınıf

öğrencilerinin

bilgilendirici

anlamalarında

Bu

grafik

düzenleyicilerle desteklenmiş metin yapısı öğretiminin etkili bir strateji olduğu ortaya konmuştur.
Hall, Sabey ve Mcclellan (2005), ikinci sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada üç grubun
bilgilendirici metinleri anlama düzeylerini karşılaştırmışlardır. Bu gruplardan birincisine metin yapısı
öğretimi, diğerine içerik öğretimi yapılmıştır. Üçüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenerek
normal öğretime devam edilmiştir. Sonuç olarak metin yapısı öğretimi yapılan grup bilgilendirici
metinleri anlamada daha başarılı olmuştur.
McGee (1982) beşinci sınıf iyi okuyucularının metin yapısı farkındalıklarının beşinci sınıf
kötü okuyuculara ve üçüncü sınıf iyi okuyuculara göre daha fazla olduğunu ve yine beşinci sınıfların
temel fikirleri daha fazla hatırladığını ortaya koymuştur. Üçüncü sınıflar ise metin yapısı farkındalığı
göstermemişler ayrıca temel fikirlerden ziyade yardımcı fikirlerin üzerinde durmuşlardır. Bu sonuçlar
bazı genç okuyucuların metin yapısı farkındalığına sahip olduğunu ve bunun önemli metinsel bilgileri
anlama ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

1109

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

3- Programların bütünleştirilmesi
Okuduğunu anlama becerisi genelde Türkçe dersiyle ilişkilendirilir. Okuduğunu anlama
çalışmaları çoğunlukla bu derste yapılır. Diğer derslerde ise Türkçe dersinde geliştirilen bu
becerilerden yararlanılır. Bu becerileri geliştirmek için genelde diğer derslerde çalışma yapılmaz. Oysa
okuma becerisi kazanan öğrenciler, 4. sınıftan itibaren sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri ile
farklı alanlarda okuma materyalleri ile karşılaşmaya başlarlar. Bu alanlarda daha önce fazla okuma
yapmayan öğrenciler yeni karşılaştıkları metinleri okuyup anlamada zorluklar yaşamaktadırlar
(Berberoğlu, Kaptan ve Kutlu, 2002; Vitale ve Romance, 2011). Öğrencilerin bu alanlarda okuma
çalışmalarına katılmaları gerekmektedir (Fang ve Wei, 2010).
Son yıllarda okuduğunu anlama becerileri diğer dersler kapsamında da ele alınmaya
başlanmıştır. Hand vd. (2003: 612)’e göre:
Metin ve okuma olmasaydı, verilerin kaydı ve korunması; kabul edilen bilgilerin herkesin
kullanımı için kaydı; bilim adamları tarafından fikirlerin gözden geçirilmesi; zaman içerisinde fikirleri
yeniden gözden geçirme; önceki fikirler arasında bağ oluşturmak; aynı anda yaşamış veya yaşamamış
olan bilim adamlarının fikirleri arasında iletişim kurmak; bir metin üzerinde yorum, tahmin, açıklama
ve değerlendirme amaçlı odaklanma gibi bilimi mümkün kılan sosyal uygulamalarla meşgul
olunamazdı.
Çeşitli konularda kaliteli metinleri okuma ve ilgili okuma stratejileri uygulama doğrultusunda
öğrenciler bilgilerini genişletecek, sorgulayıcı öğrenmeyi öğrenecek ve hayat boyu sürecek okuma
alışkanlıkları kazanacaklardır. Ayrıca bilim adamlarının yaptığı gibi metinlerde sunulan bilgileri
sentezlemeyi, analiz etmeyi ve eleştirmeyi öğreneceklerdir (Fang vd., 2008: 2068).
Okuma becerileri ile ders programlarının bütünleştirildiği çalışmalara fen öğretiminde yapılan
uygulamalar örnek verilebilir. Fen öğretimine okuma eğitimini dahil eden araştırmalara baktığımızda
Romance ve Vitale (1992), okuma ile fen öğretimini bütünleştirdikleri programın etkiliğini
araştırmışlardır. Geleneksel olarak ayrı ayrı okuma öğretimi ve fen öğretimi yerine bütünleştirilmiş
programı uygulamışlardır. Bu program fen uygulamalarını, açık okuduğunu anlama stratejisi
öğretimini ve fen metinlerini kapsamlı okumayı içermektedir. Uygulamalar sonucunda programın işe
koşulduğu deney gruplarının hem fen başarısında hem de okuma başarısında artış görülmüştür.
Benzer çalışmalar ilkokul seviyesinde Guthrie ve öğrencileri (1998, 2004), orta okul seviyesinde Fang
ve arkadaşları (2008) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalar da okuma becerileri ile bütünleştirilmiş fen
öğretiminin öğrencilerin okuma ve fen başarılarında etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Ülkemizde fen öğretimi ve okuma öğretimini birleştiren çalışmalar son zamanlarda yapılmaya
başlanmıştır. Güçlüer ve Kesercioğlu (2010), 7. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlık becerilerini
geliştirmek için bilimsel kelime dağarcığını, bilimsel metin okuma becerisini ve bilimsel yazı yazma
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becerisini geliştirici etkinlikleri kullanmışlardır. Esen ve Yiğit (2012), ortaokul öğrencilerinin fen ve
teknoloji dersinde kullandıkları okuma ve yazma stratejilerini ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. İlhan
(2014), SQ3R tekniğinin fen ve teknoloji dersinde fen başarısına, tutuma ve problem çözme becerisine
etkisini araştırmıştır. Uzun ve Alev (2013), 10. sınıf fizik öğrencilerinin ‘enerji’ ünitesindeki konuların
öğretimine yönelik geliştirdikleri öğrenme amaçlı okuma-yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş
ortamların öğrencilerin fizik başarısı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ayrıca Alev ve Uzun (2007),
yaptıkları çalışmada fizik öğretiminde dilin rolü ve önemine ilişkin ve pratikte kullanılabilecek
stratejiler ile ilgili bilgiler sunmuşlardır. Yapılan çalışmalara bakıldığında ülkemizde bu alanda
çalışmaların yeni yeni yapılmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle ilkokul seviyesinde çalışmalar
ileri dönemler için önemli olmasına rağmen (Romance ve Vitale, 2012) ihmal edilmiş durumdadır.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüz bilgi dünyasında bilgilendirici metinleri anlamanın önemi daha da artmıştır. Ancak
bilgilendirici metinler birinci sınıftan itibaren ihmal edilmektedir. Bilgilendirici metinlerin ihmal
edilmesi öğrencileri özellikle dördüncü sınıf itibari ile başarısızlığa götürebilmektedir. Bunun için
bilgilendirici metinleri anlama çalışmaları ilkokulun ilk sınıflarından itibaren başlamalıdır.
Öğrencilerin

bilgilendirici

metinleri

anlamalarını

sağlamak

için

farklı

uygulamalar

yapılmaktadır. Bu uygulamalardan biri strateji öğretimidir. Genel olarak okuma stratejileri
öğretiminde eksiklikler bulunmaktadır. Bilgilendirici metinlere uygun stratejilerin öğrencilere açık
öğretimi yapılmalıdır. Bilgilendirici metinleri anlamak için üzerinde durulan uygulamalardan biri
metin yapısı öğretimidir. Bilgilendirici metinler farklı yapılara sahiptir ve bu yapılar ile ilgili bilgi
sahibi olmak okuduğunu anlama düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Bu yapıların üzerinde
durulmalı özellikle metinler hazırlanırken bu yapılara basitten karmaşığa doğru yer verilmelidir. Bu
yapıların ders kitaplarında ihmal edildiği görülmektedir (Sulak, 2009). Ders kitaplarında farklı metin
yapılarının yer alması öğrencilerin bu yapıları içselleştirmesi açısından oldukça önemlidir.
Öğrenciler

farklı

kaynaklardan

birçok

okuma

gerçekleştirmektedirler.

Bilgilendirici

metinlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi dersler metinler aracılığı
ile birçok bilginin sunulduğu derslerdir. Metinlerdeki bu bilgilere ulaşabilmek ise bu metinleri iyi bir
şekilde anlamaya bağlıdır. Bu nedenle yapılan uygulamalar ile alan derslerinde anlama stratejilerinin
öğretimi üzerinde durularak öğrencilerin bu metinleri anlamalarına yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.
Bilgilendirici metinlere yönelik bu uygulamaların yanı sıra Türkçe programında özellikle
bilgilendirici metinleri anlama ile ilgili kazanımlara ve strateji kullanımına rastlanmamaktadır.
Programda bilgilendirici metinlerle ilgili sadece “Metnin türünü dikkate alarak okur.” ve “Bilgi
edinmek için okur.” kazanımlarına yer verilmiştir. Bu kazanımların işlevsel bir hale getirilmesi
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gerekmektedir. Öğrencilerin sınıflar bazında ilkokuldan başlayarak farklı metin türlerini dikkate alarak
okumalarını sağlayacak kazanımlara Türkçe programında yer verilebilir.
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HOW CAN THE SCIENCE OF HAPPINESS HELP US TO MAKE BETTER LESSONS

Ozlem Yagcioglu, instructor
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Dokuz Eylul University, Modern Languages Department, Izmir, Turkey

ABSTRACT
Teaching a foreign language requires to know how to teach language skills such as reading,
writing, listening and speaking. In order to teach these skills, we should create happy atmospheres in
our classes. As we are working at universities, our students are generally coming from different
cultures. Therefore some students don’t feel themselves happy in our classes, although different kinds
of approaches are used. But positive and motivated students are engaged with what they are studying
with each other and they approach tasks with more enthusiasm. (Helgensen: 2010).
Some students study half-heartedly and they give so much negative energy to their friends and
their instructors. This study deals with the questions of how the science of happiness help us to
motivate our students and how we can make better courses with the help of the science of
happiness.What kinds of education approaches we can use in our classes in order to have positive
thoughts will be handled. Sample classroom activities will be given.
Key words: science of happiness, approaches, sample class activities
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INTRODUCTION
Happiness is always a goal for everyone who wants to achieve something. But it means
different things in different societies. It has different definitions in different societies and it has also
different definitions and explanations according to the religious views and educational backgrounds. It
is sometimes very difficult to see someone unhappy although he/she is healthy and financially rich. It
is also very easy to see someone happy although he/she is not healthy or financially rich.
University or college students who learn English as a second or as a foreign language
sometimes feel themselves unhappy as most of them are far from their families because of their
academic studies in their universities or colleges. In order to encourage our students to learn English
happily, we, the instructors should understand the meaning of happiness and their sense of humor.
This study will encourage instructors or teachers to prepare classroom activities which will
help them to motivate their students in difficult situations.
Theoretical Background
What is Science of Happiness?
Achor (2010: 40) states that ;
“The chief engine of happiness is positive emotions, since happiness is, above all else, a feeling.
In fact, some researchers prefer the term ‘ positive emotions’ or ‘ positivity’ to ‘happiness’
because, while they are essentially synonymous, happiness is a far more vague and unwieldy
term.
Here, it is understood that positivity and positive emotions bring happiness to our lives.
People who have posive emotions and people who love positivity can reach happiness.
Seligman (2002: 102) denotes happiness that;
“Happiness in the present moment consists of very different states from happiness about the past
and about the future, and itself embraces two very distinct kinds of things: pleasures and
gratifications. The pleasures are delights that have clear sensory and strong emotional
components, what philosophers call ‘ raw feels’ : ectasy, thrills, orgasm, delight, mirth,
exuberance, and comfort. The gratifications are activities we very much like doing, but they
are not necessarily accompanied by any raw feelings at all. Rather, the gratifications engage
us fully, we become immersed and absorbed in them, and we lose self-consciousness.”
From this paragraph, we understand that pleasures and gratifications bring happiness to
humans’ lives. The act of gratifying or the condition of being gratified make people happy or happier.
As it has been mentioned by Wellness (2015:1):
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“ Researchers think of happiness as having satisfaction and meaning in your life. It’s the
propensity to feel positive emotions, the capacity to recover from negative emotions quickly,
and holding a sense of purpose. Happiness is not having a lot of privilege or money. It’s not
constant pleasure. It’s a broader thing: Our ability to connect with others, to have meaningful
relationships, to have a community. Time and again—across decades of research and across
all studies—people who say they’re happy have strong connections with community and with
other people. That’s sort of the recipe for happiness.»
When we read the above paragraph, we understand that people who are grateful and excited
for something are happy people. Feeling positive emotions bring happiness and people are satified
what they have when they are happy.
Happiness has been defined by Aristotle (2012:1) as:
“Achieving happiness is not about acquiring what we seek. Happiness is being at peace with
what you have. Happiness is a frame of mind, easy to achieve just by thinking and behaving
differently.”
After reading the above paragraph, it is understood that people who are satified with what they
have and people who have peace in their lives are happy and they behave differently as they are happy.
For Ricard (2017:156) , happiness cannot be seperated from altruism. Ricard (2017: 158)
states that;
“ In Buddhism altruistic love is defined as “the wish that all beings find happiness and the
causes of happiness.” These altruistic wishes must be accompanied by a determination to do
everything in our power to make them come true. This determination will drive the activity,
but it must be enlightened and empowered by discernment and wisdom.”
Ricard (2017:160) also states that;
“According to Buddhism, there is a direct relationship between altruism and happiness. Joy and
satisfaction are closely tied to love and affection. Misery, on the contrary, goes hand in hand
with selfishness and hostility. Altruistic love and compassion are attuned to reality insofar as
they recognize and appreciate the interdependent nature of all beings.”
What Does Make People Happier?
Wellness (2015: 1) denotes:
“ When we ask people to assess how happy they are, and then look at what they do in their lives,
we find that people who have strong social connections are happier. That’s number one.”
Here, it is understood that sociable and active people and people who have connections for
their social lives are happier people.
Schwarts (2012: 1) states that;
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https://www.fastcodesign.com/1679633/the-world-happiness-report-explains-what-makespeople-happy
“The report, commissioned by the United Nations Conference on Happiness (yes, that exists),
contains over a hundred pages of musings on world happiness. Here’s an ultra-abridged
version of the findings.
-

Richer people are happier than poorer people on average, but wealth is only one factor
in overall happiness. The same goes for countries, where factors like personal freedom,
lack of corruption, and social support are more important.
- Unemployment obviously reduces happiness, but not because of what you may think. It’s
not the loss of income, but the loss of things like self-esteem and workplace social life
that lead to a drop in happiness. High unemployment rates can trigger unhappiness even
in the employed, who suddenly become fearful of losing their jobs. According to the
study, even low-quality jobs yield more satisfaction than being unemployed.
- In some countries, the self-employed report higher levels of job satisfaction than the
employed. The study found a positive correlation between happiness and selfemployment in both American and European data, but not in Latin America. The
possible reason: Self-employment may be a necessity in developing countries where
formal employment is not as readily available. When it’s not a choice, it doesn’t lead to
happiness.
- Higher living standards correspond with increased happiness in some countries, but not
all. In the U.S., for example, happiness levels have remained stagnant while living
standards have risen over the past 50 years or so.
- Levels of trust (i.e. whether you think someone would return a cash-stuffed wallet) have
fallen dramatically over time in certain countries–including the U.S. and U.K.–but risen
in others, like Denmark and Italy. One explanation may be that overall life satisfaction
has dropped in the former countries, but has risen in many continental European
countries.
- Lack of perceived equality can reduce happiness. The report explains: “The most
positive results are in an interesting time-series study using both the U.S. General Social
Survey and Eurobarometer. This finds that in both the U.S. and Europe increases in
inequality have (other things equal) produced reductions in happiness. The effect has
been stronger in Europe than in the U.S. This difference probably reflects ideological
differences: Some 70% of Americans believe that the poor have a chance of escaping
poverty, compared with only 40% of Europeans.”
- Mental health is the biggest contributing factor to happiness in all countries, but only a
quarter of mentally ill people get sufficient treatment in the most developed nations.
- Married people across the world (studies have been done in the U.S., EU countries,
Switzerland, Latin America, Russia, Eastern Europe, and Asia) claim that they’re happier
than single counterparts. A stable family life also contributes to happiness.
METHOD
Participants
The participants of this study consisted of 62 university students at Dokuz Eylul University in
the city of Izmir in Turkey. Their ages ranged from 18-23.
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Teaching Procedure
The participants were asked to reply to the following questions during the 1st and the 2nd
weeks of their courses during the 2016-2017 academic year:
12345-

Do you like listening to music? What kind of music do you like?
Are you an optimistic person?
What kinds of problems do you have while learning English?
Do you use internet for language learning or for your hobbies?
Do you live in a house or in a dormitory?
According to the answers of their questions, different kinds of classroom activities were

applied in my own teaching classes.
Sample Classroom Activities
1. Sample Writing Practice:
Students were asked to write what kinds of things make them happy or happier in their own
lives. Their grammar mistakes and punctiation mistakes were checked and corrected.
2- Sample Listening Exercise:
Students were asked to listen to soft music for 3 or 5 minutes at the beginning of their lessons
and at their break times. This music made them feel relaxed.
3- Sample Speaking Activity:
Each student were given a quote and they were asked to talk about the quotes they were given
for 4 or 5 minutes at the begining of the class hour.
Sample Classroom Activity 1:
The following are the sample quotes which were given to my students during my own
teaching classes. They were asked to talk with their friends about the quotes they were given.
French Proverb: “ Love makes time pass; time makes love pass.” ( In Hughes(Edt.), 2015:18)
Robert Louis Stevenson: “ A friend is a gift you give yourself.” (In Hughes (Edt.), 2015:30)
Kahil Gibran: “Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity” .” (In
Hughes (Edt.), 2015:31)
Antoine De Saint-Exupery: “ A goal without a plan is just a wish.” (In Picone (Edt.), 2008:51)
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Mark Twain: “ The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.”

(In

Picone (Edt.), 2008: 29)
Sir James Matthew Barrie: “ Those who bring sunshine to the lives of others cannot keep it
from themselves”. ( In Price (Edt.), 2005:101)
Sir Francis Bacon: “ Knowledge is power” ( In Price (Edt.), 2005: 218)
Sample Classroom Activity 2:
Before the class hour, an orange cartoon and a yellow cartoon were put on the white board of
their classroom and 10 students were given small pink papers to write what they were grateful for. 8
students were given red papers to write why they were excited. All of them were given 3 minutes to
write their answers on their papers. After three minutes, students were invited to the white board to
guess what their friends grateful for and why they were excited. They asked questions to each other to
guess the answers of the questions they asked.
Sample Reading Activity:
Why The World Needs Inroverts ( Doff, Thaine, Puchta, Stranks, Lewis-Jones, Godfrey and
Davies, 2015: 48)
“ ‘It’s good to be sociable! It’s good to be confident! It’s good to be loud! ’ In her book
Quiet, Susan Cain points out how deeply this belief is held by society. Very often the
qualities of extroverts-being active and lively, making quick decisions and working well
in a team or group, for example-are valued more than the shy, serious and sensitive
qualities of introverts. Susan Cain calls this attitude the ‘ Extrovert Ideal’. In her book
she looks at the way society places such value on the Extrovert Ideal that many modern
schools and workplaces are built around it. Desks in classrooms are pushed together so
that students can work in groups more easily. In Europe and the USA, employees are
frequently put in shared offices so that they can work in teams. Students and employees
are also expected to be confident and talkative.
Why are the needs of introverts ignored in this way when introverts have so much to
offer? Introverts need less excitement around them than extroverts. It’s true, but that
doesn’t make them less exciting people. Many of the world’s greatest ideas, art and
inventions have been produced by introverts. The Indian leader Mahatma Gandhi was
an introvert, as were the artist Vincent Van Gogh and the physicist Albert Einstein.
Then there was Rosa Parks, who started the US civil rights movement in 1955 by
bravely and quietly saying ‘ no’ when a white passenger wanted to sit in her seat on a
bus.
Famous introverts in modern times include Angelina Jolie and Mark Zuckerberg. Jolie,
a hugely successful actor, supports charities that help people in war zones. She
describes herself as an introvert, saying she loves to spend time alone or with small
groups of people because it helps her develop as a person. And despite the huge success
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of his social networking site, co-founder of Facebook Zuckerberg remains a private
person who doesn’t like speaking in public. But let’s not forget that we need extroverts
too. Because of course, introverts can come up with great ideas, but they also need help
in communicating those ideas to the world. Songwriters need singers. Designers need
sales people. In other words, extroverts and introverts need each other.”
Questions About the Passage:
1234-

Why do you think it is good to be sociable?
Why do you think it is good to be confident?
Do you think it is good to be introvertt?
Are you an introvert or an extrovert? Why?

Objectives
1. To give students the chance to practice English as much as possible
2. To teach students how to learn new words with pair work activities
3. To increase social and emotional learning in class hours
4. To help students to be more positive while learning new topics in their class hours
5. To make students more talkative and active during the class hours
6. To help students to be happy or happier learners while studying their lessons
FINDINGS
Data Analysis
According to the results of the classroom activities and the questions which were asked
during the 2016-2017 academic year, the following results were found:
62 students indicated that learning motivational quotes or talking about motivational quotes
made them happy while learning new topics
56 students indicated that doing exercises on using the words they learn on their course books
made them effective learners
62 students indicated that telling each other what they were grateful for and what they were
excited for made them more enthusiastic during the class hours
62 students indicated that talking about the pictures or photos on happiness would make them
more talkative and active during the class hours.
62 students indicated that the speaking exercises which were done during the class hours
improved their pronunciation skills
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Students’ Attitudes and Perceptions:
Classroom applications in this academic study were conducted in three different classes in the
English Preparatory Classes Department at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey
during the 2016-2017 academic year. 62 university students from different faculties attended this
study. Students in these classes attended their classes regularly. They informed me that they enjoyed
attending the classroom activities as they made them happy.
CONCLUSION
Up to here, the definitions of happiness have been given. What makes people happier has been
told according to the report, commissioned by the United Nations Conference on Happiness.
Classroom activities which make students feel happier have been shared. The role of happiness in the
classes where English is taught as a second or as a foreign language has been handled.
Due to the financial problems or family problems, many people are not happy in their lives.
Students in our classes have the same or similar problems, too. In order to make our students happier,
we should understand what happiness means for them and we should prepare our lesson plans and our
classroom activities according to our students’s interests to make them happier in our class hours. Our
classroom activities should help them to speak as much as possible and they should be talkative and
active during the class hours.
It is hoped that this study will help my colleagues to have joyful and happier class hours in
their own classes. It is also hoped that the classroom activities which have been suggested in this study
will help my colleagues to have better lesson plans.
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THE ROLE OF THE MAIN COURSE LESSONS IN EFL CLASSES

Ozlem Yagcioglu, Full-time instructor
ozlem.yoglu@deu.edu.tr
Dokuz Eylul University, Modern Languages Department, Izmir, Turkey

ABSTRACT
Main course books are usually used in the English Preparatory Classes Departments in
different universities in Turkey. They include different enoyable sections for writing, reading,
listening and speaking. Therefore they help to improve or develop our students' English language
skills effectively. Sample classroom activities which have been used in my main course lessons in
recent years will be shared. Feedback about the main course books which have been used at Dokuz
Eylul University in recent years will be given.
In this study, the main course books which have been used since 2007 will be considered. The
advantages of using main course books while teaching basic English courses will be highlighted.
Students' favourite course book activities will also be shared. Sample warm-up activities will be
suggested. Instructors's feedback who have used main course books in their ESL classes will also be
given.
Key words: maincourse lessons; sample classroom activities; instructors' feedback
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INRODUCTION
Main course books have been used in the language schools in many different universities in
Turkey and in Europe for along time. Their advantages are inevitable. Students who learn English as a
second or as a third language learn many new ideas and cultures while learning English in their
classes. Because these books also teach foreign cultures and traditions to the learners of English in
their classes.They increase thinking and creativity skills.
This study will help my experienced and inexperienced colleagues to choose a useful course
book for their main course lessons. This study will also encourage the new instructors to start to use
main course books in their class hours. The pupose of this study is to find out the outcomes of the
main course lessons which have been taught in the English Preparatory Classes Department at Dokuz
Eylul University in Izmir in Turkey.
Theoretical Background
What are Main Course Lessons?
Main

Course

has

been

defined

in

the

Cambridge

Dictionary

as:

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/main-course
“ the largest or most important part of a meal in which there are different parts served
separately. Sample sentences:
I had salmon
for my main course.
We had fish for
our main course.”
Main Course Lessons are the lessons which are taught four different basic skills such as
speaking, writing, reading and listening. Besides, grammar is also taught in some class hours. It is just
like the main course of a meal as it has to be included different foreign language skills.
The names of the Course Book Series Which Have Been Used at the School of Foreign
Languages Dokuz Eylul University:
The names of the main course book which have been used in the English Preparatory Classes
Department at the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in
Turkey are as follows:
- English File
- New English File
- Face 2 Face
- Global
- Open Mind
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- Empower
Main Course Books
English File

It has elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate and advanced series and
these books are written by the following authors: Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig and

Paul Seligson. They were published by the OUP (Oxford University Press).
New English File:

New English File

has elementary, pre-intermediate, intermediate,upper-intermediate and

advanced course books and workbooks. The authors of these books are as follows: Clive Oxenden ,
Christina Latham-Koenig , Paul Seligson, Jane Hudson. They were published by Oxford University
Press.
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Face 2 Face

Face 2 Face has elementary, pre-�ntermed�ate, �ntermed�ate,upper-�ntermed�ate and advanced
course books and workbooks. The authors of these books are as follows:

Chr�s Redston, Gillie

Cunningham and Jeremy Day. They were published by Cambridge University Press. This course book
and its series were used during the 2009-2010 academic year, during the 2010-2011 academic year and
during the 2011-2012 academic year.
Global

This main course book has elementary, pre-intermediate, intermediate,upper-intermediate and
advanced course book series and workbook series. The authors of these books are as follows: Lindsay
Clandfield and Amanda Jeffries and Rebecca Robb Benne and Michael Vince. They were published
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by

the Macmillan Education. This course book and its series were used during the 2012-2013

academic year, 2013-2014 academic year and during the 2014-2015 academic year.
Open Mind

This main course book has beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate,upperintermediate and advanced course book series and workbook series. The authors of these course
books are as follows: Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles and Steve Taylore-Knowles. They
were published by Macmillan Education. The series of this course book were used during the 20152016 academic year.
Empower
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This coursebook has starter, elementary, pre-intermediate, intermediate,upper-intermediate
and advanced course book series and workbook series. These course books are written by the
following authors: Adrian Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-Jones.
The series of this course book were used during the during the 2016-2017 academic year and it will
also be used during the 2017-2018 academic year.
Main Course Lessons
Age: 17- 22 In undergraduate classes
Age: 20- 28 In MA/Msc or PHD classes
It is also possible to see students who are over 45 years old.
Number of students in the classrooms at the School of Foreign Languages at DEU during
the 2016-2017 academic year: 14-24
Main course lessons cover four macro-skills needed to communicate effectively and these are
listening, speaking, reading and writing.
Macro Skills of the Main Course Lessons at DEU:
Here are the macroskills of the main course lessons which are taught by the instructors of the
School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey. Students of these courses
should be able to do a selection of the following, depending on their needs:
- Freshen up the grammar knowledge with modern and internationally recognized course books
and workbooks
- Write paragraphs , compositions on different sujects
- Able to read articles and books related with their interests
- Undertand the listening activities and speak English with the correction pronunciation skills
Micro Skills of the MainCourse Lessons at DEU:
Students of these compulsory courses should be able to do a selection of the following,
depending on their needs:
1. Write different compositions according to their needs or interests
2. Learn a different culture or cultures
3. Speak English accurately and effectively
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4. Read different articles or boks
5. Attend group work or pair-work activities and become more sociable
Outcomes of the MainCourse Lessons for University Students
Students who attend main course lessons regularly and actively get the following benefits after
taking these courses :
1- They take certificates which are internationally recognized by the well known universities
in the world
2- They can read and understand the books or articles which are written according to the
intermediate or upper-intermediate level. If they took C1 level courses, they can also read and
understand advanced level articles or boks
3- They can speak English when they need
4- They can go on their education in Europe or in the UK.
Outcomes of the MainCourse Lessons for the Instructors Who Teach Them
1- Instructors who teach Main Course lessons have the opportunity to freshen up their
knowledge on grammar
2- Teach university students who are going to use English for their academic studies
3- Use internationally recognized course boks
4- Attend seminars, workshops and webinars which are given by the authors of these books in
the School of Foreign Languages and learn new approaches and use them in their own
teaching classes
METHOD
A survey was prepared for the instructors of the Preparatory Classes Department at the School
of Foreign Languages at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey.
Participants
The participants consisted of 50 language instructors who work at the School of Foreign
Languages at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey. 40 of them were experienced
instructors and 10 of them were less experienced instructors.
Procedure
The participants were asked to reply the following questions:
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1- Which course books have you used since your first day at Dokuz Eylul University? Please write
YES for the ones you have used.
English File
New English File
Face 2 Face
Global
Open Mind
Empower
2- Do you think main course books increase our students’ vocabulary knowledge and help them to
gain foreign language culture?
3- Do you think main course books were prepared to increase listening and speaking skills?
4- Do you think main course books help to improve or develop our students’ writing skills?
5- Do you think language instructors learn different cultures from the main course books?
6- Do you think main course books must always be taught to the students who would like to learn a
foreign language in 8 or 10 months?
7- What is the ideal number of the students in the classes which are taught main course lessons?
8- How many language instructors should teach main course lessons to the same class? Why?
9- How many hours must the students in A1 and A2 level classes take main course lessons in a
week?
10- Do you think low level students can learn English in 8 or 9 months? Do you think it should be a
longer time?
11- Teaching main course lessons are enjoyable, because
12- In my opinion, students enjoy attending the following classroom activities. Please, write at least
3 of them.
Sample Classroom Activity
Doff, Thaine, Puchta, Stranks and Lewis-Jones (2015: 56):
1- Reading
a- Read the quiz and answer the questions.
Are you an optimist or a pessimist? Test yourself. As you read each question, try to imagine
yourself in each situation. Think of how you would react (be honest!) and then choose a) or b)
1- You bought a book, but you left on the bus on the way home. Do you think you will get it
back?
a- Yes, probably-I’ll call the bus station.
b- Not very likely-someone probably took it.
2- You want to buy a shirt/dress that you’ve seen in a shop. You find they’ve just sold the last
one. Do you think:
a) Oh, well, I can probably find something similar.
b) Why am I always do unlucky?
3- You get an ‘A’ in an exam.Do you think:
a) Wow, I’m really good!
b) I was lucky with the questions.
4- You’re crossing the road. A driver gets annoyed and shouts at you. Do you think:
a)He/She must be having a difficult day
b) People are so rude.
5- You’re trying to figür out aproblem with your computer. Do you think:
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a) There must be some simple solution to this.
b) I just don’t understand computers. I give up.
6- You start a new fitness programme and you’re really tired the next day. Do you think:
a) Wow, I worked hard yesterday-it’ll be easier next time.
b) Wow, I must be really unfit!
7- A friend you haven’t seen for months says “ You’re looking good. Do you think:
a) Yes, he’s right. Nice of him to notice.
b) Does he really mean it or is he just being nice?
b- Work in pairs. Compare your answers to the quiz. Did you have mostly a or mostly b answers?
c- Communication 5A Now go to p. 131.
5A Doff, Thaine, Puchta, Stranks and Lewis-Jones (2015: 131):
a- Are you and optimist or a pessimist? Read the descriptions below to find out.
Mostly a) answers:
You’re an optimist. You expect things to turno ut well for you, and when you encounter
problems you believe you can overcome them. When things go well, you usually see it as the
result of your own ability or hard work. When things go badly, you see it as just bad and
expect it to be better next time.
Mostly b) answers:
You’re a bit of a pessimist. You don’t always expect things to turno ut well for you, and when
you encounter problems you believe you are generally unlucky. When things go well, you
usually see it as the result of chance or what other people have done. When things go badly,
you see it as a result of your own weaknesses.
b- Now go back to p.56.
2-

Vocabulary

Doff, Thaine, Puchta, Stranks and Lewis-Jones (2015: 57):

Adjectives Describing Attitude
aFind adjectives in Why we think we’re going to have a long and happy life which
mean:
1- expecting the future to be good
2- seeing things as they are
3- not seeing things as they are
4- prepared to take risks
5- not prepared to take risks
6- wanting to be successful
b- Which of these adjectives best decribe you?
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Listening

Doff, Thaine, Puchta, Stranks and Lewis-Jones (2015: 58):

a- Read the statistics and guess which numbers complete the sentences.
8.000

6

18 million

1 million

4

WHAT ARE YOUR CHANCES?
Chance of living to be 100 (man):
1 in ------------------------Chance of living to be 100 (woman):
1 in ------------------------Chance of having a road accident:
1 in -----------------------Chance of winning the lottery:
1 in -----------------------Chance of being in a plane crash:
1 in -----------------------b- 2.23. Listen and check your answers. Do you think any of the statistics would be different for
your country?
c- 2.23. According to the speaker, how can you increase your chances of doing these things?
Listen again and check.
1- surviving a plane crash
2- getting to the airport safely
3- living to be 100
Instructors and Professional Development
Instructors who work as language instructors in the English Preparatory Classes Department at
the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey attend workshops on
the innovations on foreign language education at the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul
University. Authors of the course books they teach come to the School of Foreign Languages at Dokuz
Eylul University and they attend workshops alltogether.
FINDINGS
Data Analysis
According to the results of the survey questions which were asked to the language instructors
who work at the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey during
the 2016-2017 academic year, the following results were found:
50 instructors indicated that main course books increased our students’ vocabulary knowledge
and helped them to gain foreign language culture
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50 instructors indicated that main course books were prepared to increase listening and
speaking skills
50 instructors indicated that main course books helped to improve or develop our students’
writing skills
50 instructors indicated that the language instructors learned different cultures from the main
course boks
40 instructors indicated that the main course books had to be taught to the ESL students in 8
or 10 months.
40 instructors indicated that 16 was the ideal number of the students in the classes which were
taught main course lessons.
40 instructors indicated that 3 instructors had to teach main course lessons for the same class.
40 instructors indicated that the students in A1 and A2 level classes had to take main course
lessons 20 hours a week
50 instructors indicated that teaching main course lessons were enjoyable.
Instructors’ Feedback and Perceptions
Instructors found the survey questions interesting and useful. They informed that their students
enjoyed attending different classroom activities they applied in their own teaching classes. These are
as follows: vocabulary games, puzzles, dictation activities, pair-work activities, role playing.
CONCLUSION
Up to here, the definition of the word ‘ main course’ has been given. The names of the course
books which have been used in the English Preparatory Classes Department at the School of Foreign
Languages at Dokuz Eylul University in the city of Izmir in Turkey have been shared. Macro skills
and micro skills of the main course lessons which have been taught at the School of Foreign
Languages at Dokuz Eylul University in Izmir in Turkey have been listed. Outcomes of the main
course lessons which have been taught at the School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University
in Izmir in Turkey have also been listed. The survey questions which were asked the instructors at the
School of Foreign Languages at Dokuz Eylul University were given. The results of these survey
questions were shared.
Depicting my teaching experience, I can say that main course lessons are essential in learning
and teaching English as a second or as a foreign language. Students have the opportunity to learn
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many new ideas, approaches, cultures and many useful words when their instructors use main course
books while teaching English. They improve their speaking skills, their pronunciation, reading and
understanding skills, writing skills and listening skills. They also become more active and sociable in
their own lives.
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LEARNER-CENTERED PARADIGM IN EFL SETTINGS
Dilek Çakıcı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Samsun.
dcakici@omu.edu.tr

ABSTRACT
Many language researchers have gradually shifted their focus from teacher-centered teaching
to learner-centered methods putting learner as individual into the core of learning process over the past
years. Accordingly, a plethora of studies have been conducted to clarify learner-centered paradigms in
this shifting educational landscape. With the current resurgence of learner-based teaching, researchers
have agreed to explore a new understanding of the dynamic role of the learner in language learning
process. In that sense, the present study aims to provide on overview on the theoretical issues in
learner-based language learning. To this end, firstly, a number of the definitions of learner-based
teaching by different scholars are put forth. Afterwards, the value of learner-centered pedagogy is
reviewed by comparing with the teacher-centered model. Next, the learner-centered principles are
introduced from different perspectives. Additionally, the roles of teachers and the new skills necessary
for learners to have in a learner-centered language classroom are presented in detailed. And finally, a
number of tips are proposed to create a learner-centered EFL classroom.
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INTRODUCTION
Researchers have shifted their focus from teaching to learn, and to learning to learn during the
last few decades. In this manner, the process of teaching and learning needs to be re-examined and redefined. The learner-centered perspective begins with a focus on knowing and understanding each
learner in the context of a deep understanding of the learning process itself. Learner-centered teaching
emphasizes the actual involvement and active participation of learner as an individual in his or her
learning process. Namely, learner-centered approach refers to taking responsibility of learner almost in
each domain of learning. A remarkable move from teacher-centered instruction into learner-centered
instruction is supported by the communicative approach of language teaching. Communicative
Language Teaching (CLT) emphasizes the benefit of shift from the teacher-centered classroom to a
learner-centered classroom setting. Learner-centeredness is a foundational principle of communicative
language teaching, which is “based on the premise that successful language learning involves not only
knowledge of the structures and forms of a language, but also the functions and purposes that the
language serves in different communicative settings” (Lightbown & Spada, 2006: 196). Richards &
Rogers (2001) maintain the principles of CLT as follows:
•

Learners learn a language through using it to communicate.

•

Authentic and meaningful communication should be the goal of classroom activities

•

Fluency is an important dimension of communication

•

Communication involves the integration of different language skills.

•

Learning is a process of creative construction and involves trial and error.

Furthermore, based on the principles of CLT, Richards & Rogers (2001) emphasize that the
goals of language teaching are:
•

to provide opportunities for naturalistic second language acquisition through the use of
interactive pair and group activities

•

to provide

opportunities

for

learners

to develop successful learning and

communication strategies
•

to enhance learner motivation and reduce learner stress and create a positive affective
classroom climate

During 1970s-1980s the effect of learner-centeredness in language teaching was clearly
obvious with the development of communicative approaches which shifted the attention of the
teaching-learning processes from language form to language function, and to language use in
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accordance with the needs of learners (Savignon, 1997). Doyle claims that “the meaning of knowing
has shifted from being able to remember and repeat information to being able to find and use it" (2008:
3). In the same vein, McCombs & Whisler (1997: 9) define learner-centered education as: The
perspective that couples a focus on individual learners (their heredity, experiences, perspectives,
backgrounds, talents, interests, capacities, and needs) with a focus on learning (the best available
knowledge about learning and how it occurs and about teaching practices that are most effective in
promoting the highest levels of motivation, learning, and achievement for all learners. For Griffith &
Lim (2010), the focus of learning is to make real communication; to provide opportunities to use the
language accurately and fluently; and to link the different skills (reading, writing, listening, and
speaking).
In contrast to the traditional method, which viewed language as "a system of rule-governed
structures hierarchically arranged" and language learning as "habit formation" (Nunan & Lamb, 1996:
14), CLT defined language as "a system for the expression of meaning" (Richards & Rodgers, 1986:
71), the primary function being interaction and communication. The change in favor of learning and
learner placed a substantial importance on learner-centered approach rather than the teacher-centered
one. Constructivist approaches involve, among other things, learner-centered instruction. The
constructivist view emphasizes the active role of the learner in building understanding and making
sense of information, also involves a dramatic change in the focus of teaching, putting the students’
efforts to understand at the center of the educational enterprise. Many scholars and educationalists
agree on that traditional teaching focus on too much on what teachers do and do not pay enough
attention to the central role of students in language learning. CLT promotes a learner-centred
methodology not only because the design of such programmes is based on real-life needs and the
communicative goals of the student but also because the practice of communicative methods plays a
significant role in learner training.
THE PRINCIPLES OF LEARNER-CENTERED LEARNING
The concept of learner-centered education requires understanding the complex processes
underlying the students’ attempts at learning. In a learner-centered classroom, key decisions about
what will be taught, how it will be taught, when it will be taught, and how it will be assessed will be
made with reference to the learner. In fact, there are relatively few learners who are naturally endowed
with the ability to make informed choices about what to learn, how to learn, when to learn. Therefore,
the role of the teacher is enhanced in a learner-centered system, and the skills demanded of the teacher
are also greater. Learner-centered teaching encourage learners to move toward the fully autonomous
and end of the pedagogical continuum (Nunan, 1999). That is to say, it is a matter of educating
learners so that they can gradually assume greater responsibility for their own learning. The learnercentred approach is based on the idea that learners can learn better when they are aware of their own
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goals. Thus, this model for language curriculum development shifts from what should be done in a
course of study to what is specifically done by language teachers in their classes, through negotiation
between teachers and learners in the planning, implementation and evaluation of language courses
(Nunan, 1988). With this new understanding of learning, it was claimed that learning is assumed as an
"individual act" and that learners have a share in the responsibility for their own learning: The act of
learning something must always be a personal, individual act. No-one can learn the meaning of a word
for me, though, of course, others can help me towards that end (Dickinson, 1987: 9). Learner centered
methods are those that are principally concerned with learner needs, wants, and situations
(Kumaravadivelu (2006). Brown (2001) summarizes the characteristics of learner-centered instruction
as follows:
•

Focuses on or account for learners’ needs, styles, and goals.

•

Gives some control to the student (group work or strategy training)

•

Includes the consultation and input of students and that do not presuppose objectives
in advance.

•

Allows for student creativity and innovation.

•

Enhance a studen’s sense of competence and self-worth

The goal of the learner-centered approach is to create an environment in which everyone’s
viewpoint is acknowledged and to promote a collaborative, supportive classroom culture, not a
competitive one (Mahendra, Bayles, Tomoeda, & Kim, 2005). The following five premises of the
learner-centered model support these assertions:
1-

Learners are disitinct and unique.

2-

Learners’ unique differences include their emotional states of mind, learning styles,
stages of development, abilities, talents, feelings of efficacy, and other academic and
attributes and needs.

3-

Learning is a constructlve process that occurs best when what is being learned relevant
and meaningful to the learner is actively engaged in creating his or her own knowledge
and understanding by conncting what is being learned with prior knowledge and
experience.

4-

Learning occurs best in a positive environment, one that contains positive interpersonal
relationships and interactions, that contains comfort and order, and in which the learner
feels appreciated, acknowledged, respected, and validated.
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5-

Learning is a fundamentally natural process; learners are naturally curious and basically
interested in learning about and mastering their world (McCombs & Whisler, 1997: 10).

In that sense, the learner centered model requires the integration of the knowledge about
learners and learning. When this occurs, teachers’ interactions with learners and the practices they
adopt can maximize learning of each student. Generally this means that, 1. learners are included in
educational decision-making process, whether those desicions concern what learners focus on in their
learning or what rules are established for the classroom; 2. the diverse perspectives of learners are
encouraged and respected during learning experiences; 3. the differences among learners’ cultures,
abilities, styles, developmental stages, and needs are accounted for and respected; 4. learners are
treated as cocreators in the teaching and learning process, as individuals with ideas and issues that
deserve attention and consideration (McCombs & Whisler, 1997: 11).
THE GENERAL DIFFERENCES BETWEEN THE TWO APPROACHES
Teacher-centered and learner-centered approaches differ in a number of ways. In fact, the key
difference between learner and teacher centered is that the information by and from learners is used in
planning, implementing and evaluating language programmes. Curriculum development becomes a
collaborative effort between teachers and learners, since learners will be involved in decisions on
content selection, methodology and evaluation (Nunan, 1989: 19). The main difference lies in the role
of the teacher and that of the learner (Tawalbeh & AlAsmari, 2015). In a learner-centered classroom,
students are involved in the learning process and become committed to improving their English.
Different learning styles can be accommodated, and students can help each other to develop their
skills. Additionally, activities are enjoyable and stimulating. Presenting different points of view,
sharing experiences, brainstorming ideas, reacting to other people, expressing own feelings, and
working together make the activities enjoyable and stimulating (Jones, 2007). The learner is as a
communicator interacts with others, actively takes part in negotiation of meaning, and is responsible
for his/her own learning. By contrast, learner’s main role is to receive information passively in
teacher-centered classrooms (Larsen-Freeman, 1986). Teacher-centered approaches have been
described as emphasizing a passive transfer of knowledge from teacher to student, while studentcentered approaches entail engaging students actively in learning (Peyton, Moore & Young, 2010).
The idea of learner-centered has changed the teacher’s roles. Teachers need to allow learners
to raise their own questions, generate their own hypotheses and models as possibilities and test them
for validity (Ahmad, 2016). The teacher facilitates learning focussing on the interests, needs, and
learning styles of the students. On the other hand, the teacher acts as a knowledge transmitter, the
student acts as the receiving end in teacher–centred approach (Al-Zube, 2013).
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The teacher-centered approach portrays students as basically passive while the teachers are
active since teachers are the main focus in this approach. In this case, the students are less engaged
during the learning process. However, with the student-centered approach, the teacher and the student
are both active participants since they share the learning responsibility of the learner, helping to
identify how the students should use the language (Al-Zube, 2013). In the teacher-centered approach,
teaching process is seperated from that of assessing or testing. That means teaching occurs first then
assessment comes later as a way of finding out whether the students grabbed the knowledge passed on
to them by the teachers. Unlike the teacher-centered approach, the student-centered approach offers
two process to be done together. As teaching continues, the students do exercises in pairs or groups
(Al-Zube, 2013). It is asserted that teacher-centered models or traditional teaching methods ignores
innovative models, discourages students’ independent thinking. These models tells teachers to “do
what works” without grounding the suggestions in a theory of student learning. The student is seen as
an “empty vessel” waiting to be filled with knowledege rather than an active constructor of knowledge
(Woolfolk, 2001). Hart (2003: 288) defines through constructivism the view that “language learners
should develop their understanding of the convention of language used by engaging in the kinds of
language activity found in real life rather than by learning lists of rules”.
In the student-centered approach, the students act as a source of answer to each other. The
students ask and answer one another’s questions and end up taking the teacher as a source of
information, while in the teacher-centered approach, the students direct their language questions to the
teacher o be answered. Moreover, the teacher chooses and decides on what topics to teach the students,
and also exercises the power to decide how and when to teach the topics depending on the ability of
the students in the teacher-centred approach. Unlike the teacher-centred approach, the student centred
approach gives the student the mandate to take the topics of their choice (Al-Zube, 2013). As for
students’ responsibilities, students are more involved in the learner-centered approach, and they have
the responsibility of taking leadership in their classes. Students effectively carry out their
responsibility in learning. On the other hand, students in the teacher-centered approach do not have to
major in taking leadership of the class since the teacher takes a better control of the class and whatever
activities take place in the class. Students in the student-centered approach have the responsibility to
often develop concepts, reasoning, and ideas on their own as they strain to tackle the tasks they have.
Although they also have a responsibility in the teacher-centered approach, students do not actually
develop any concepts or ideas unless asked by the teacher to do so. It is the teacher’s responsibility to
choose the concepts ot topics to teach the students (Al-Zube, 2013).

1144

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

CHANGINGS ROLES OF LEARNERS AND TEACHERS IN LEARNER-CENTERED
PARADIGMS
The idea of learner-centered has changed both learners’ and the teacher’s roles. It is asserted to
be impractical for learners to adopt assumed new roles immediately. The learner-centered approach
needs therefore to contain an element of awareness development, which is designed to help learners
deepen their understanding of language learning and develop their ability to play an active and selfdirective role in their language study (Tudor, 1996: 34). Thus, learner training is essential requirement
in order to raise awareness about becoming autonomous learners. “Learner training could be defined
as the process by which learners are helped to deepen their understanding of the nature of language
learning, and to acquire the knowledge and skills they need in order to pursue their learning goals in
an informed and selfdirective manner” (Tudor, 1996: 37).
As stated in the quotation above, the role of teachers in this new learning approach is to help
students develop the necessary skills to become independent learners. Dickinson further suggests that
this aim is achieved by providing learners with opportunities to practise language for communicative
purposes: "... many teachers using such (communicative) methods are, consciously or not, involved in
helping their students to learn how to learn" (1987: 34).
Learners play quite active roles in assessing their own learning and that of their classmates.
This process require a change in the teachers’ perceptions about their own roles as they gather
information about learners learning to inform ensuring learner-centered teaching activities (Bayat &
Naicker, 2012). As learners are actively involved in the learning process, diverse opportunuties are
provided for learners to interact. Learners have unlimited potential for individual development.
Students learn together through stimulating, interactive, and thought-provoking experiences in the
learner-centered instructional environment (Mahendra et al., 2005). Learners are expected to work
independently and they may work in pairs or groups to discuss issues of interest, participate in
learning tasks, and negotiate meaning. They need to use the language to communicate, convey
messages, and discuss issues of interest. Their role should no longer be as passive recipients of
information provided by teachers. Meanwhile, the teacher’s role should shift from being the provider
of knowledge into that of a facilitator assisting learners to learn and relate learning to real life
(Tawalbeh & AlAsmari, 2015).
Learner centered is the perspective which focuses on the learners’ experiences, perspectives,
backgrounds, talents, interests, capacities, and needs. It creates a learning environment conducive to
learning and promotes the highest levels of motivation, learning, and achievement for all learners
(McCombs & Whisler, 1997: 9). Indeed, students can’t be “taught” – they can only be helped to learn.
In a learner-centered classroom, teachers’role is to help and encourage students to develop their skills,
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but without relinquishing more traditional role as a source of information, advice, and knowledge
(Jones, 2007).
The American Psychological Association Board of Educational Affairs (1997) described the
factors that define the learner-centered model. This set of principles emphasizes the role of learning
and learner:
•

Cognitive and metacognitive factors which focus on the constructive nature of learning and

assisting learners to become more aware of their thinking and learning process.
•

Motivational and affective factors which relate to the influence of emotions and the interest of

the learner in learning.
•

Developmental and social factors that focus on positive learning relationships in establishing a

social context that facilitates learning.
•

Individual differences that identify unique individual characteristics that determine effective

learning modes for different learners.
•

Teachers should be knowledgeable about their students and about how learning occurs best.

Teachers are responsible for having classrooms that promote effective learning for all and for being
familiar with the instructional techniques that promote effective learning for all. develop to his/her
fullest potential (Henson, 2003).
TIPS FOR CREATING LEARNER-CENTERED CLASSROOMS
There are many diverse ways of creating learner-centered classroom. It is listed certain
effective ideas below:
•

Have an explicit learning goal for each and every class.

•

Move away from practice activities that focus on accuracy.

•

Be sure that the aims of the activity are clear to the students.

•

Make explanations and instructions clear.

•

Include a variety of activities.

•

Link new material with old experiences.

•

Use production activities.

•

Use the students as a resource.

•

Extend the language learning beyond the classroom.

•

Try to create activities that employ higher-order thinking skills (Griffith & Lim, 2010).
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Similarly, Nakamura (2004) practically suggests six steps to create a learner-centered
classroom which is communicative and interactive for students: Firstly, ELT teachers always
encourage their students in class activities so that they can raise a strong desire to use the target
language. Both students and teachers enjoy the ELT class as a learning target language community,
enriching the scope of their knowledge and information on the subject matter. Finally students should
be enlightened by the ELT instructor so that they can acquire a learning autonomy for selfdevelopment as a facilitator of human education. Teachers also involve their students into a series of
communicative tasks (rotating communication, questions and answers, self-introduction, introducing,
interviewing, role playing, improvisation, recitation, peer editing, peer-teaching, oral and written
presentations, democratic discussion, problem-solving discussion, logical debate) associated in current
integrated communicative approaches (Communicative Language Teaching, The Natural Approach,
Cooperative Language Learning, Content-Based Instruction, Task-Based Language Teaching, Process
Approach, Academic Approach and Problem-solving Approach, Humanistic Approach, Reflective
Approach).
In a similar vein, Jones (2007) summarizes the tips for making language classroom learnercentered:
• Vary the way you pair your students – sometimes put weaker and stronger students together;
sometimes group students with others of the same ability
• Remind students that your class may be their only opportunity to speak English.
• Make sure students have adequate preparation for each task.
• Make sure all groups speak English
• Put talkative students in groups of three and less talkative students in groups of four or five.
• Stimulate a better exchange of ideas by putting shy students in groups of three rather than in
pairs.
• Sometimes have two students talk while a third listens and takes notes, then have the third
provide feedback at the end of the conversation
• Rearrange your students regularly if your class is composed of long rows, making sure that
those in the middle sometimes sit on the outside.
• Think creatively about seating arrangements to ensure students can speak comfortably
• Pair weak or shy students with a variety of partners to help them develop confidence.
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• Make dominant students “team leaders,” but make sure to switch team leaders so other
students don’t feel left out.
• Teach your students techniques to bring out others and encourage them to say more or
expand on their ideas, specifically with follow-up questions
• Reseat the class on a regular basis so that students don’t always have the same partners.
• Encourage students to be tolerant and inclusive of everyone in class.
• Give students a time limit so they can pace themselves and deal with questions in depth.
• Use a timer and give students a warning when time is almost up.
• Be flexible – if students are enjoying an activity, let them prolong it. If an activity isn’t going
well, it’s fine to cut it short.
• Treat mistakes as a valuable resource from which students can learn.
• Take notes while monitoring so you can point out mistakes afterward.
• Encourage students to ask questions after each activity.
• Persuade students to experiment with language and not play it safe during their
conversations.
• Put relevant, new vocabulary on the board as it comes up during class so that students can
incorporate it into their own conversations.
• Brainstorm ideas with the class about how to use more advanced structures and vocabulary,
and then sometimes repeat activities incorporating the suggestions.
• Make a recording of students doing the same activity at the start of the course and the end to
show progress (Jones, 2007).
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ABSTRACT
Over the last few decades, a vast amount of research has increasingly explored effective
teaching strategies in the field of foreign language learning. A universal agreement among prominent
scholars is that problem solving is a basic skill needed by learners to develop higher order thinking
skills. From theoretical perspective, problem solving finds its antecedents in inquiry based learning
and constructivist philosophy. According to the constructivist understanding, learners construct
knowledge by making connections between their existing knowledge and new knowledge. Inquiry
based learning involves posing questions rather than presenting facts, entails determining and search
issues or questions to develop their knowledge or solutions. In a similar vein, it is worthy to mention
that problem solving involves generating hypotheses for the problem, testing those predictions using
critical and logical thinking, and reach at satisfactory solutions. In that sense, problem-solving
involves three basic functions as follows: seeking information, generating new knowledge, and
making decisions. Accordingly, the teacher should know how to teach problem solving strategy to the
learners by creating questions of their own, obtaining supporting evidence to answer the question(s),
explaining the evidence collected, connecting the explanation to the knowledge obtained from the
search process, and creating an argument and justification for the explanation. In that sense, this study
aims to explore necessary skills for the employment and implementing of the problem solving strategy
into flow of regular language course are presented. In this review study, the theoretical framework of
problem solving strategy has been introduced from different aspects. Next, necessary implications to
promote problem solving skills of foreign language learners are presented. Afterwards, the
implementation of problem solving as a teaching strategy in classroom activities are highlighted.
Exploring the roles of English language teachers in problem solving process is of another interest in
the present study. Finally, the certain major suggestions will be made to develop problem solving
skills and to raise the use of problem solving strategies in EFL (English as a Foreign Language)
classroom settings.
Key words: Strategy, Problem Solving Strategies, Foreign Language
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INTRODUCTION
Problem-solving is assumed as one of a number of skills to be taught in classroom contexts. In
fact, problem solving is characterized as a higher level skill to be acquired in its own right. Therefore,
recent research in literature recommends curriculum designer and teachers to integrate higher order
thinking skills such as problem solving skills into the field of language teaching. According to Gagne
(1985), the ultimate purpose of teaching is to teach students to solve problems. Problem solving refers
to the thinking out of a solution to a problem by combining old rules to form new ones. Numerous
examples of problem solving through the use of higher-order rules can be drawn from people’s daily
activities. Gagne (1985) also points out that many schol subjects consist of a hierarchy of information
or skills such that in order to understand higher levels. The learner must master lower before
progressing to higher ones. In a nutshell, poblem solving is usually defined as formulating new
answers, going beyond the simple application of previously learned rules to achieve a goal
(Lefrançois, 1997).
DEFINING PROBLEM SOLVING SKILLS / WHAT IS PROBLEM SOLVING
Numerous definitions have been put forward for the term “problem” and problem solving as a
strategy so far. A problem is “a situation in which the individual wants to do something but does not
know the course of action needed to get what he or she wants” (Crowl, Kaminsky & Podell, 1997:
160). According to Mayer & Wittrock, problem solving is “a cognitive processing directed at
achieving a goal when no solution method is obvious to the problem solver” (2006: 287). They also
assert that problem solving requires “using existing knowledge and skills to address an unanswered
question or troubling situation” (2006:121). Similarly, the process of problem solving is “a series of
successive decisions, each of which depends on the outcomes of those that precede it” (Crowl et al.,
1997: 189). Problem solving as a method of teaching may be used to accomplish the instructional
goals of learning basic facts, concepts, and procedures, as well as goals for problem solving within
problem contexts. Thus problem solving as a method of teaching can be used to introduce concepts
through lessons involving exploration and discovery. The creation of an algorithm, and its refinement,
is also a complex problem solving task which can be accomplished through the problem approach to
teaching. Open ended problem solving often uses problem contexts, where a sequence of related
problems might be explored (Wilson, Fernandez & Hadawa, 2005). Problem-solving necessitates the
use of complex mental activities consisting of a variety of cognitive skills and actions. Garofalo &
Lester

(1985: 169) assert that problem solving included higher order thinking skills such as

"visualization, association, abstraction, comprehension, manipulation, reasoning, analysis, synthesis,
generalization—each needing to be 'managed' and 'coordinated”. Apparently, problem solving
includes a complex set of cognitive, behavioral, and attitudinal components. Mayer (1983) defined
problem solving as a multiple step process where the problem solver must find relationships between
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prior knowledge and experiences and the problem at hand and then find a solution. Mayer holds the
characteristics of problem solving as follows:
• Problem solving is cognitive but is inferred from behavior.
• Problem solving results in behavior that leads to a solution.
• Problem solving is a process that involves manipulation of or operations on previous
knowledge (Funkhouser & Dennis, 1992).
PROBLEM-SOLVING PROCESS
It is presented four phases or areas of problem-solving, which have become the framework
often recommended for teaching and assessing problem-solving skills by Polya (1957). In solving any
problems, it is necessary to consider a four-step procedure as follows: 1.understanding the problem,
before you can solve a problem you must first understand it. Read and re-read the problem carefully to
find all the clues and determine what the question is asking you to find. What is the known? What are
the data? 2. devising a plan to solve the problem, : one you understand the question and the clues, it’s
time to use your previous experience with similar problems to look for strategies and tools to answer
the question. Do you know a related problem? 3.implementing the plan, after deciding on a plan, you
should try it and see what answer you come up with. Can you see clearly that the step is correct and
4.reflecting on the problem. Check result, argument, result differently and a glance.
General problem solving strategies have five stages. It is used the acronym IDEAL to identify
the five steps:
1. Identify the problem and opportunities.
2. Define golas and represent the problem.
3. Explore possible strategies.
4. Anticipate outcomes and Act.
5. Look back and Learn.
In brief, problem solving is both general and domain-specific. The five stages of problem
solving are: identifying the problem (and perhaps seeing the problem as an opportunity);
understanding the problem through representation and setting goals; exploring possible solutions;
anticipating possible consequences of the strategies and then implementing one strategy; and
evaluating the results and learning from the results.
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Identifying the problem is a critical first step. Research indicates that it is suggested to spend
time carefully considering the nature of the problem. Finding a solvable problem and turning it into an
opportunity is the process behind many successful inventions. In addition, the problem-solving process
follows two entirely different paths, depending on which representation and goal are chosen. In order
to represent the problem and set a goal, it is needed to focus attention on relevant information,
understand the words of the problem, and activate the right schema to understand the whole problem.
Indeed, representing the problem often requires finding the relevant information and ignoring the
irrelavant details. What information is relevant to solving this problem? The second task in
representing a problem s linguistic comprehension, That is to say understanding the meaning of each
sentence. If the students misunderstand the meaning of individual statements in a problem, they have a
hard time representing the whole problem correctly and setting a goal. The third task in representing a
problem is to assemble all the relevant information and sentences into an accurate understanding or
translation of the total problem. Even if the students understand every single sentence, they may still
misunderstand the problem as a whole. When students do not have the necessary schemas to represent
problems, they often rely on surface features of the situation and represent the problem incorrectly.
When students do not have relevant enough schema, they overlook critical information, use irrelevant
information, and may even misread or misremember critical information so that it fits the schema.
Errors in representing the problem and difficulties in solving it are the results. But when students use
the proper schema for representing a problem, they are less likely to be confused by irrelevant
information or tricky wording. Students need to develop the schemas they will need to represent
problems in learning a foreign language. It is recommended to ask students to reflect on the examples,
so explanation and reflection can make worked examples more effective. If the students do not have
exisiting schemas that suggest an immediate solution, then students must conduct their search for a
solution. The next step is to select a solution and anticipate the consequences. After choosing a s
strategy and implement it, evaluate the resuts by checking for evidence that confirms the solution
(Woolfolk, 2001; Lefrançois, 1997).
PROBLEM-SOLVING STRATEGIES IN EFL SETTINGS
The goal of problem-solving is to create an environment that supports problem-solving and
intent to engage students in the process in language classroms. It is not necessary that all students
solve the problems correctly or completely. Problem solving strategies enables students to tackle
problems encountered in real life. Moreover, learners learn relevant subject matter knowledge by using
language to become proficient in problem solving skill in EFL classrooms. Self-directed learning,
working cooperatively, autonomus learning are other valuable skills to enhance their ability to solve
problems. Through selfdirected study, research, and teamwork, language learning is revitalized and
creativity is developed. It is obviously known that real-life problems often demand complex solutions,
which are obtained through higher level thinking processes. Teaching higher order thinking, then,
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provides students with relevant life skills and offers them an added benefit of helping them improve
their content knowledge, lower order thinking, and self-esteem (DeVries & Kohlberg, 1987; McDavitt,
1993; Son & VanSickle, 1993).
Problem solving is a teaching strategy in which problems are used deliberately as a means of
helping students to understand or gain insight into the subject they are learning. Learners master such
higher order skills if teachers employ the problem-solving strategies effectively and efficiently. The
techniques such as questioning styles help learners to promote critical and logical thinking, as well as
the ability to generalize. An important reason for having students solve problems is to help them gain
insight that will enable them to understand the subject matter better and to look at it from different
perspectives and so problem solving is an ideal strategy to employ in relation to group work. To
achieve the benefits of group work, the teachers need to encourage students to discuss with one
another what they understand the problem to be, how they feel about the problem, and the various
steps in their attempts to solve the problemStudents should be encouraged to develop and discover
their own problem-solving strategies and adapt them for problem-solving. In language classrooms, the
teacher should focus on developing the ability to ask question, to investigate, to analyse, to think
critically, an to interact with other students using effective strategies properly to solve problems the
teacher has posed. In problem solving, the problems may be based on real or imaginary situations, and
students are expected to find possible solutions for the problems.
Three components are required: skill – domain- specific knowledge relevant to the problemsolving task; metaskill – strategies for how use the knowledge in problem solving; and will – feelings
and beliefs about one’s interest and ability to solve the problems. Language teaching that focuses only
on basic skills is incomplete. Therefore, problem-solving skills necessitate the use of metacognitive
and motivational factors as well as cognitive ones (Mayer, 1998).
It is maintained that problem solving in teaching a foreign language entails:
• avoidance of giving ready-made answers in the process of presentation of new grammar and
vocabulary, involvement of students in the formulation of grammatical rules and elicitation of
vocabulary meanings from the given examples,
• ability of students to overcome independently the language problems arising in the process
of communication, - discussing / solving non-professional, everyday life problems through
communication in the foreign language,
• discussion of texts dealing with problems,
• discussing / solving professional problems through communication in the foreign language
(Gorgiladze, 2005: 51).
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Mayer (1998) maintains that problem solving skills should be learned within the context of
realistic problem-solving situations. He suggests a metaskill- based approach suggests modeling of
how and when to use strategies in realistic academic tasks instead of using drill and practice on
component skills in isolation. Thus, strategy-based instructon should be integrated into the skills of
foreign language education.
Cooperation, or solving problems in small groups, is another strategy that has a positive effect
on problem solving and on helping students develop metacognitive awareness of their own
mathematical thinking. Benefits of solving problems cooperatively include sharing strategies,
communicating with one another, and developing skills needed for independent learning. Motivational
skills include motivation based on interest, self-efficacy, and attributions. All three kinds of skills are
required for successful problem solving in academic settings. The will to learn depends partly on how
the problem solver interprets the problem solving situation (Mayer, 1998). Again, Dewey (1913: ix)
states the role of interest in education “Our whole policy of compulsory education rises or falls with
our ability to make school like an interesting and absorbing experience to the child.”
According to Polya (1990), reading comprehension process is followed by planning for
solution and planning implementation steps. During planning stage, students choose necessary
strategies for solution and during plan implementation stage, they reach to a solution employing the
strategies they chose (Altun, 2005). Again, it is suggested the process of problem solving in EFL
classroom as follows:
• The first step of introducing the problem could be warm-up activity where the teacher can
ask students to answer some questions related to the problem and thus giving a chance to predict what
the problem might be and motivate the students. It can be a picture shown on the active-board, or a
video.
• The second step is reading of the story or watching video. Find out what words are
unfamiliar for the students and write them down on the blackboard. Be sure that the students
understand the situation.
• The third step is comprehension check. Comprehension check can be done in different ways,
for example as listening or reading exercises. At first the teacher can ask “yes” or “no” questions then
go to special questions and then offers the students to ask their own questions. Or the teacher may
offer different statements, which can be right and wrong and ask students to say whether they are
correct or not and correct the wrong ones.
• In order to choose the best solution the teacher may divide students into pair group and ask
them to discuss the possible consequences of their decision. In this activity the teacher gives the
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chance to shy students who can not speak in public, express his opinion. It is possible for students to
come up with new solutions if the consider them to be more successful. When the groups are ready to
come up with their solution, ask them to sound it and explain why it was chosen. Ask the students
from other pairs if they agree with it or not. Encourage the students to take active part in this
discussion as it develops their ability to persist in opinion, giving his reasons in the target language.
• The next step is discussion. Here the students are encouraged to talk about the issues
presented in the reading and also their personal experience. The questions may require students to
make suppositions and use their judgment. There are no correct answers. Encourage them to use their
imagination and critical thinking to come up with the possible consequences.
• The last is asked the students to come in front of class to give their own opinion how to solve
the problem.
Most educationalists agree that effective problem solving is based on an ample store of
knowledge about the problem area. Good problem solvers know what to do next. They have a large
store of productions or conditions-action schemas about what action to take various situations. Thus,
the steps of understanding the problem and choosing a solution happen simultaneously and fairly
automatically. Language learners must have many, many schemas available. A large part of becoming
an expert is simply acquiring a great store of domain knowledge or knowledge that is particular to a
field. To do this, learners must encounter many different kinds of problems, see problems solved by
others, practice solving many themselves in language classrooms especially in reading and speaking
courses. Learners’ rich store of knowledge is elaborated and well practiced, so that it is easy to retrieve
from long-term memory when needed. Language learners should be taught to use their extensive
knowledge to organize information for easier learning and retrieval (Woolfolk, 2001). With
organization comes planning and monitoring. Learners should spend more time analyzing problems,
drawing diagrams, breaking larger problems down into sub-problems, and making plans. Moreover,
learners must be taught to plan out the whole solution and often make given task by the teacher
simpler in the process. They know to monitor as a metacogtive strategy their progress, so time is not
lost pursuing dead ends or weak ideas (Gagne, 1985). It is summarized the capabilities of language
learners in problem solving process as follows: Perceive large, meaningful patterns in given task
(situation or topic), perform tasks quickly and with few errors, understand problem and deal with it at
a deeper level, hold more informationin short-and long-term memories, take a great deal of time to
analyze a given problem, and lastly are better at monitoring their performance (Woolfolk, 2001).
In addition, another view of the process of a problem-solving approach to English language
teaching (ELT) is proposed to be followed:
1-

narrowing down one problem
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2-

defining that problem

3-

analyzing the causes and effects of the problem

4-

exploring possible workable approaches, methodologies and tasks

5-

suggesting an effective approach or method and communicative tasks

6-

selecting the best approach or method and communicative task

7-

implementing the best approach/method and task

The merit of using both an academic approach and a problem-solving approach in an ELT
classroom for the teaching profession is that of integrating teaching methodology through oral and
power-point presentations in a communicative classroom for EFL students (Nakamura, 2004).
EFFECTIVE PROBLEM SOLVING: WHAT DO FOREIGN LANGUAGE TEACHERS DO?
In order to use problem solving effectively as a teaching strategy, it is needed to to develop
certain teaching skills, just as the students will need to develop the thinking skills described
previously. Fullerton (1992) suggests that the teacher needs to be able to engage in the following
activities.
1- Formulating the problem: Firstly, the teacher helps students to examine the problem
from a number of different perspectives so that they will understand exactly what the
problem is.
2- Analyzing the problem. Before students try to solve a problem, the teacher gets them to
break down the problem into its various components and assess the importance of each
component.
3- Generating Ideas: When the teacher presents students with open-ended problems (rather
than problems that have a specific answer), one of the major tasks will be to help
students generate ideas or data that can be used for solving the problem. To do this the
teacher:
• Helps students to relate the problem situation to real situation
• Help students to develop or explore analogies that will lead them to creative solutions for the
problem.
Evaluating ideas. While solving open-ended problems, students may have difficulty deciding
on the merits of various suggested solutions. So, the teacher should help students to select the best
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techniques for solving a problem, and to judge the merits of alternative solutions, by giving them
specific criteria for making judgments. In that sense, firstly, the teacher could : • Have students list all
the available alternative, by examining the strengths and weaknesses of each, and then selecting the
one that fulfils the problems objectives best. • Have students generate a list of ideas and evaluate each
idea against explicit criteria, with all students having equal input into the selection of the final idea.
It is suggested that the use of problem solving as the main teaching strategy entails creating a
situation in which the students learn about the subject by solving the problem(s) that the teacher has
posed. It is displayed a detailed procedure to follow: If the students work on problems individually, the
teacher should expect them to: • Know what the real problem is before they try to solve it. • Ask
question if they are not clear about any points. • develop a plan for solving the problem before they
jump into research. • keep a written record of how they attempted to solve the problem and the result
they obtained. • make brief notes of what they learned by solving the problem. However, if the
students work in groups or pairs to solve problems, it is expected to do the things listed above and it
also asked to: • Explain to one another what they understand about the problem and how it might be
solved. • co-operate with one another to complete the tasks and maximize their learning. • explain their
solutions to one another and show interest is one another’s explanations. • persist until they agree that
they have solved the problem satisfactory. In addition, when the students work on the problem as a
whole-class activity, The students will: • Explain what they understand by the problem and how they
attempted to solve it; listen to and try to understand, the ideas and explanations of other students; •
pose questions and ask for clarifications; • comment on the ideas and solution offered by other
students; and lastly, •help to draw conclusions from the problem-solving experience.
THE ROLES OF EFL TEACHERS
The teacher plays an outstanding role in the use of effective learning and teaching techniques
in the classroom. Firstly, language teacher should be aware of principles and strategies of good
problem solving in his or her discipline to teach students problem solving skills. Polya (1957) asserts
that “The teacher should put himself in the student’s place, he should see the student’s case, he should
try to understand what is going on in the student’s mind, and ask a question or indicate a step
that could have occurred to the student himself.” He/she will need to structure activities, guide and
direct the work in such a way that learners can participate in a real and meaningful way and develop a
sense of responsibility for their own learning.
The roles and responsibilities of teachers are different from those in more traditional language
teachers. Generally, he teacher acts as a coach for or facilitator of activities that students carry out
themselves. The teacher does not simply present information or directly control the progression of
work. Instead, the teacher provides students with appropriate problems to work on, assists them in
identifying and accessing the materials and equipment necessary to solve the problems, gives
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necessary feedback and support during the problem solving process, and evaluates students’
participation and products, with the goal of helping them develop their problem-solving as well as
their language and literacy skills. Teachers let students know when they have mastered a new concept
or skill by providing positive reinforcement. In that respect, it is crucial for teachers to use best
practices and be knowledgeable in both content and language acquisition strategies to instruct learners
about problem solving skills. Although the sources of problems and the contexts for their classroom
use, and skills to be used may vary, problems should engage students’ interest and motivate learning,
require students to develop a line of reasoning that is backed by evidence, be complex enough to
motivate participation of a group of students rather than just a single individual, be open-ended enough
at the outset to allow participation by all students, incorporate the learning objectives of the course,
and allow for many legitimate paths to a single resolution (Duch, 1996).
CONCLUSION
Problem solving is assumed to be the cornerstone of language learning contexts. Because,
problem solving strategies provide the employment of the ability to identify and solve complex
problems, think critically about a real or unreal problem or given topic and task, work colloboratively
in groups or individually in an effective way and communicate with other students to express clearly
own thinking. All of the skills stated are vitally important for learning a language successfully and
using it effectively. Problem solving help students become more interested, motivated, autonomous
and active. In fact, many teachers agree with this premise, they don’t often know exactly how to teach
these skills explicitly. Problem solving promotes higher order thinking skills such as critical thinking,
creativity and metacognitive strategies through the types of language and interaction they require.
Therefore, teachers should teach explicitly how to solve problems and make sure that the students
really understood what they were doing and could explain the procedures. It is needed to incorporate
problem solving strategies into EFL program with positive outcomes. In training program, language
learners are encouraged to use necessary problem solving strategies specific to every single language
skill properly, to talk about what they have read, listened or watch, to ask questions such as “Does it
make sense?”, to have necessary background information and gain a deep understanding of the subject
matter rather than just remembering bits of it, to develop the students` thinking and reasoning skillsthat is, their ability to analyze situations, to apply their existing knowledge to new situations etc. to
develop the students` ability to assess and respond to new situations, to challenge the students
intellectually, to encourage the students to take greater responsibility for their own learning, to help
students understand the relationship between between theory and practice. All in all, problem solving
strategies should be integrated into regular methodology employed in EFL classes. EFL teachers
should be encouraged to incorporate the problem solving strategy-based instructional program into the
flow of language courses in a natural way. Thus, students also acquire the metacognitive skills of
when and how to deploy effective strategies by embedding strategy instruction in academic tasks.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the competence level of tertiary level Turkish EFL
students in terms of using complex prepositions in their expository argumentative essays. Yet, another
aim is to find out the extent of which they are successful in using these prepositions in their
argumentative essays. Local learner corpus KTUCLE (Karadeniz Technical University Corpus of
Learner English) data was used in this study in order to investigate the preposition use and the findings
were compared with the findings of a native corpus LOCNESS (The Louvain Corpus of Native
English Essays) in an attempt to contrast the usages and reveal overuse and underuse patterns in both
corpora. This comparative interlanguage analysis of complex prepositions existing in the range of the
corpus data mainly searched for overused and underused or misused prepositions. Prepositions in the
semantic field of “reference” and “aboutness” in native English presented different colligational and
collocational contexts and environments but the degree of this variety is further enhanced in learner
corpora used in the study. Findings also suggested that overuse and underuse patterns of the
prepositions in the scope of the study presented various levels of divergence when compared with the
native corpus. Implications of this for English language teaching were also added in the end of the
study.
Keywords: complex preposition, learner corpora, underuse, overuse
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1. INTRODUCTION
Analysis and description of written and spoken forms of language with various genre
categories can be done through corpus and corpus tools. Basically described as a compilation of the
"performance" data, corpus is generally known as the naturally occurring language examples of
learners that are stored and accessed on computer. This huge amount of authentic data enables the
investigations on the expression of meaning in written and spoken forms by concentrating on data
compiled according to real life authentic examples. So, corpus as a rich and effective tool gives an
opportunity to discover the patterns of language use of non-native and native speakers. "Learner
corpora", a component of Corpus Linguistics serves to explore the lexical, grammatical and discourse
developments of learners through the analysis of the findings which creates an opportunity for
solutions of the problems faced in teaching and learning and understanding the SLA. With this in
mind, the aim of the study is to examine the development and the use of complex prepositions in the
written production of KTU DELL students. The cooperation between the findings in learner corpus
and their contributions to Foreign Language Teaching is considered as vital in this study. Technology
and its developments make it possible to obtain and store, access and use objective data automatically
for analysis purposes.
Computer learner corpora (CLC), for the Sinclair (1996), are:
“...the electronic collections of authentic FL/SL textual data assembled according to
explicit design criteria for a particular SLA/FLT purpose. They are encoded in a
standardized and homogeneous way and documented as to their origin and provenance
(p.2)”.
It is argued that systematic computerized collections of written texts belonging to the various
types of learners of language may have a crucial role in foreign language teaching (Leech, 1998;
Aston, 2000). The exploration of hardships that learners of another language experience is significant
for EFL learners for various reasons. In the identification of the problems, there is need to analyse and
compare the EFL learners' use of language with the native speakers' language use, which is called as
Contrastive Analysis Hypothesis (CAH).
The problem area that this study focused on is the use of prepositions such as “concerning”
and “regarding” by EFL learners. Our empirical knowledge tells us that such prepositions are not
given sufficient amount of focus in reference or pedagogical materials widely used for EFL learners.
The contention is that more information is needed to deal with the use of this lexical items and to
monitor their distribution in native and non-native English since divergence between the usage of
target forms by non-native and native speakers are not so clear.
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Being an in- house learner corpus, KTUCLE (Karadeniz Technical University Corpus of
Learner English) is used to examine the written productions of EFL students with the aim of studying
the distribution of complex prepositions. Turkish International Corpus of Learner English (TICLE) as
a sub-corpus of ICLE (International Corpus of Learner English) is also employed in this study to see
whether the use of “concerning” and “regarding” cause problems in general for L1 Turkish speaking
English learners or not. ICLE is one of the large reference corpora and its Turkish sub-corpus (TICLE)
is used in this investigation. Adding such a significant corpora to the study makes the pedagogical
insights available for other learner population for further studies and pedagogical developments which
is depicted as "delayed pedagogical use" by Granger (as cited in Aijmer, 2009, p.13). Thus, using
KTUCLE, in-house learner corpora as a complement to larger corpus study makes it possible for in
house data to highlight specific language use in learner corpora.
The use of two learner corpora KTUCLE and TICLE and the reference corpora LOCNESS
(The Louvain Corpus of Native English Essays) helps to reveal the differences between the non-native
and native production. Quantitative and qualitative comparison of the collocational and colligational
distribution of complex prepositions underlines the specific areas in which learner usage diverges from
target native usage. Also, a native reference corpus makes it possible to establish the norms of native
production. The corpus study may serve to highlight specific issues and the results can be utilized to
develop pedagogical materials subsequently.
1.1. Prepositions for Non-native Learners
Prepositions are the lexical items which reflect the relations between two grammatical
elements, prepositional complement, and the object. Three features of prepositions which are
semantic, morphological and syntactic features are introduced by Borjars, K. & Burridge, K. (2001).
Considering Semantic features Borjars, K. & Burridge, K. (2001) illustrates that the prepositions are
the most difficult elements to spot by structural criteria. Relationships between things and events are
expressed through the majority of the prepositions whose basic sense is spatial.
It is largely believed that prepositions are difficult for ESL learners (Jarvis & Odlin 2000, p.
554). Sinclair (1991, p. vii) notes that “one of the most common errors that learners make while
learning English is to use the wrong preposition”. According to Yates (1999) prepositions pose more
problems for the non-native speaker or learner of English than any other part of speech. Prepositions
are acknowledged as simple words yet learning them is complex for most learners and this complexity
largely remains in written and spoken communication. The existence of highly unpredictable and
language specific usages of prepositions supports the perception of difficulty in learning prepositions
(Celce-Murciaand Larsen-Freeman, 1999).
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The definition and descriptions of prepositions regarding its forms and meanings are some of
the reasons behind the problems involving prepositions. The differences between the use of
prepositions in English and in the mother tongue of the ESL users also create complexity. Multiple
meanings accompanying the definitions could create confusion on the part of the learners. Being able
to use prepositions properly in communication takes more time for EFL learners because of the
extension of meanings to time, direction and such although space, place or location are seen as the
interests that prepositional meanings have been looked into.
Noun, verb and adjective complement prepositions may be understandable for second
language teachers. However, second language learners may have difficulty in finding the relation
between prepositions and their complements. Being aware of which words in the category of noun,
verb and adjective could be used with certain prepositions is significant for both teachers and learners.
The complexity of the descriptions of prepositions regarding its forms and meanings was referred by
in Swan (2001) in his words on which prepositions could create problems also to ESL learners, which
include “vocabulary problems, word order, -ing forms, prepositions before conjunctions and
prepositions and adverb particles” (p. 436).
The main focus of the collocation studies made so far was on the “core” prepositions and their
usage patterns. According to the results of the study conducted by Abushihab (2014) the participants
made 179 grammatical errors of which 50 errors in the use of prepositions, 52 errors in the use of
articles in their written productions. Prepositions have the second highest rank after the articles in the
categorized errors. It is argued by the author that this result is caused by the fact that English
prepositions have different functions when they are compared with Turkish ones. In Turkish language
users treat prepositions as suffixes attached to words, while English users acknowledge them as
separate words. This causes complexity for Turkish learners. Therefore, it is expected that Turkish
learners could commit such errors. The study conducted by Köroğlu (2014) also reveals that the
prepositional errors are at the second rank after the articles. Her study reflects that prepositions are a
problematic area for the participants and the results of this study revealed that most of the learners
misused prepositions, omitted necessary prepositions or added unnecessary prepositions in their
persuasive essays. According to Hermet and Desilets (2009), preposition choice is responsible for
17.2% of all errors. Each language has its own peculiar rules so the situation varies from one language
to another language. In writing mostly the preposition errors create a misunderstanding of the message
conveyed by the language user and it causes communication gaps. The study of Elkılıç (2012) reveals
that Turkish students who are learners of English misuse the prepositions by either omitting or
overusing or changing them.
There are also some corpus studies which specifically investigate prepositions or include
prepositions in wider studies of learner corpus data. These could indicate that prepositions are
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problematic for learners of English. In his corpus based study (Yuan, 2014), the effect of L1over the
L2 in written productions of learners of English has been investigated by exploring preposition
misuses and L1 effect. The results show that EFL learners use L1 characteristics in their L2 writings
unconsciously and frequently misuse prepositions which are by, at, in, to, for, on, about, of, with, and
as (Yuan, 2014). Arjan et.al. (2013) conducted a corpus-based study to analyse the use of prepositions
of place, in and on in the students’ argumentative essays, The Malaysian Corpus of Students
Argumentative Writing (MCSAW) was employed. There were three aspects which had been
discussed: the mastery levels, the developmental patterns and the common errors are discussed and the
findings have revealed that the learners face some difficulties in using these prepositions of place in
their argumentative essays.
Rankin and Scniftners' study revealed the fact that concerning and regarding are problematic
for learners because they overuse these prepositions and there is a constant inappropriate use of these
prepositions in various semantic and colligational environments even in higher levels. Reference and
aboutness of the semantic field creates difficulties for learners. This situation is explained by
illustrating the equivalents of concerning in German language with no peculiar distinction existed in
materials as the range of this semantic class of German prepositions are seen as equal to concerning
with no distinct colligational and collocational restrictions. Concerning is also overused as a topic
prominent device of a new discourse in the learner corpora although it serves to reintroduce a previous
information or event (Rankin & Schiftner, 2009).
According to the contrastive interlanguage analysis over- and underuse of complex
prepositions exist in all learner corpora. There are some variations and significant overuses of
“concerning” and an underuses of “in terms of” across all learner corpora when it is compared to the
reference corpora BNC. Regarding is overused too by all learner population but, the result is more
striking in the use of concerning (Rankin & Schiftner). Based on their L1 language the usage patterns
of learners differs. Usage of concerning as a topic fronting device carries the traces of L1 transfer for
Dutch and German learners. The study illustrates that all groups have difficulties in employing the
appropriate prepositions in the ‘aboutness’ semantic class in collocational and colligational
environments. Again, concerning is especially problematic in this study and its overuse can be
overcome by employing a different preposition (often a ‘core’ preposition) which would be more
appropriate (Rankin & Schiftner, p. 20).
1.2. Complex Prepositions
English prepositions can be simple prepositions, single words, or complex prepositions
consisting of more than one word. There is not much clear information of the wider class but they are
used in many different ways similar to prepositions and at the same time having relations with other
lexical classes like verbs or adverbs (Quirk et al., 1985, p. 667). Complex prepositions may be
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subdivided into two- and three-word sequences. In two-word sequences, an adverb, adjective, or
conjunction can be first words, and the second word can be a simple preposition (usually for, from, of,
to, or with). In the strictest definition a complex preposition is a sequence that is indivisible both in
terms of syntax and in terms of meaning which is similar to prepositions (Quirk et al., 1985, p.669).
This study examines the range of prepositions belonging to this class; in regard to, with
regard to, in reference to. The full list of prepositions investigated in this study is given in
methodology section. The kinds of prepositions under study are used in various ways and one usage is
with noun phrases (NP). They are also used as topic fronting device in the initial clause position. To
see the extent of explicit attention given to those prepositions as a separate grammatical and lexical
class, several grammar reference books used in the English Department of in Karadeniz Technical
University were consulted, only to see that these lexical items don't take place in these reference books
as a separate grammatical and lexical class.
2. THE STUDY
A corpus-based lexical approach is employed to investigate both NS and NNS corpora in
terms of the use of complex prepositions in academic writing. It is expected that through a close
examination of L1 and L2 writers’ use of complex prepositions, the result can be used as an indicator
of L2 learners’ language competence in prepositional use.
As mentioned before usage of prepositions in a non-target way was observed in a middle-size
university in the north east of Turkey and it was decided to conduct a study by using data from
KTUCLE which is made up of written productions of students following degree programs in English
Language and Literature Department. Data was sampled at Level 1 as KTUCLE-0 and Level 2 as
KTUCLE-1. Taking part in the Department of English Language and Literature degree program
necessitates the learners' achieving the Oxford Placement Test held by Karadeniz Technical
University. Learners at Level 0 ranged as “intermediate” while learners at Level 1 is “Upper
Intermediate”. Given that the learner corpora in KTUCLE are relatively restricted in size, the Turkish
component of ICLE/TICLE is employed with the purpose of providing additional reference point for
Turkish speaking learners. The information about the make-up of the learner corpora is given in Table
1.
Table 1. The learner corpora used in the study
Corpora
KTUCLE – 0
KTUCLE – 1
TICLE
LOCNESS
Total

No. of Texts/ Participants
193
243
280
306
1.022

Number of Tokens
32.657
120.381
203.923
326.093
683.054
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The LOCNESS (326,093 tokens) corpus was used as the native corpus for comparison. This
makes contrastive interlanguage analysis possible through the analysis of the distribution and use of
prepositions in various learner corpora by comparing them with the usage in native corpus. The
variation, overuse and underuse patterns between the native and non-native usages in certain contexts
were identified.
Table 2. The list of prepositions under investigation
No

Complex Prepositions

1
2
3
4
5
6
7

concerning
regarding
in terms of
in reference to
with regard to
in respect to
in respect of

Complex Prepositions

with reference to
in regard to
with respect to

The full list of prepositions investigated was given in Table 2 above. Concordances of these
prepositions were extracted from the learner corpora using AntConc 3.2.2.1w (Laurence, 2008).
Occurrences were also found in reference corpus LOCNESS. Then, with the aim of identifying usages
of complex prepositions concordances were sorted out manually.
Firstly, grammatical distributions of the prepositions were investigated. It was possible that
learners and native speakers used prepositions in different colligational environments. Concordances
were given codes according to the grammatical use of complex prepositions. Other grammatical uses
were coded according to the lexical class of the phrases that are post-modified by the prepositions such
as NP, VP, AdjP, etc. Then, the collocational study of the prepositions was handled by examining the
set of occurrences where a preposition post modify a NP and head nouns were divided into semantic
categories. It was anticipated that native speakers may have specific collocational choices for the
semantic class of nouns followed by complex prepositions and these choices may not exist in the
learner data.
3. RESULTS
The results of the study revealed some interesting patterns of underuse in all three learner
corpora. When the use of complex prepositions in KTUCLE 0 and KTUCLE 1 is compared, the use of
regarding and concerning remains the same and the usage of them doesn't increase in KTUCLE 1,
which is an upper intermediate corpus. The usage of regarding is slightly higher than concerning in
TICLE and the two prepositions have higher percentages than KTUCLE 0-1. Complex prepositions
In/with regard to and in/with reference are absent in intermediate KTUCLE0 while they exist in
KTUCLE1 at the same rank with concerning and regarding. In / with reference to also doesn't exist in
TICLE. As Figure 1 indicates there is a development in KTUCLE data considering the use of
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prepositions. Apart from in terms of the underuse of prepositions is revealed through this study with a
comparison to the LOCNESS.
There is a striking overuse of a complex preposition “in terms of” in KTUCLE 1 and TICLE.
This complex preposition seems to have been used more than any other complex prepositions in all
three learner corpora and it is even higher than the reference corpora when it is compared to KTUCLE
1.
In the LOCNESS, the overall occurrence of the six prepositions examined is 2.82 per 10,000
words. The occurrence of the prepositions in all learner corpora except from KTUCLE1 is lower in
each of the learner corpora examined. In the Turkish component of the ICLE has an overall occurrence
of six prepositions is 1.76. Normalized frequency of KTUCLE 0 ranks lowest with 1.53. KTUCLE 1
ranks as the first before LOCNESS with a frequency of 3,82 .
Figure 1. Frequency of the complex and marginal prepositions studied per 10,000w

The distribution was statistically investigated by employing log-likelihood measures and can
be seen in Table 3 below.
Table 3. Distribution of prepositions (per 10,000 words) and statistical significance
KTUCLE 0
Concerning
Regarding
In terms of
In/ with regard to
In/ with respect to/of
In/ with reference to

KTUCLE 1

2.75
0.98
0.00
0.57
0.55
0.76

17.20
9.31
40.81
1.43
0.13
0.13
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TICLE
18.14
4.75
1.58
0.00
2.84
3.89

LOCNESS
1.16
0.73
0.58
0.09
0.12
0.12

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

3.1. Colligation Patterns for “concerning”, “in terms of” and “regarding”
Figure 2 shows the preposition “concerning” which is mostly used to post modify NPs in 28
sentences among 43 sentences involving this preposition, as for example “problems concerning” or
“arguments concerning”. The usage of “concerning” as a topic fronting device was seen in only three
sentences among 43. “Concerning” which has a very restricted usage when it is used as a topic
fronting device should be employed just to refer the instances in previous discourses. This structure is
only traced in the essays in reference corpora LOCNESS. Unlike the study conducted by Rankin and
Scniftner`s (2009) “concerning” was not used by the students in L2 learner corpora to topicalize a
situation appropriately or inappropriately. This usage is strikingly missing in all of the learner corpora
while overuse is revealed in Rankin and Scniftner's study and their usages cannot be considered as
proper.
Figure 2. Colligational Patterns of “concerning”

In all learner corpora concerning also wasn't used as a topic- fronting device unlike the study
conducted by Green et al. (2000). His study revealed that Chinese learners of English overuse this
marginal preposition as a topic fronting device to depict a new information rather than referring to
previous discussion or events. The sentences including “concerning” as a topic fronting device carry
the traces of previous referents as follows;
Concerning foster care, many children are bounced from home to home, with no means for
stability in their life. (LOCNESS)
Concerning vital issues like the running of the country, and foreign policy, the government
should continue to have the last say and not let the European Communities’ institutions decide.
(LOCNESS)
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Concerning some matters the same laws will have to apply throughout Europe to make this
market effective. (LOCNESS)
In KTUCLE 1 “in terms of” is used as a topic fronting device to refer previous information as
follows;
From creating world to now, there are always bad things and good things. ....In terms of good
and bad (harms or benefits for humankind), world is changing day by day, so one question is in my
mind because I am worried about future of world.
Improvement of technology is a necessary and beneficial…In terms of phone technology,
social web sites, computer technology, a new world was created.
Internet is also useful thing for students’ parents. In terms of internet, for instance, student is in
İstanbul and his/her parents are in Kastamonu, it seems that they have to miss each other.
But, after I had considered benefits, I could not help myself thinking about harms. This
thought directs me a question is that I now need to consider what can be harm(s) of internet. In terms
of my observations, I determined that there are three harms of internet which are lazing, wasting time,
and danger of destruction of our social values.
Figure 3. Colligational patterns of “in terms of”

Underuse of concerning may be prevented by focusing on its value as an element to refer
previous information instead of in terms of which is frequently used to reintroduce previous
information. Only the last sentence from KTUCLE1 is tropicalizing new information with the help of
“in terms of”.
“Regarding” or “in terms of” would be more appropriate for the contexts in which an element
or situation introduced to learners as discourse new information. But in all learner corpora the usage of
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regarding as a topic fronting device is missing too, while it is employed in the essays in reference
corpus all the way similar to “concerning”.
Figure 4. Colligational patterns of “regarding”

In LOCNESS regarding is used as a topic fronting device to topicalize the information as
follows;
Regarding Algeria, presidential supremacy was quickly established. De Gaulle made
important decisions without consulting his minister or Prime Minister. (LOCNESS)
Regarding Europe too he was autocratic. Apprehensive ministers would learn at the same time
as the rest of the world at De Gaulle press conferences any change of French policies. (LOCNESS)
Interchangeability of complex prepositions as topic fronting devices which are semantically
related are not permitted because the usage of “concerning” is appropriate only when it is used to
reintroduce the information in the previous discourse. So, it is more appropriate to use “in terms of”
and “regarding”.
Divergence of structural usage of the prepositions “concerning” and “regarding” isn't
observed in KTUCLE 0 and KTUCLE 1 and they are used as VPs or NPs not as top or other
structures. Yet in terms of has more diverse usage structurally and it is the only topic fronting device
in KTUCLE0/1 and TICLE. All three prepositions are used as tops in reference corpora.
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4. CONCLUSION
The wide ranging belief that Turkish EFL learners have problems with using the propositions
appropriately is confirmed by the findings of this study. The findings revealed underuse and overuse
patterns over a limited number of propositions on certain contextual situations and misused
prepositions in sentences which are not intended to carry these specific propositions when compared
with the reference corpus LOCNESS. Especially, the use of complex prepositions in the semantic field
of “reference” and “aboutness” presented problems for the users. Complex prepositions “concerning,
regarding and in terms of” were the selected propositions on which the study was done and it was
observed that these prepositions continued to be used in a non-target way throughout different
proficiency levels. The other propositions were observed to be having relatively low frequency in the
non-native corpora (KTUCLE and TICLE) and they were excluded from the initial analysis of the
study.
The use of non-native corpora as research tool for this study constitutes an important
milestone in the development of English proposition research in Turkey. This comparative
investigation towards the non-target usages of the complex prepositions “concerning”, “regarding”
and “in terms of” in learner corpora hinted important data related to the overuse and underuse and
even misuse patterns of the prepositions The L1 tertiary level Turkish EFL learners in this study
seemed to have continuously underused the prepositions (regarding and concerning) in all levels when
compared to their native partners.
The striking overuse of a complex preposition “in terms of” in KTUCLE 1 and TICLE
compared to the reference corpus can be due to the several reasons. This complex preposition seems to
have been used more than any other complex prepositions in all three learner corpora and it is even
higher than the reference corpora when it is compared to KTUCLE 1. The first reason may be that “in
terms of” is very similarly used with its Turkish equivalent “açısından, yönünden, bakımından” in
writing and for this reason it may have been overextended to include English texts in similar ways by
Turkish EFL learners. Another reason may be that
Finally, the researchers` contention is that there is a clear need to integrate proposition
teaching into the language teaching programs through explicit instruction, which may help raise EFL
learners` awareness towards the lexical and structural limitations and variations in English language in
an attempt to achieve greater understanding and appreciation for the complicated structure of English
propositions while writing.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA YÖNELİK
DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE THOUGHT OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS FARABI
EXCHANGE PROGRAM

Ceyhun AKYOL
Artvin Çoruh Üniversitesi, Arhavi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü, ARTVİN
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ÖZET
"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci
Değişim Programı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim veren
anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşen öğrenci değişim programıdır. Program,
öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerine yöneliktir. 2009 yılında başlayan ve yurt içinde
eğitim-öğretim hareketliliği imkânı veren programla öğrencilere farklı kültür, coğrafya, eğitim ve
arkadaşlık ortamı tecrübesi yaratılması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin Farabi Değişim Programı'na başvurma nedenleri,
beklentileri, programın öğrencilere sağladığı katkılar ve gönderildikleri üniversitelerdeki olanaklar ile
öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri ayrıntılı olarak irdelenmektedir. Araştırmanın örneklemi;
Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu'nda eğitim-öğretim görmüş ve görmekte olan,
ayrıca Farabi Değişim Programı'ndan faydalanan ve faydalanmakta olan öğrencilerden oluşmaktadır.
Çalışmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilmiştir.
Verilerin analizi, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak yapılmıştır.
Öğrencilerin Farabi Değişim Programa katılma nedenleri arasında eğitim aldıkları
üniversiteden memnun olmamaları ile yaşadığı yerdeki kısıtlı sosyal imkânlar yer almaktadır.
Gittikleri üniversiteyi seçme nedenlerinin başında, tercih ettikleri üniversitenin memleketinde veya
memleketine yakın bir yerde olması ve tercih ettiği üniversitenin eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu
düşünmeleri gelmektedir. Öğrencilerin gittikleri üniversitede karşılaştıkları temel sorunlar ise, karşı
kurum veya bölüm koordinatörünün ilgisizliği ile barınma sıkıntısıdır. Programın öğrencilere sağladığı
en büyük fayda ise, tercih ettikleri üniversitenin ailelerinin yaşadığı yere yakın olması sebebiyle
ekonomik anlamda rahatlamalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Farabi Değişim Programı, Artvin Çoruh Üniversitesi.
ABSTRACT
The Student Exchange Program between Higher Education Institutions called "Farabi
Exchange Program" is a student exchange program between accredited higher education institutions
providing pre-license, undergraduate, graduate and doctoral education. The program is designed to
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enable students to continue their education and training activities at a higher education institution
outside their institutions during one or two semesters. The program, which started in 2009 and
provides educational mobility within the country, aims to create students' experiences in different
culture, geography, education and friendship environment.
This study examines in detail the reasons why university students apply for the Farabi
Exchange Program, their expectations, the contributions of the program to the students and the
opportunities in the universities where they are sent and their views on teaching practices. The sample
of the research; Artvin Coruh University consists of students who have received education in Arhavi
Vocational School and who are benefiting from and benefiting from the Farabi Exchange Program.
The data of the study was obtained through a structured form created by the researcher. The analysis
of the data was done using content analysis from qualitative data analysis methods.
Among the reasons students participate in the Farabi Change Program participation are not
being satisfied with the universities they are studying, and there are limited social opportunities in the
place where they live. The reason for choosing the university is that they prefer the university they
choose to be in their hometown or close to their home country and that the university they prefer is
better educated. The main problem students often face in college is the lack of interest and hostility of
the counterpart or departmental coordinator. The greatest benefit provided by the program to the
students is their economic sense of comfort, since the families of the university they choose are close
to where they live.
Keywords: Farabi Exchange Program, Artvin Çoruh University.

GİRİŞ
Yükseköğretimde “hareketlilik”, Bologna Süreci'nin temel yapı taşlarından olup, reformların
başarıya ulaşması için 2020 yılında, Avrupa yükseköğretim alanına dâhil olan ülkelerdeki mezunların
en az %20'sinin yurtdışında bir süre eğitim almış veya staj amaçlı bulunmuş olması hedeflenmiştir.
Hareketlilik konusunun Türk yükseköğretim sistemindeki uygulama alanlarından birisi, uluslararası
öğrenci değişimini öngören Erasmus Programı, diğeri ise yurtiçi hareketliliği öngören Farabi
Programı'dır (yok.gov.tr, 2017: 50).
"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci
Değişim Programı”; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim veren
anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşen öğrenci değişim programıdır. Program,
öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerine yöneliktir. 2009 yılında başlayan ve yurt içinde
eğitim-öğretim hareketliliği imkânı veren programla öğrencilere farklı kültür, coğrafya, eğitim ve
arkadaşlık ortamı tecrübesi yaratılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere yurtiçi değişim imkânı sağlayan,
ülkelerinin kültürel değerlerini tanımasına fırsat veren, farklı coğrafyaları gezme, öğrenme olanağı
sunan Farabi Değişim Programı, öğrencilere yeni beceriler kazandırma, kişisel gelişimlerine katkı
sağlama, kültürel zenginliklerden haberdar olma seçenekleri sunmaktadır.
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Değişim programları; kültürel değişim, kişilerin kendi kimliği ve kişisel özelliklerinin yanı
sıra; insanlığı ait ortak kadere ait hisleri ve başka kültüre ait insanları anlama yeteneğini daha iyi bir
şekilde geliştirmesini sağlayan programlardır (Olimpia, 2011: 120). “Kültürün eğitim yoluyla yeniden
üretimi, bütün bir toplumsal sistemin yeniden üretiminde anahtar bir rol oynamaktadır” (Aktay, 2002:
15) bakış açısı ile Farabi Değişim Programı kültürel değişim için ulusal bir örnektir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilimsel, sosyal ve kültürel etkileşime sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi yönünde
eğitim sunan (Kızılırmak, Özçit ve Kaya, 2015: 343) değişim programları, bilgi ve becerilerin farklı
akademik ortamlarda çeşitlilik göstermesi ilkesini benimsemektedir.
Çalışmanın bu bölümünde, çalışmanın ana konusu olan Farabi Değişim Programı ile ilgili
bilgi verilecektir. Programın detayları, amacı, programdan beklentiler ile programa verilen isim
hakkında görüşler belirtilecektir.
Farabi Programı
"Yurtiçi Erasmus" olarak da adlandırılan Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim
yapan yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim programıdır. Program,
öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır (Delibalta ve Tok, 2012: 1948). İki
yükseköğretim kurumu arasında imzalanan protokol ile gerçekleştirilen programda, imzacı kurumlar
kendi aralarında programı kapsamında ortak faaliyetler gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı
taahhüt eder. Yükseköğretim Kurumu (YÖK), protokollerin yükseköğretim kurumları arasında dengeli
ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır (yok.gov.tr, 2017).
Programın Amacı
Farklı sebeplerle tercih edilebilen Farabi Değişim Programının temel amacı, yükseköğretim
kurumları arasındaki etkileşimi artırmak ve öğrenci hareketliliğini teşvik etmektir. Programa ismi
verilen İslam bilgini Farabi’nin eğitim ve öğretimin amacına ilişkin temel felsefesi olan “mutluluk, her
insanın arzuladığı bir amaçtır (Tokat, 2006: 137), onu bulmak ve insan içinde yaşadığı topluma yararlı
hale getirmek için çaba göstermeliyiz” ilkesini benimseyen Farabi Değişim Programı, öğrencilere
bilgiyi arama, hayata aktarma ve paylaşımı konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Programdan Beklentiler
Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğrencilerin farklı bir akademik çevrede
bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer

1177

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir (YÖK, 2013: 2). Farklı kültürleri tanımak ve
orada yaşamak, mesleki eğitimde değişik uygulamaları yerinde görmek, branşlarında uzman
akademisyenlerle tanışma imkânı bulmak gibi genel kazanımlar sağlayabilen programa, özellikle
Anadolu

coğrafyasında

eğitim-öğretim

faaliyetleri

gösteren

üniversiteler

arasında

sıklıkça

başvurulmaktadır. Bu programa, bilgi ve erdemi ve bu ikisine ulaşıldığında mutluluğa erişileceğini
bütün felsefesinin özüne yerleştiren ve döneminin önde gelen bilim merkezlerini ziyaret ederek
birikimini çeşitlendiren ve derinleştiren Farabi’nin isminin verilmesi tesadüf değildir (YÖK, 2013:
vii).
Farabi
Eğitim ve öğretim sürecini insanın yetkinleşmesi, ahlaklı olması ve mutluluğa götüren
yollardan biri olarak kabul eden Farabi (Kelleci, 2011: 58, Çelikkol, 2010: 155), Türkistan’ın Farab
şehrinde 870 yılında doğmuştur. Farabi’nin hayatı hakkındaki kaynaklarda yer alan bilgiler, oldukça
yetersizdir. Özellikle ilk elli yılı hakkında pek az bilgi bulunmaktadır. Asıl adının Muhammet,
babasının adının Tarhan, dedesinin adının da Uzlug olduğu kesindir. Kaynaklarda, “Türk filozofu”
olarak anılır (Yegenov, 2013: 6). Babasının bir komutan olduğu, kendisinin de bir süre kadılık yaptığı
söylenir (Sönmez, 2010: 67).
Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşan
Farabi; felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanlarında eserler yazmıştır. İslam
dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar
büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. İslam dünyasının en
büyük felsefecilerinden olan Farabi’nin şöhreti Aristo’ya yakındır. Bazı bilginler Aristo’yu, bazı
bilginler de Farabi’yi, “dünyanın en büyük filozofu” saymaktalardır (Kuzu, 2013: 9).
Eski İslâm yazarları, onu aynı adla tanınmış diğer İslâm bilginlerinden ayırt etmek için isim ve
künyesinin sonuna bir de “Türk” kelimesini ilâve etmiş ve ona “Muhammed Ebu’l Nasır el Farabî ve
Türkî” demişlerdi (Danışman, 2001: 7). Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınmakta olan Farabi,
950 yılında Şam’da vefat etmiştir.
Eğitim ve öğretime çok önem veren Farabi’ye göre eğitim; milletlere ahlaki erdemleri ve iş
sanatlarını var etmenin yöntemi, öğretme ise milletler ve şehirlerde nazari erdemleri var etme demektir
(Atay, 1974: 38). Diğer yandan kendi dönemindeki sosyo-politik meselelere çözüm üretmek,
toplumun siyasi kargaşalardan kurtulması için çıkış yolları bulmak amacıyla yaşadığı toplumun kendi
imkânlarından ve yakın medeniyetlerin düşüncelerinden yararlanması amacı gütmüştür (Golole, 2016:
5).
Farabi’nin yaşamda insana yol gösteren ilkeler, değerler, insan ilişkileri, gelenek, görenekler
gibi sosyal bilgilerin eğitimi kapsamında yer alan içeriklerle ilgili hayat görüşleri (Ertürk, Gökdemir
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ve Daşdemir, 2012: 1628) tüm insanlara ve öğrencilere kazandırılması gereken özelliklerdir. Yıllar
önce esere aldığı çalışmaları (İlimlerin Sayımı, Felsefenin Ortaya Çıkışı) halen birçok araştırmada
kaynak olarak kullanılmaktadır (Rescher, 1963).
Farabi’nin eğitim ve öğretim sürecini farklı merkezlerdeki bilgi, deneyim ve paylaşımlarla
zenginleştirdiği ve Aristo’dan sonra insanlık tarihinin en büyük öğretmeni (Muallim-i Sani) olduğu
gerçeğinden hareketle

Farabi Değişim Programı, üniversite öğrencilerinin bilgi, beceri ve

yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir (YÖK, 2013: vii).
ÖRNEK ÇALIŞMALAR
YÖK tarafından yurt içinde eğitim-öğretim hareketliliğini sağlamak üzere 2009 yılında
başlatılan Farabi Değişim Programı ile ilgili bilimsel çalışmaların az olması, programa olan ilgi ile
doğru orantılıdır. Yani, ülkemizde üniversite seviyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının tüm
değişim programları arasında en az ilgi gösterilen program Farabi Değişim Programı’dır. Akademik
anlamda da diğer değişim programlarına oranla çalışma sayısının da az olduğu Farabi Değişim
Programı ile ilgili çalışmaların özellikle son 5 yıldır gerçekleştirilmesinden de anlaşılmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde, üniversitelerin nitelikli işgücü yetiştirme amaçlarına yönelik olarak
sunulan eğitim imkânlarından birisi olan Farabi Değişim Programı ile ilgili önceki yıllarda yapılmış
çalışmalar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Şahin, Demir ve Arcagök’ün araştırmasında (2017: 1), öğretmen adaylarının farklı
sebeplerden dolayı Farabi Değişim Programına katıldıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların Farabi
Değişim Programı’nı tercih etme nedenlerinin başında; burs imkânı, farklı üniversitelerin sosyal
etkinliklerinden yararlanma, öğrenim görülen kente alışılamaması gelmektedir. Bununla birlikte,
öğretmen adaylarının Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istedikleri üniversiteleri
tercih ederken eğitim ve yaşam kalitesini göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmıştır.
Meriç ve Tökgöz (2015: 178), çalışmalarında Farabi değişim programı ile Anadolu
Üniversitesi (AÜ)’ne gelen öğrencilerin üniversitenin kurum imajını nasıl algıladıklarını, bu
öğrencilerin AÜ’yü tercih ederken göz önünde bulundurdukları kıstaslar arasında AÜ’nün yerini ve
karar sürecinde hangi faktörlerin etkisinin olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda
AÜ’ye Farabi Değişim Programı ile gelen öğrencilerin üniversiteye yönelik imaj algılarının olumlu
olduğu ve karar sürecinde üniversitenin etkisi olmakla birlikte şehir ve fakülte/ bölümün de etkisinin
olduğu tespit edilmiştir.
Sever’in araştırması ise (2015: 217), yararlanarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na gelen öğrencilerin bakış açısından
süreci değerlendirmeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Analizi sonucunda, programdan yararlanan
öğrencilerin öğretim üyelerinin, arkadaşların ve ailenin yönlendirmesiyle; bulundukları okuldaki kısıtlı
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imkânlar sebebiyle isim yapmış bir okulda okumak için değişim programına başvurdukları
belirlenmiştir. Program aşamalarında ise ders seçme ve derslerin daha ileri düzeyde olması sebebiyle
uyum zorlukları yaşadıkları ortaya çıkmıştır.
Bir diğer çalışmada (Gökçek, 2013: 245), eğitim fakültesi öğrencilerinin Farabi Değişim
Programı'na

başvurma

nedenleri,

beklentileri,

programın öğrencilere

sağladığı katkılar

ve

gönderildikleri üniversitelerdeki olanaklar ile öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerini ayrıntılı
olarak irdelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü'nden Farabi Değişim Programı'ndan faydalanan 30 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışmanın sonunda öğrencilerin ailevi, farklı bir üniversite ortamı ve eğitimi tanıma, sosyal ve
kültürel anlamda kendilerini geliştirme ve daha kaliteli eğitim alma gibi nedenlerden dolayı Farabi
Programı'na başvurdukları ve programın onlara sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişim açısından
katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.
Farklı bir çalışmada ise (Özel, Bayındır, Demir, 2014: 183), eğitim fakültesi sınıf öğretmeni
adaylarının yurtiçi değişim programı olan Farabi programı hakkındaki farkındalık düzeylerini ve
beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, 2013-2014 akademik döneminde eğitim
fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan 82 öğretmen adayına uygulanmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; erkek öğrenciler Farabi programına başvuru tarihlerini kız öğrencilere
göre daha çok takip etmektedir. I. öğretim öğrencilerinin Farabi programı ile ilgili bilgi ve beklentileri
daha yüksek düzeydedir. Farabi programı için tercih edilen üniversitelerde en çok kütüphane
olanaklarının iyi olması ve alınan eğitimin uygulanabileceği ortamların var olması şartları
aranmaktadır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan öğrencilerin Farabi Değişim
Programı’na ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin Farabi
Değişim Programı'na başvurma nedenleri, beklentileri, programın öğrencilere sağladığı katkılar ve
gönderildikleri üniversitelerdeki olanaklar ile öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri ayrıntılı olarak
irdelenmektedir. Araştırmanın neticesinde öğrencilerin Farabi Programı'na başvurma sebepleri,
programdan

beklentileri ve

programın

kendilerine

sağladıkları katkının

ortaya

çıkarılması

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
Farabi Değişim Programı’na katılma sebeplerinizi açıklayınız.
Farabi Değişim Programı kapsamında başka bir üniversiteyi tercih etme sebeplerinizi
açıklayınız.
Farabi Değişim Programı süresince ne gibi sorunlarla karşılaştınız?
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Farabi Değişim Programı sizlere ne gibi katkılar sağladı?

YÖNTEM
Araştırmada olgu bilim yöntemine başvurulmuştur. Nitel araştırma desenlerinden olan olgu
bilim yönteminde araştırmacının odaklandığı birey ya da grupların, konu ile ilgili olguyu yaşayan,
tecrübe edinen, bu olguyu yansıtabilen ve aktarabilen kişilerden oluşmasıdır (Ary, Jacobs, Razavieh ve
Sorensen, 2012: 542). Katılımcıların bir olgu ile ilgili deneyimlerinin neler olduğunu tanımlamaya
çalışan olgubilim araştırmalarda (Creswell, 2007: 58), başlıca veri toplama aracı görüşme olup,
görüşmelere temel oluşturma ya da destekleme amacıyla gözlem tekniği de kullanılmaktadır.
Katılımcılar
Araştırmanın örneklemi; Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda
eğitim-öğretim görmüş ve görmekte olan, ayrıca Farabi Değişim Programı'ndan faydalanmış ve
faydalanmakta olan 10 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları, 2010-2016 yılları
arasında Artvin Çoruh Üniversitesi ile anlaşmalı Türkiye’deki farklı üniversitelerde öğrenim görmüş
veya öğrenim görmekte olan mezun ve mevcut öğrencilerden oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada, nitel veri toplama yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Bu veri toplama yönteminde araştırmacı, konuyla ilgili önceden hazırladığı belli konu
başlıkları ya da sorularla görüşmeyi gerçekleştirir. Görüşme esnasında soruların sırasında ve biçiminde
gibi değişiklikler yapılabileceği gibi görüşme konusu bağlamında araştırmacı tarafından soru
eklenebilir ya da çıkarılabilir (tubitak.gov.tr, 2017). Bu tekniğin kullanılmasının temel nedeni,
araştırmanın amacına uygun olarak görüşülen bireylerin deneyimlerini derinlemesine ortaya
çıkarmaktır (Şahin, Demir ve Arcagök, 2017: 3)
Araştırma ile ilgili örnekler edinmek amacıyla alan yazı taraması yapılmış olup, konu ile ilgili
benzer amaçlı çalışmalara örnek verilmiştir. Dört sorudan oluşan görüşme formu, öğrencilerin ders
işleyiş akışlarını etkilemeyecekleri zamanlarda kendilerine sunulmuş olup, Farabi Değişim Programı
konu ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmada, veri toplama aracı olan görüşme formu ile elde edilen veriler analizinde içerik
analizi tekniği uygulanmıştır. En sık rastlanan analiz türlerinden birisi olan bu analizde toplanan
verileri açıklayabilen, ortaya koyabilen kavramlara ulaşılmaya çalışılmaktadır (Silverman, 2015: 53).
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İçerik analizinde temel amaç, elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır
(Şahin, 2013: 191).
BULGULAR
Araştırmanın çalışma sahası olan Arhavi MYO, Artvin Çoruh Üniversitesi’ne bağlı olarak 17
Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı tarihli kanunla kurulmuştur. Dış Ticaret Programı ve Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı Programları ile 2009-2010 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine
başlayan Arhavi MYO, 2010-2011 akademik yılında açılan Turizm ve Seyahat Hizmetleri, 2013-2014
akademik yılında açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği ile 2015-2016 akademik yılında açılan Spor
Yönetimi programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. (artvin.edu.tr, 2017).
Araştırma; yaş ortalamaları 18,9 olan, 18-20 yaş aralığında 7 kadın 3 erkek toplamda 10
katılımcı ile gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan tüm katılımcılar, Farabi Değişim Programı
kapsamında farklı üniversite ve birimleri tercih etmiş olup, program kapsamında Arhavi MYO’ya
henüz gelen öğrenci olmamıştır.

Katılımcıların 6’sı yararlandıkları değişim programı ile Arhavi

MYO’dan mezun olan önlisans öğrencisi, diğer 4 katılımcı ise halen Farabi Değişim Programı’ndan
yararlanan aynı kurumun önlisans öğrencileridir. Değişim programına katılan tüm öğrenciler
güz+bahar dönemlerini kapsayan eğitim-öğretim programlarını tercih etmiş olup, program kapsamında
Samsun, Amasya, Rize, Elazığ, Tekirdağ, Çanakkale ve Gaziantep şehirlerindeki üniversitelerde
eğitimlerine devam etmişlerdir.
2010-2011 akademik yılında kurulan Arhavi MYO, ilk olarak 2013-2014 yılında Farabi
Değişim Programı kapsamında farklı bir üniversiteye öğrenci göndermiştir. O yıldan itibaren
günümüze dek toplamda 10 öğrencinin tercih ettiği diğer üniversiteler ve birimleri ise şu şekilde
sıralanmıştır; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Programı (1 öğrenci), Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Programı (1 öğrenci),
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (2
öğrenci) ile Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (2 öğrenci), Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (1 öğrenci),
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (1
öğrenci), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine MYO Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı (1
öğrenci) ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Programı (1 öğrenci).
Elde edilen tüm bu veriler doğrultusunda Arhavi MYO öğrencilerinin Farabi Değişim
Programı’na katılma nedenleri, farklı bir üniversiteyi tercih sebepleri, karşılaştıkları başlıca sorunlar
ile programın öğrencilere katkıları ele alınmıştır.
Farabi Değişim Programından yararlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi MYO öğrencilerin
programa katılma nedenleri; eğitim aldıkları üniversiteden memnun olmadıkları, yaşadıkları ilçede
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sosyal imkânların kısıtlı olması, farklı coğrafya ve kültürleri tanımak istemeleri, tercih ettikleri
üniversitelerin ailelerinin yaşadığı yere yakın olması, değişim programı kapsamında burs alma
imkânının olması ve üniversite sınavındaki gerçek hedefinin program kapsamında tercih ettiği
üniversite olması gibi maddelerle sıralanmaktadır.
Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan öğrencilerin gittikleri üniversiteyi tercih nedenleri
ise; tercih ettiği üniversitenin memleketinde veya yakın olması, eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu
düşünmesi, değişim programına daha önce katılanların tavsiye etmesi, tercih ettiği üniversitenin
olduğu şehri merak etmesi ve değişim programı kurum veya bölüm koordinatörünün tavsiyesi şeklinde
sıralanmaktadır.
Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan öğrencilerin karşılaştıkları temel sorunlar; karşı
kurum veya bölüm koordinatörünün ilgisizliği, barınma sıkıntısı, değişen ders programları, bursun
temin edilmesindeki süre, öğrencinin eski kurumunu ve arkadaşlarını özlemesi, öğrencinin mevcut
düzeninin bozulması ve yeni sınıf arkadaşlarının olumsuz tutumlarıdır.
Farabi Değişim Programı’nın öğrencilere sağladığı yararlar ise; tercih ettikleri üniversiteler
nedeniyle ailelerinin yanında kalmaları ve bu sebeple ekonomik anlamda rahatlamaları, farklı
arkadaşlarla tanışma şansı bulmaları, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmaları, ülkeyi gezme şansı
bulmaları, kendilerine olan güvenin artması, farklı üniversitelerin farklı akademik personelleri ile
tanışma fırsatı bulmaları ve kendilerini geliştirme imkânı bulmaları şeklinde sıralanmıştır.
SONUÇ
Araştırma sonucunda öğrencilerin farklı sebeplerden dolayı Farabi Değişim Programına
katıldıkları ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin Farabi Değişim Programa katılma nedenlerinin başında;

eğitim aldıkları üniversiteden memnun olmamaları ile yaşadığı yerdeki kısıtlı sosyal imkânlar
gelmektedir. Öğrencilerin Farabi Değişim Programı kapsamında gittikleri üniversiteyi seçme
nedenlerinin başında ise; tercih ettikleri üniversitenin memleketinde veya memleketine yakın bir yerde
olması ve tercih ettiği üniversitenin eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu düşünmeleri gelmektedir.
Öğrencilerin Farabi Değişim Programı kapsamında sağladığı yararların başında, tercih ettikleri
üniversitenin ailelerinin yaşadığı yere yakın olması sebebiyle öğrencinin ekonomik anlamda
rahatlaması gelmektedir. Farklı arkadaşlarla ve akademisyenlerle tanışma şansı bulmaları da değişim
programından yararlanan öğrencilerin elde ettiği olumlu gelişmeler arasındadır. Bununla birlikte,
öğrencilerin Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenim görmek istedikleri üniversiteleri tercih
ederken eğitim ve yaşam kalitesi yanında ekonomik faktörleri de göz önünde bulundurdukları ortaya
çıkmıştır.

Farabi Değişim Programının kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunduğu

belirlenmiştir. Öğrencilerin Farabi Değişim Programı kapsamında gittikleri üniversitede karşılaştıkları
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temel sorunların başında, karşı kurum veya bölüm koordinatörünün ilgisizliği gelmektedir.
Karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesi de barınma sıkıntısıdır.
Üniversitelerin ulusal (Farabi) ve uluslararası (Erasmus, Mevlana) değişim programlarına
olanak tanıması, öğrencilerin o üniversiteyi tercih etme sebeplerinden birisi haline gelmiştir. İlgili
üniversitede Farabi Değişim Programı imkânı olması, öğrenci tarafından sahip olduğu bir fırsat olarak
yorumlanmaktadır. Değişim programına katılan öğrencilerin program sürecinde çeşitli sorunlarla
karşılaştıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Karşı kurum veya bölüm koordinatörlerinin ilgisizliği ve
barınma sorunu en sık yaşanan sorunlar olarak görülmektedir.
ÖNERİLER
Günümüz neslinin daha çok bireysel araştırmaya önem verdiği, değişen içerikleri hızla
öğrenmeye çalıştığı görülmektedir. Özellikle üniversite aşamasına gelmiş öğrenciler, geniş ve
alternatifli düşünüp bu yönde bir çözüm arayışı içerisinde olup, motive edici faktörlere
yoğunlaşmaktalardır. Değişim programları ile üniversite öğrencilerinin kültürler arası iletişimlerini
hızlandırmak, coğrafi uzaklıkları ortadan kaldırmak, eğitim-öğretim anlayışına farklı bir pencereden
katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Araştırma bulguları neticesinde, Farabi Değişim Programı ile ilgili ele alınabilinecek bütün
durumlar incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda konu ile ilgili bazı önerilere yer verilmesi, böylece
değişim programlarına katılmayı düşünen üniversite öğrencilerine bir fikir verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla, yurtiçi öğrenci hareketliliğini sağlayan Farabi Değişim Programı’na katılmak isteyen
öğrencilere, program ile

ilgilenen kurum ve

bölüm koordinatörlerine öneriler şu şekilde

sıralanmaktadır;
Farabi Değişim Programı’nın tüm ülkede ve eğitim kurumlarında tanınırlığının ve
bilinirliğinin artırılması sağlanmalıdır. Program ve işleyişi ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları çoğaltılmalı, programdan yararlanan öğrencilerin tecrübelerinin mevcut öğrencilere
aktarılması sağlanmalıdır.
Farabi Değişim Programı ile ilgili bilimsel çalışmaların artırılması gerekmektedir. Bu
çalışmalar ile programdan yararlanan ve yararlanmak isteyen öğrencilerin karşılaştıkları olumlu ve
olumsuz durumlar gözler önüne serilmeli, bu durumun potansiyel öğrencilere aktarımı sağlanmalıdır.
Değişim programı kapsamında üniversiteler arasında uyum göstermeyen ders müfredatları,
kredi ve AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi - ECTS) bilgilerinin programa uygun hale getirilmesi
sağlanmalıdır.
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Değişim programından daha fazla faydalanılması adına üniversiteler arası anlaşmalar
çoğaltılmalı, öğrenci kabul eden bölümler çeşitlendirilmeli ve programa ayrılan kontenjanlar
artırılmalıdır.
Farabi Değişim Programı kapsamında verilen karşılıksız burslar, programın ilk yıllarında
güz+bahar dönemlerini kapsamaktaydı. Fakat son yıllarda verilen burs, sadece güz dönemi ile
sınırlandırılmaktadır. Değişim programından yararlanmak isteyen öğrencilerin maddi imkânlarının
kısıtlılıkları tekrar gözden geçirilmeli ve program kapsamında verilen bursların dağıtılması ile ilgili
değerlendirme aşamaları tekrar ele alınmalıdır.
Farabi Değişim Programından yararlanan ve program hedeflerini başarı ile tamamlayan
öğrencilerin mezuniyet işlemlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına (kredi ve AKTS
eşleştirmeleri, staj kabul durumları, programdan yararlandığına dair verilen sertifikaların tesliminin
gecikmesi) kurumlar arası iletişimin daha sağlıklı olması gerekmektedir.
Farabi Değişim

Programı kurum

ve

bölüm

koordinatörleri seçiminde

daha

titiz

davranılmalıdır. Ders yoğunluğu olan, akademik eğitimlerine devam eden veya programa ilgisiz kalan
değişim programı koordinatörleri tespit edilip, Farabi Değişim Programına daha fazla katkı sağlayacak
koordinatörler görevlendirilmelidir. Koordinatörlerin ilgisizliği veya öğrenciyi yanlış yönlendirmesi
gibi durumlar öğrenciyi programdan ve amaçlarından uzaklaştırmaktadır.
Sonuç olarak, değişim programlarından üniversite öğrencilerinin yararlanması, daha iyi ve
daha olumlu şartlarda eğitim alabilmek adına eğitim-öğretim gördüğü kurumlardan farklı bir kuruma
geçiş yapmaları, öğrencilerin gelişimleri için önem arz eden bir konudur. Kişisel ve sosyal
gelişimlerine de katkı sağlaması muhtemel olan Farabi Değişim Programı’nın üniversite öğrencileri
açısından önemli bir eğitim alternatifi olduğu, kültürel etkileşimi hızlandırdığı, derslerinde ve
çalışmalarında ufuk açan gelişmeler kaydedebildiği gibi etkenler küreselleşme hareketlerinin eğitim
alanına kattığı gelişmelerdir.
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DENİZCİLİK EĞİTİMİ VEREN ÖNLİSANS PROGRAMLARINA 3+1 EĞİTİM
MODELİNİN UYGULANMASI
Duygu Yıldırım Pekşen
Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yalova.
duygu.yildirim@yalova.edu.tr

ÖZET
Meslek yüksekokulları sektöre nitelikli işgücü yetiştirmesi açısından önemli eğitim
kurumlarıdır. Bu özelliği nedeniyle bu kurumlardan mezun olan öğrencilerin mezun olduklarında
teorik bilgilerin yanında pratik bilgiye de sahip olması hem öğrenci açısından hem de işveren
açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Sakarya Üniversitesi’nde uygulanan 3 dönem okul
ortamında ders 1 dönem işletmelerde uygulama dersi sistemi 2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle
Yalova Meslek Yüksekokulu’nda uygulanmaya başlamıştır. Diğer taraftan, denizcilik eğitimi veren
kurumların Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayınlanan, Gemi adamlarının Eğitimi,
Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları Hakkındaki Uluslararası Sözleşmesi (STCW) ve Eğitim
Sınav Yönergesinin gereklerini yerine getirmesi vermiş olduğu ehliyet açısından zorunludur. Bu
çalışmada SWOT analizi ile uygulamanın denizcilik programları için yarattığı fırsat ve tehditler
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Denizcilik eğitimi, 3+1 eğitim sistemi, Önlisans.
ABSTRACT
Vocational schools are important educational institutions in terms of supplying sectoral
workforce. Due to this main feature, and from the employer's point of view, it is important for the
graduates of these institutions to have practical knowledge as well as the theoretical knowledge before
they graduate from the university. Because of this reason, new education system (3 semesters at
university and 1 semester training system) which was firstly in forced at Sakaya University, have been
started to implement in Yalova Vocational School as of 2016-2017 academic year. On the other hand,
it is compulsory for the maritime education institutions to apply STCW standards that is published by
IMO and Education Exam Regulation in terms of their seafarers' qualifications. In this study, the
opportunities and threats of this new education system will be evaluated by SWOT analysis method
for the marine program students.
Key words: Maritime educaiton, 3+1 education system, associate degree, SWOT.
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GİRİŞ
Meslek yüksekokulları, 4 yarı yıldan oluşan eğitim öğretim programları ile iş dünyasının
ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü sağlayan veya lisans eğitimi için ilk basamak olan önlisans eğitimi
düzeyinde

eğitim

veren

yüksek

öğretim

kurumları olarak tanımlanmaktadır

(2547 sayılı

Yükseköğretim Kanunu). Bu tanımlamadaki nitelikli kelimesinin 3 farklı sözlük anlamı mevcuttur; bir
şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı, bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli ve bir
şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiyedir (http://www.tdk.gov.tr). Bu
tanımlamalardan yola çıktığımızda MYO mezunlarının vasıflı, kaliteli ve kalifiye eleman özelliklerine
sahip olması beklenir. Programların mesleğin temelini oluşturan uygun teorik ağırlıklı dersler ve
deneyimli öğretim elemanları ile bu gereklerin tamamını karşılayamamaktadır. Teorik bilgiler,
uygulamalı dersler ve staj eğitimleriyle desteklendiği takdirde sektörün ihtiyacını karşılayan nitelikli iş
gücü kavramı ortaya çıkar.

Fakat

meslek yüksekokullarının sektörle iş birliği istenilen düzeye

ulaşamadığı için eğitim öğretim verilirken sektörün ihtiyaçları ve talepleri çok fazla gözönüne
alınamamakta

ve

öğrencilerin

de

sektörlerden

öğrencilik

döneminde

faydalanması

sağlanamamaktadır. Kamu veya özel kurumlar bazı durumlarda stajyerlere fazlalık gözüyle veya ucuz
iş gücü olarak bakmaktadır. Sarıaltın ve Erol (2015) Sakarya Üniversitesinde uygulanan 3+1 sistemi
ile ilgili yaptıkları çalışmada, MYO eğitimine yönelik olarak önerilen çözümlerde; iş dünyasıyla
işbirliği içerisinde uygulamalı eğitime önem verme, staj sürelerinin uzatılarak etkin şekilde
yapılmasını sağlama ve müfredatın iş dünyasının ihtiyaçları göz önüne alınarak güncel tutulmasına
dikkat çekmiştir. Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarında 3 dönemi okulda ders,
1 dönemi işletmelerde tam zamanlı istihdam şeklinde eğitim öğretim verilmeye başlanmıştır.
Öğrencilerin iş hayatına teorik bilginin yanı sıra pratik bilgiyede sahip olarak mezun olmaları
hedeflenerek Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istihdama yönelik yetişmeleri sağlanmaktadır.
Üniversitenin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile yapmış olduğu iş birliği protokolüyle,
öğrenciler teorik bilgilerini, “Mesleki Uygulamalar” dersi adı altında kamu/özel kurum ve
kuruluşlarında uygulamalı eğitimle pekiştirme imkânı bulmaktadır. Eğitim öğretim dönemi içinde
yapılacak olan mesleki uygulama eğitimi, akademik takvime uygun olarak 3. veya 4. dönem süresince
16 hafta ve tam zamanlı olarak sürdürülmektedir.
3+1 eğitim modeli kapsamındaki 16 haftalık uygulama döneminin zorunlu staj döneminden
farkları;. akademik takvim dönemi içinde uygulanması, 18 AKTS değerinde “Mesleki Uygulamalar”
dersi olarak müfredatta yer alması, öğrencilerin uygulama sürecindeki performansları not olarak
değerlendirilmesi ve en az 3 kez sorumlu öğretim elemanları tarafından yerinde denetlenmesidir. Tüm
bu özelliklerin, bu modeli diğer staj uygulamalarından farklı ve daha etkin kıldığı düşünülmektedir
(Yıldırgan ve diğ., 2016).
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Araştırmanın amacı: Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu’na bağlı 12 bölümde
Sakarya Üniversitesi’nden örnek alınan 3+1 eğitim sistemi 2016-2017 eğitim öğretim dönemi
itibariyle uygulanmaya başlamışlardır. Çalışmanın konusu bu 12 bölümden ikisi olan Ulaştırma
Hizmetleri ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümleridir. Bu bölümler müfredatlarını
STCW ve Eğitim Sınav Yönergesine uygun olarak hazırlayıp eğitim vermektedirler ve yine bu
yönetmelik ve sözleşme ile denetime tabi olmaktadırlar. Bu eğitim sisteminin denizcilik programları
için güçlü ve zayıf yönlerin belirlenip ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin saptanarak
gerekli önlemlerin veya ek uygulamaların alınması amaçlanmıştır.
Denizcilik Önlisans Eğitimi
Deniz taşımacılığında gemilerin çoğunlukla uluslararası sefer yapıyor olması; bu sektörde
uygulanacak standartların ve kuralların uluslararası sözleşmelere uygun olması sonucunu doğurur.
Deniz taşımacılığı sektörü içinde, gerek gemide gerekse karada görev alan insanların eğitimli ve
donanımlı olarak mesleklerinin gereklerini yerine getirebilmesini temin edebilmek için dünyanın bir
çok ülkesinde uluslararası standartlara uygun bir denizcilik eğitimi verilmektedir. Ülkemizde de her
geçen gün sayısı artan denizcilik eğitim kurumları, uluslararası ve ulusal standartları karşılayarak
mezun ettikleri öğrencilerin bu sektörde yer almasını sağlamaları ile ülkemizin dünya denizciliğindeki
payını büyütmektedirler.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), denizcilik eğitiminde kalite

gereksinimi nedeniyle gemi adamlarının yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve gerekli eğitimleri için
uluslararası standartları içeren STCW'95 (Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya
Tutma Standartları) konvansiyonunu yayınlamıştır (Peksen ve diğ., 2015). IMO’ nun bir üyesi olan
ülkemiz de taraf olunan STCW sözleşmesi kapsamında, 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliği ile bu yönetmeliğe bağlı olarak 08.04.2002 tarih ve
483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eğitim Sınav Yönergesi hazırlamıştır (Deniz ve diğ., 2015).
Denizcilik programları YÖK Kanunu ile belirlenen esaslara ilaveten, bu uluslararası kurallara ve
Eğitim Sınav Yönergesinde belirtilen standartlara göre müfredatlarını planlamak zorundadırlar. Bu
standartlar taraf olduğumuz Bologna Sözleşmesi ile belirlenmiş olan Avrupa Birliği (AB) yüksek
öğretim standartları ile de uyumludur. (Bayer ve diğ., 2015).
Eğitim ve Sınav Yönergesi, gemiadamlarına verilen eğitimlerin ve uygulanacak sınavların
asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının Gemiadamları Eğitim Bilgi Sisteminde yetkilendirilme
şartlarını belirlemektedir. Bu Yönergede belirtilen esaslar, gemiadamlarının yeterlik belgeleri ve
sertifikaları için zorunlu olan eğitim ve öğretim ile ilgili en az gerekliliklerdir. Makine ve güverte
sınıfı için yeterlilik eğitim gerekleri, gemiadamları eğitimlerine ilişkin müfredat, öğretim elemanı,
öğretmen ve eğitimcilerin yeterlikleri, eğitim kurumlarının fiziki imkanları, eğitim tesisleri, araç gereç
ve donanım gerekleri, gemiadamları sınav konuları ve başarı esasları, eğitim kurumlarına kayıt kabul,
sağlık koşulu, sınıf geçme, açık deniz eğitimi ve mezuniyet esaslarını belirler (Pekşen ve diğ., 2015).
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Eğitim kurumlarının ilgili eğitimleri, Gemiadamları Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe bağlı
Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirdikten sonra, Denizcilik
Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde denetlenir. Bu
denetimden başarı ile geçen eğitim kurumlarına komisyon değerlendirmesi sonrasında kendilerine,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı ilgili genel müdürlükçe eğitim izinleri
verilerek eğitime devam etmeleri sağlanır (Deniz ve diğ., 2015).
Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulunda denizcilik eğitimi veren 2 bölüm altında
Deniz ve Liman İşletmeciliği, Yat İşletme ve Yönetimi ve Deniz Ulaştırma ve İşletme programları yer
almaktadır. Bu programların müfredatları Eğitim Sınav Yönergesinde belirtilen asgari şartlar ve
müfredat baz alınarak hazırlanıp yine bu yönetmelik şartlarını sağlayan öğretim elemanları ile eğitim
öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Öğrenciler mezun olup ‘tekniker’ sıfatını kazanabilmek
için zorunlu 30 iş gününden oluşan ‘Endüstriye Dayalı Eğitim’ adı verilen stajını tamamlamak
zorundadırlar. Kariyerini denizde devam ettirmek isteyen Deniz ve Liman işletmeciliği ve Deniz
Ulaştırma ve İşletme programlarının öğrencileri önlisans eğitimlerini tamamlayıp mezuniyet
sonrasında, liman seferi dışında çalışan 500 GT’den büyük gemilerde, altı ayı köprü üstünde eğitim
olmak üzere toplam on iki ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile
tamamladıktan sonra, Yat İşletme ve Yönetimi programından mezun olan ise onbeş metreden daha
uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğitimini, onaylanmış
bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamladıktan sonra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan yeterlilik sınavını geçerek
ehliyet almaya hak kazanırlar. Aldıkları ehliyet ile yeterliliklerine uygun gemilerde kariyerlerine
devam ederler. Denizcilik progrmlarından mezun olan öğrenciler gemide çalışacağı gibi, liman,
tersane, lojistik şirketleri, armatör şirketleri, deniz sigorta şirketleri gibi çok geniş alanlarda çalışırlar.
Meslek yüksekokullarından mezun olan bu öğrenciler denizciliğin bu geniş kollarında istihdam
edebilecek şekilde yoğun ders programına tabi olmaktadırlar.
3+1 Eğitim Sisteminin Denizcilik Programlarına Uygulanması
Tablo 1 sistemin denizcilik programlarına uygulanması ile programlarda ders çıkarma veya
ders azaltma yapılarak güncellmiş müfredatları özetlemektedir. Deniz ve Liman İşletmeciliği
Programından işletme ağırlıklı dersler kaldırılmak zorunda kalınmıştır. Deniz Ulaştırma ve İşletme
Programından hem işletme hem de güverte dersleri kaldırılmıştır.
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Tablo 1: Sistemin denizcilik programlarına uygulanması sonucu müfredat değişikliği ve mevcut
ögrenci sayısı
Program
İşlem
KALDIRILAN
DERSLER

DENİZ VE LİMAN
İŞLETMECİLİĞİ
Limanlar ve Terminaller
Denizcilikte Risk ve Sigorta
Yönetimi
Denizcilikte İnsan Kaynakları
ve İş Güvenliği
Genel İşletme
Denizcilik Ekonomisi
Denizcilik İşletmelerinde
Yönetim ve Organizasyon

KREDİSİ
AZALTILAN
DERSLER

Gemicilik Meteoroloji (1 saat)
Lojistik Yönetimi (1 saat)
Denizcilik İngilizcesi (3 saat)

YENİ
EKLENEN
DERSLER

PROGRAM
ÖĞRENCİ
SAYISI

Örgün
: 50 Öğrenci
2. Öğretim : 50 Öğrenci
Toplam
: 100 Öğrenci

DENİZ ULAŞTIRMA VE
İŞLETME
Deniz Ulaştırma Teknolojileri
Deniz Örf ve Adetleri
Tıbbi İlkyardım ve Bakım
Temel İlkyardım
Deniz Ulaştırma İşletmeciliği
I
Deniz Ulaştırma İşletmeciliği
II
Gemi Güvenliği ve Klas
Kuruluşları
Denizcilik İngilizcesi III
Göksel Seyir II
Vardiya Standartları (1 saat)
Denizde Emniyet (1 saat)
Deniz Hukuku (0,5 saat)
Uluslarası Denizcilik
Sözleşmeleri (0,5 saat)
Gemide Sağlık
Tanker Yük İşlemleri ve
Dengesi
Deniz İşletmeciliği ve
Lojistiği
Örgün
: 45 Öğrenci
2. Öğretim : 45 Öğrenci
Toplam
: 90 Öğrenci

YAT İŞLETME VE
YÖNETİMİ
Temel Bilgi Teknolojileri
Denizcilik Ekonomisi

Örgün
: 50 Öğrenci
2. Öğretim : 40 Öğrenci
Toplam
: 90 Öğrenci

Tablo 2 : Öğrencilerin uzun dönem staj yapabilecekleri Yalova’da faaliyet gösteren denizcilik ile ilgili
kurumlar (Yalova Lim.Bşk.,2017):
DENİZCİLİK İŞLETMESİ TÜRÜ

İŞLETME SAYISI

Tersane

25 faal, 20 inşası devam eden tesis
mevcut
2 faal, 1 yatırım aşamasında tesis
mevcut
3 faal tesis mevcut
1 faal tesis mevcut
1 adet (Liman Başkanlığı)
3 faal gemi acente firması mevcut
35

Liman (ISPS Kapsamında)
Feribot Terminali
Marina
Resmi Kurum
Acente
TOPLAM

STAJYER KAPASİTESİ
(DÖNEM)
50
4
6
2
2
6
70

Tablo 2 de görüldüğü gibi Yalova genelinde 35 mevcut kurumun toplamda 70 öğrenciye kadar
staj imkanı sağlayabileceği düsünülmektedir fakat staj görmesi gereken öğrenci sayısı ise 280’dir.
YÖNTEM
Araştırmada, SWOT analizi tekniği kullanılmıştır. Kritik başarı faktörlerinin analizi olarak da
bilinen SWOT (Bernroider, 2002), iyi strateji geliştirmenin önemli bir adımıdır. İyi bir strateji, ele
alınan durumun iç faktörler (üstünlük ve zayıflıklar) ile karşılaşılan dış faktörler (fırsatlar ve tehditler)
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arasında uygunluk sağlamayı gerektirir (Kurtilla vd., 2000).

Oluşturulan matrisde 3+1 sisteminin

Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliğ, Yat İşletme ve Yönetimi programları için
güçlü ve zayıf yönleri ele alınarak fırsatlar ve tehditler analiz edilmiştir. Tehditlerin fırsata dönüşmesi
için önerilerde bulunulmuştur.
Sistem yeni uygulanmaya başlanıp öğrenciler mesleki uygulama dersini henüz almadığı için
anket yapılamamıştır. Bu sisteme tabi olmayan fakat 30 iş günü stajını yapan öğrencilerle ve öğretim
elemanları ile yüz yüze yapılan görüşmelerden faydalanılmıştır. Ayrıca sistemin uygulandığı Sakarya
Üniversitesi tarafından yapılan çalışma sonuçlarından, staj ile ilgili yapılan çalışmalardan güçlü ve
zayıf yönlerin belirlenmesinde faydalanılmıştır.
SWOT ANALİZİ
SWOT Analizi; örgütün başarısı üzerinde kilit role sahip faktörlerin belirlenerek, stratejik
kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanması sürecidir (Songür, 2004). SWOT Analizi,
organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkân sağlayan bir analiz tekniği olup
örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmesini içermektedir (Cebecioğlu,
2006).
SWOT Analizinin iç faktörleri güçlü yönler ve zayıf yönlerdir, dış faktörler ise fırsatlar ve
tehditler olup şu şekilde tanımlanmaktadır;
S- Güçlü Yönler (Strength); üstünlük, işletmenin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha
etkili ve verimli olması hali (Cebecioğlu, 2006) ve işletmenin iç çevresinin analizi sonucunda ortaya
çıkartılan, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabildiği varlık ve yeteneklerini kapsamaktadır (Ülgen ve
Mirze, 2004).
W-Zayıf Yönler (Weaknesses); bir işletme için zayıflık, rakiplerine göre daha az verimli veya
etkili olduğu yönleri ve faaliyetleri demektir. (Dinçer, 2004).
O-Fırsatlar (Opportunities); işletmeyi geliştirebilecek, bulunduğu konumdan daha ileriye
götürebilecek, ona yarar sağlayabilecek olumlu çevre göstergeleridir.
T-Tehditler (Threats); çevrede oluşan ve işletmenin varlığını sona erdirebilecek veya
gelişimini durdurabilecek olumsuz çevre göstergeleridir. Bu olumlu ve olumsuz olası dış çevre
göstergeleri işletmenin geleceğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilme gücüne sahiptir (Ülgen
ve Mirze, 2004).
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Şekil 1. SWOT Gözlüğü (Aktan, 1999)
SWOT analizi ile güçlü ve zayıf yönleri tespit edilerek güçlü yönlerin ne şekilde hangi
alanlarda kullanılabileceğine dair fikir sahibi olunacak, zayıf yönler güçlendirilmeye çalışılacak, olası
fırsatlar en verimli biçimde değerlendirilebilecek, olası tehditlere karşı

önlemler alma yoluna

gidilebilecektir
BULGULAR
Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği ve Yat işletme ve Yönetimi
programları için eski ve yeni müfredatlar, Gemiadamrı Yönetmeliği, Eğitim ve Sınav Yönergesi,
STCW ve Yalova şehrinin konumu ve olanakları göz önüne alınarak SWOT analizi yapılmış olup
Tablo 3’de özetlenmiştir.
Tablo 3: 3+1 sisteminin denizcilik önlisans programları için SWOT Analizi
Güçlü Yönler
16 haftalık süreç olması
18 AKTS değerinde Mesleki Uygulamalar dersi adında
müfredatta yer alması
Denetime tabi olması
Performansa not verilmesi
Öğrenilen teorik bilginin uygulanma fırsatı elde
edilmesiyle bu uzun süreçte teknik beceri kazanılması
Meslek ile ilgili çalışma koşullarının tanınması
Sorumluluk duygusu kazanılması
Özgüven artması
Takım halinde çalışma becerisi kazanılması
Yeteneklerin ve eksikliklerin farkına varılması
İş dünyasıyla erken tanışma ve adaptosyonun erken
başlaması
İşletmedeki yönetim ve iş akışını tanıma fırsatı

Zayıf Yönler
Bir dönem okulda alınacak eğitimin de öğrenci
açısından önemli olması
Ehliyet almak isteyen öğrenciler için hali hazırda 6 ay
veya 12 ay staj süresinin olması
Yoğun olan 120 AKTS den oluşan 4 dönem eğitim
öğretim süreci
Öğrencinin ileride iş hayatında fayda sağlayacak
işletme ve güverte derslerin kaldırılması
GASM tarafından yapılan sınavlara girecek öğrenciler
açısından güverte ve ingilizce ders saatinin azaltılması
veya dersin kaldırılması
Yalovanın denizcilik sektörü açısından çok kısıtlı
şehir olması ve staj yerinin bu açıdan büyük sorun
olması
Öğrencilerin Yalova dışında staj yapması öğrenci
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4 aylık bir iş deneyimine sahip olunması
Yeni iş başvurularında referans olacak iş dünyasının
seçkin insanlarıyla daha fazla zaman geçirilerek
tanınma fırsatı ve sosyal ağ kurulması
Para kazanma hazzı ve mezun olur olunmaz çalışma
hayatına atılma isteği
Staj sürecinde rotasyon yapan öğrenci için sektörü daha
iyi tanıması
Kariyer planlamasının daha gerçekçi yapılması
Öğrencinin sektörün hangi dalında çalışmak
isteyeceğine dair fikir sahibi olması daha bilinçli karar
verilmesi
İş alanındaki teknolojik ve diğer gelişmeleri yerinde ve
anında görme fırsatı
30 iş gününden oluşan stajlarda tam işe adaptasyon
sağlarken sürenin bitmesi ve istenilen amaca
ulaşılmaması
Mezun öğrencilerin en çok yaşadığı sorun olan iş
verenlerin iş deneyimi beklentisinin kısa bir süreç olsa
da karşılanması
Bu süreçte edinilen deneyimle kendi yeteneklerine
uygun olan iş koluna karar verilmesi
Ehliyet alarak gemiye çıkmak isteyen öğrenciler için
sektörün kara ayağının öğrenilmesi
Staj sürecinde eksikliklerinin farkına varan öğrencinin
iş hayatına atılmadan bunları giderme şansı

Fırsatlar
Üniversite-sektör iş birliğinin oluşması
Müfredatların sektörün ihtiyaçlarını da baz alınarak
güncel tutulması
Sektörün daha deneyimli, daha biliçli mezunlarla
çalışma fırsatı elde etmesi
Sektörün işe alımlardan sonra ön eğitim vermesine
gerek kalmaması
Nitelikli iş gücü kavramının ortaya çıkması
Diğer meslek yüksekokullarından mezun olan
öğrenciler arasında rekabet avantajı
Denizcilik sektörünün geniş iş kollarında bu uzun
sürecin değerlendirilmesi
Akademisyenler ve sektör çalışanlarını karşılıklı olarak
bilgi ve tecrübe alışverişi
Uzun vadede bilinçli mezunlar sayesinde ilke
ekonomisi ve kalkınmasına destek sağlanması
Öğrencilerin kendilerine uygun olan bölümü
deneyimleri sayesinde seçme şansını elde etmesi
Mesleki ingilizce öğrenme fırsatı ve ingilizcenin sektör
için öneminin farkedilmesi
Kurumun stajyere bakış açısının bu uzun süreçte
değişip öğretme eğiliminin artması
Para kazanma hazının elde edilmesiyle çalışma
performansının artıp stajın istenilen amaca ulaşmasının
sağlanması
Görerek ve uygulayarak öğrenmenin daha kolay ve
kalıcı olması

açısından sıkıntı oluşturması
Yalova dışında staj yapacak öğrencilerin denetimine
ilişkin yaşanacak aksaklıklar
Staj yeri verimsizse öğrencinin bir döneminin boşa
gitmesi
İş yerinin stajyere çok basit işler yaptırması,
Stajyerin teorik bilgi eksikliği,
İş yerinin stajyere karşı ilgisiz tutumu,
Yeterince uygulama becerisi geliştirememe sorunu
İngilizce ders saatinin azaltılması
DGS ile denizcilik lisans programına geçecek
öğrenciler için lisans programı içerisinde yer alan açık
deniz stajını zaten var olması
DGS ile denizcilik lisans programına geçecek
öğrenciler için ders sayısıın azaltılması sonucunca
intibak yapılacak ders sayılarının azalmış olması
Öğrenciler özellikle 3. ve 4. dönemlerde DGS’ ye
yoğun hazırlık yapmakta olup bu dönemde yoğun iş
temposunun bu hazırlığı olumsuz etkilemesi
Öğrencinin birinci ve ikinci dönemden kaldığı dersi
olması ve öğrencinin stajını şehir dışında yapması
durumunda öğrenci açısından büyük sıkıntı oluşturup
döneminin uzaması
Karada çalışacak öğrenciler işin işletme dersi sayısının
azaltılması fakat bu uygulamayla işletme stajı yapma
şansı elde etmesi
Pratik yapma fırsatı veren bu uygulamanın öğrenciye
bir dönem de olsa teorik bilgi verilmesini ortadan
kaldırması
Tehditler
Güverte stajyeri cüzdanı verilmeyeceği için
öğrencinin açık deniz stajından faydalanamaması
Denizcilik programlarının diğer programlardan farklı
olarak müfredatının belirli standartlara uygun olma ve
yönetmeliğin gerekleri yerine getirilmesi zorunluluğu
Belirli kalite standartlarını yerine getirme zorunluluğu
ve denetime tabi olması
Yapılan denetlemelerde uygunsuzluk bulunması
durumunda ehliyet verme yetkisinin askıya alınması
Müfredatın AKTS aşmama durumu ve 3 döneme
sıkıştırılması nedeniyle azaltıldığı için öğrencilerin
GASM sınavlarındaki başarısını olumsuz etkilemesi
GASM sınavlarındaki başarı oranın düşmesi okul için
olumuz imaj sergilemesi
Yalova’da staj yapma imkanının mevcut öğrenci
kapasitesini karşılamaması
Yalova’da staj için üniversite-sanayi işbirliği
olmaması
Verimsiz geçen süreç öğrencinin sektöre bakış açısını
değiştirip okuduğu bölümden soğutması
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SONUÇ VE TARTIŞMA
3+1 sisteminde uygulanan mesleki uygulamanın süresinin uzunluğunun öğrenciye uygun
seçilmiş kurumlarda stajın faydalarını maksimum düzeyde arttıracaktır. Gemi adamı olarak çalışmak
istemeyen kariyerini karada devam ettirmek isteyen öğrenciler açısından fayda sağlayacaktır.
•

Denizcilik sektörünün hem kara hem deniz ayağı vardır. Kara ayağı çok farklı ve geniş iş
kollarını içerir. Öğrenci bu farklı sektörlerde bu süreyi değerlendirerek kariyeri için sağlam
adım atabilir. Mezuniyetten sonra hangi firmalarda iş arayacağını bilir. Kendi yeteneklerine
uygun olan iş koluna karar vermiş olduğu için iş başvuru sürecini daha verimli geçirebilir.

•

Denizcilik sektörünün uluslararası kimliği sebebiyle yabancı dil bu işin olmazsa olmazıdır.
Staj sürecinde öğrenci hem bu gerçekle yüzleşerek iş hayatı yoğunluğuna atılmadan yabancı
dil altyapısını güçlendirmek için süresi olacak hem de bu süreçte kurum içerisinde
yazışmaları, konuşmaları, belgeleri takip ederek özellikle mesleki ingilizcesini geliştirebilir.

•

Staj süresinin 30 iş gününe ilave olarak 16 haftalık daha staj süresi olması öğrencinin iş
deneyimini ciddi şekilde arttıracaktır. Stajyer öğrenciler 30 iş gününde tam adaptasyon
sağlayıp iş sürecini öğrendiğinde staj süresi sona ermekte olup stajdan beklenilen fayda tam
oarak alınamamaktadır. 16 haftalık uygulamayla çalıştığı kurumu daha iyi tanıyacak ayrıca
şirket içinde veya sektör içinde rotasyon yapma şansı elde ederse bu uzun süreyi daha iyi
değerlendirebilecektir. Öğrenci liman, acente, brokerlık, forwarderlık gibi denizclikle ilgili
olan iş kollarında deneyim sahibi olabilecektir.

•

Kurumun bakış açısı stajyere karşı daha olumlu olacaktır. 30 iş günü stajlarında öğrenciye
geçici gözle bakan kurumun bu uzun süreçte stajyere öğretme eğilimi artacaktır. Stajyerin de
kuruma fayda sağlaması bakımından iş öğretme konusunda daha istekli olacaklardır.

•

Öğrenci için daha uzun iş deneyimi olacak, CV sinde bunu belirtebilecek bu süreçte daha çok
iş çevresi oluşturabilecek, referans olacak kişiler stajyeri daha iyi tanıyabilecektir.

•

Öğrenci bu süreçte para kazanarak para kazanma hazzını elde edecektir bu da öğrencinin
çalışma performansını arttırıp stajın istenilen amaca ulaşmasını sağlayacaktır ve mezun olur
olmaz çalışma hayatına atılmak isteyecektir.
Diğer yandan,

• Denizcilik programlarının diğer programlardan farklı olarak müfredatının belirli standartlara
uygun olma zorunluluğu, Avrupa Denizcilik Güvenlik Ajansı ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı yetkilisi ve diğer denizcilik programlarındaki hocalar tarafından
denetime tabi olması ve bu denetlemelerde uygunsuzluk alınması durumunda ehliyet verme
yetkisinin askıya alınması bu bölümlerde bazı değişiklikler büyük sorunlara yol açabilir.
• Denizcilik programı öğrencilerinin ehliyet alıp gemide çalışmak isteyen yat kaptanlığı
öğrencileri için 6 ay yat stajı, vardiya zabitliği öğrencileri için 12 ay açık deniz stajı zaten
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vardır. Bu 16 haftalık süreç ekstra staj süresi oluşturacaktır. Öğrencinin bu dönemde okulda
eğitim alması öğrenci açısından daha avantajlı olabilir.
• Denizcilik programlarının müfredatında yukarıda bahsedildiği gibi yönetmeliğin gerekleri
yerine getirilmesi zorunludur. Zaten yoğun olan 120 AKTS den oluşan 4 dönem eğitim
öğretim sürecinin 3 döneme indirilmesi sorun oluşturabilir.
• Öğrencilerin hem gemi hem karada çalışma olanağı nedeniyle yönetmeliğin gemide
çalışacaklar için zorunlu tuttuğu müfredata ek olarak karada çalışmak isteyen öğrenciler için
işletme dersleri de müfredata eklenmektedir. Bu uygulama nedeniyle yönetmelikte zorunlu
olmayan fakat öğrencinin ileride iş hayatında fayda sağlayacak işletme ağırlıklı dersler
kaldırılmak durumunda kalınmıştır. Karada çalışacak öğrenciler işin işletme dersi azalacak
fakat bu uygulamayla işletme stajı yaptırılacaktır. Pratik yapma fırsatı veren bu uygulama
öğrenciye teorik bilgi alınmasını ortadan kaldırmaktadır.
• Öğrenciler mezun olduktan sonra Gemiadamları Sınav Merkezi tarafından yapılan sınavlardan
başarılı oldukları takdirde ehliyet almaya hak kazanmaktadırlar. Fakat bu uygulamada
müfredatın AKTS aşma durumu ve 3 döneme sıkıştırılması nedeniyle azaltıldığı için
öğrencilerin GASM sınavlarındaki başarısını olumsuz etkileyebilir. Bu da aynı zamanda
okulun başarısı için kötü imaj sergiler.
• DGS ile denizcilik lisans programına geçecek öğrenciler lisans programı içerisinde yer alan
açık deniz stajını zaten yapacaklardır.

Bu süreç öğrenci için ekstra staj olurken intibak

yapılacak ders sayıları azalmakta olup öğrenim süresi uzayacaktır.
• Ehliyetini yükseltmek isteyen veya işletmelerde lisans mezunu olarak çalışmak isteyen
öğrenciler özellikle 3. ve 4. dönemlerde DGS’ ye yoğun hazırlık yapmaktadırlar. Bu dönemde
yoğun iş temposu bu hazırlığı olumsuz etkileyebilir.
• Güverte stajyeri cüzdanı verilmeyeceği için öğrencinin açık deniz stajından sayılmayacak bu
da gemiye çıkacak öğrenciler için çok fayda sağlamayacak.
• Staj yeri verimsizse öğrencinin bir dönemi boşa gidecektir. Verimsiz geçen süreç öğrencinin
sektöre bakış açısını değiştirip okuduğu bölümden soğutabilir.
• Yalova denizcilik sektörü açısından çok kısıtlı şehirdir. Staj yeri bu açıdan büyük sorun
olacaktır. Öğrencilerin Yalova dışında staj yapması öğrenci açısından sıkıntı oluşturabilir.
Ayrıca bu uygulamadaki en önemli nokta olan staj yapılacak kurumların üniversite ile işbirliği
ve öğrencinin bu süreçte denetlemesi çok mümkün olmayabilir.
• Öğrencinin birinci ve ikinci dönemden dersi olması ve öğrencinin stajını şehir dışında yapması
öğrenci açısından büyük sıkıntı oluşturup dönem uzamasına neden olabilir.
Bu sistemle okuyan öğrenciler için Bakanlık tarafından farklı bir uygulama ile güverte stajyeri
ehliyeti verilirse öğrenci bu süreçte açık deniz staj yapma hakkına sahip olur. Gemiadamı olarak
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çalışacak öğrenciler için mevcut zorunlu stajdan bu süre düşebilir ayrıca gemiadamı olarak kariyerine
devam etmek istemeyen öğrenciler ise bu süreyi gemide geçirerek sektörün bu ayağını da görüp,
uygulayarak öğrenme şansı elde edebilir. Ayrıca stajyerler bu süreçte karada alacağı stajyer ücretinden
çok daha fazla ücret elde edebilirler. Bu şekilde staj yeri bulma sıkıntısı, staj yeri konumu gibi sorunlar
çözülür, öğrenciyi daha fazla motive edip sistemin tehditlerini oluşturan faktörlerde fırsata dönüşerek
sistem öğrenci açısından maksimum fayda sağlamış olur.
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TÜRK SPOR GAZETECİLİĞİNDE UÇ NOKTALARDA DURUŞ
Sevilay Tozyılmaz Girgin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ayvacık Meslek Yüksekokulu,
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Spor Yönetimi Programı
sevilay.tzylmz@comu.edu.tr

ÖZET

Sporun kitlelere aktarılmasında Spor Gazetecileri vaz geçilmez önemdedir. Spor gazeteciliği,
gazetecilik bilim dalının uzmanlık içeren bir alt versiyonudur. Sporun ticarileşmesi sonrasında spor
gazeteciliği daha bir değer kazanmış, meslek dalı olarak popülerlik kazanmıştır. Spor gazeteciliğinin
Türkiye’deki imajı tartışmalı bir konu olup, spor gazetecilerinin temel kriter olan objektiflikten uzak
açıkça taraf olmayı seçtikleri yönünde yaygın örnekler mevcuttur.
Araştırmada literatür taraması, içerik analizi ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Fransa’da
düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURO 2016) katılan Türk A Milli Futbol Takımının
turnuvadaki performansının spor gazetelerinde köşe yazarlarının nasıl değerlendirdiği araştırılmıştır. A
Milli Futbolcularının kişisel performanslarının spor gazetecileri tarafından nasıl yorumlandıkları,
başarı / başarısızlık durumlarında gazetecilerin öngörüleri ve bu görüşlerindeki isabet oranları ve
özgün yazılarında tutarlılık bu araştırmanın konusudur.
Araştırmada spor gazetecisi olarak görev yapan ve ülke genelinde tanınan ve bilinen aynı
zamanda TV’lerde yorumculuk yapan Erman TOROĞLU, Rıdvan DİLMEN ve Mehmet DEMİRKOL
seçilmiştir. Seçilen spor gazetecilerinin EURO 2016 Şampiyonası yorumları içerik analizine tabi
tutulmuştur. Anılan spor gazeteci yorumlarının seçilmesinin bir başka gerekçesi de anılan isimlerin
spor gazeteciliğine farklı kategorilerden gelmiş olmalarıdır. Analize tabi tutulan spor gazetecilerinin
mesleki geçmişleri Cerrahoğlu (2004) tarafından kategorilendirilmiş Spor Gazeteciliği sınıflarına
uyumlu olması hedeflenmiştir.
Araştırma sonucunda; Spor medyasının önde gelen Spor Gazetecisi ve TV Spor
Yorumcularından Erman TOROĞLU, Rıdvan DİLMEN ve Mehmet DEMİRKOL’un analizlerinde
tutarlılık incelenmiştir. Anılan spor gazetecilerinin "Turnuva öncesi", "Turnuva Sırası" ve
"Turnuva Sonrası" görüşleri irdelenmiş; araştırmada "fikri takip" ve "popülist" yaklaşımlar tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Spor Gazeteciliği, Spor Medyası, EURO 2016, Fikri Takip, Popülist
Tarz.
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GİRİŞ

Spor, 20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan ticarileşme ve profesyonelleşme sürecinin etkisi
ile günümüzde büyük bir endüstriye dönüşmüştür. Spordan daha çok spor yayınlarına ve sporun
pazarlanmasına büyük yatırımlar yapılmaktadır. Endüstrileşmiş toplumlarda sporun büyük kitleler
tarafından bir yaşam tarzı benimsenmesi bu süreci hızlandırmıştır (Cerrahoğlu, 2006; 237).
Spor gazeteciliği, gazetecilikten farklı bir ada değildir, bilakis gazeteciliğin temel kriterlerine
bağımlı olarak; Kim - Ne - Nerede - Neden - Ne zaman - Nasıl (5N-1K) sorularına yanıt arar. Spor
gazeteciliği bir uzmanlık işidir, kuralların bilinmesi zorunludur, oyunların ve müsabakaların sürekli
izlenmesi gerekir, uluslararası gelişmelerin de (oyun kurallarında değişiklikler vb.) yakından takibi
öngörülür. (Cerrahoğlu, 2004;27-28). Uzmanlık gerektiren spor gazeteciliği mesleği mensupları
mesleklerini icra ederken bu görevlerinden dolayı kanunlar ile de korunur, bir gazeteci hiçbir zaman
kaynağını açıklamaya da zorlanamaz.
Genel anlamda değerlendirildiğinde yapılan spor gazeteciliği işinin basit olmadığı, bir
uzmanlık gerektirdiği, yabancı literatürün izlenilmesi gerektiği ve dolayısıyla da iyi derecede yabancı
dil bilinmesi gerektiği çok açıktır. Spor gazetecisi, gazeteciliğin en temel kriteri olan objektiflik
konusunda toplumla sözleşmiş sayılır.
Spor gazetecisi, bu kamu görevini yaparken önce kendisine – mesleğine, sonra da kitlelere
karşı sorumludur. Spor gazetecileri sportif olayları dikkatlice inceler, tarafsız ve uzman kişiliğiyle
yorumlar ve toplumu bilgilendirir ve ideal olanı önerir (Cerrahoğlu, 2004;29). Türkiye’de spor
gazeteciliği 1985’lı yıllara kadar gazetecilik orijinli kişiler tarafından icra edilmiş, verimli birliktelik karşılıklı anlayış - mesleki dayanışma sergilenmiştir. TSYD’ de bu birlikteliğin ürünü olarak 1964
yılında İstanbul’da tüm gazetelerin spor temsilcilerinin konsensüsü ile kurulmuştur. 1970’li yıllar spor
gazetecilerinin duayenlerce "mesleğin altın yılları" diye anılmaktadır (Atabeyoğlu, 1991:58). 1990’lı
yıllarda ise spor gazeteciliğinde eski profesyonel futbolcuların hakimiyetini görmek mümkündür.
Futbolu bırakmış eski star futbolcular - taraftarların sevgilisi olmuşlardı- istihdam edilmiştir.
Ticarileşmenin etkileriyle spor müdürlerinin yetkilerinin azaldığı, buna karşın spor gazeteci
sayılarında artışlar olduğu gözlemlenmektedir. Daha fazla tiraj ve reyting için ticarileşmenin olumsuz
etkileri kaçınılmaz olarak yaşanmaktadır. Daha sonra 1995 yılından itibaren Erman Toroğlu ile
başlayan süreçte, eski futbol hakemlerinin ver(me)diği kararları yorumlaması ile başlayan yeni bir tarz
gelişti ve prim yaptığı için de bir ekol olarak benimsendi.
Son olarak da spor medyasına futbol takımları eski yöneticileri, iş adamları ve sanatçıların
katıldığını görüyoruz. Bunların tamamına yakını, spor gazeteciliğini; boş zaman uğraşısı (Hobby)
şeklinde yaparken, medya kuruluşlarından her hangi bir ücret de talep etmemeleri, spor gazeteciliğini
profesyonelce icra edenler için oldukça sakıncalı bir gelişme olarak dikkat çekmektedir. Yukarıda
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bahsi geçen eski futbolcular ve yöneticilerden oluşan spor gazetecileri, aktif dönemlerinde mensubu
oldukları takımlardaki popülaritelerine istinaden görevlendirilmektedirler. Onlardan beklenen de hedef
guruptaki taraftarın (müşterilerin) hoşuna gidecek yorumları yapmalarıdır. Bu anlayışla hareket
edilmesinin objektif davranmayı ilke edinmiş bazı spor gazetecilerini de tavır değişikliğine sevk ettiği,
bu manada olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir (Cerrahoğlu, 2004;32) . Medya yöneticileri,
elemanlarına her hangi bir iletişim tekniği bilgisinin gerekli olduğunu dikkate almamaları, dikkat
çekicidir. Akademik makalelerde sorumlu medya yöneticilerinin direkt etkileri vurgulanmaktadır
(Karaküçük ve Yenel, 1999:61).
Almanya’da izleyici kitlede spor gazetecilerinin objektifliği konusunda her hangi bir
spekülasyon yoktur, çünkü açıkça bir taraf lehine tavır almaları söz konusu değildir. Spor gazetecisi
her şeyden önce gazetecidir ve gazeteciliğin en temel kuralı objektifliğe bağlıdır. Türkiye’de polemik
konusu olan taraflı davranmak şeklinde özetlenebilecek tarz söz konusudur Cerrahoğlu, 2004;30).
Spor Gazeteciliğinde Cerrahoğlu bir kategorilendirme oluşturmuş, bu betimlemeye uyumlu
olarak iletişim Fakültesi kökenli, Futbol Hakemi kökenli ve Futbolcu kökenli olmak üzere üç faklı
spor gazeteci araştırmada tercih edilmiş, bu gazetecilerin somut olay içerisinde üç farklı dönemdeki
köşe yazıları içerik analizine tabi tutularak araştırma yapılandırılmıştır.
EURO 2016 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YAKLAŞIMLAR
Erman TOROĞLU:

Bazı şeyleri tadında bırakmıyoruz. B..unu çıkarıyoruz. Neymiş efendim, "Biz bitti demeden
bitmezmiş..." Yahu kardeşim! "Biz bitti demeden bitmişi" bırakın zaten biz bitmişiz. Arda Turan
çıkana kadar bir kişi eksik oynadık. Arda Turan, Türkiye'ye gele gide, reklam filmi çevire çevire fazla
yorulmuş olmalı! Bakınız, futbol çeneyle oynanmıyor, koşarak oynanıyor. Bir tarafta Arda Turan diye
bir oyuncu var, Milli Takımımızın el freni...Yürüyecek hali yok. 20 metrekarede futbol oynuyor. "Her
topu bana verin" diyor, "Her topu ben atayım" diyor. Sağa sola konuşuyor. Bir de rakip takımda
Modric diye bir oyuncu var. Adam sahanın her yerinde mücadele ediyor. Koşuyor, topu almak için
boşa çıkıyor. Bizdeki Arda Turan gibi arkadaşının ayağından gidip topu alıp, oyunu yavaşlatmıyor. Bir
orta sahamız var. Ver geriye, ver yana. Tut, tekrar geriye ver. İleriye oynayan yok. Böyle futbolu
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rahmetli babam da oynar mezardan çıkıp. İlerde bir tane futbolcu bırakmışız kaderine, adama top
gitmiyor. Adamı oyundan alıyoruz. Neye göre oyundan alıyoruz anlamak mümkün değil. Adama on
tane top attınız da adam gol mü kaçırdı, topu mu ezdi? Adama top veremediniz ki! Peki arka taraf ne
yapıyor? Çekilmişler geriye, beyefendilere bir de okey masası kuracaksın taş oynayacaklar. Ne güzel
dünya! Niye ileri çıkamıyorlar?
Çünkü rakip takımın her futbolcusuyla teke tek kalırlarsa adamlar çalımı basıp gidecekler.
Doksan dakika maçı televizyondan izledim, doksan dakika boyunca maçın hareketli anlarında bizim
en geride oynayan adamla en ilerde oynayan adam arasındaki mesafe açıklığı yüzünden bizim takımın
on futbolcusu bir arada ekranda gözükmedi. Ama Hırvat takımının ben on futbolcusunu sıkça
gördüm.Dün zavallı bir futbol ortaya koyduk. Bu durumun da tek sorumlusu vardır: Fatih Terim.
Maçta bizim takımdan 'şu çok iyi oynadı' diyeceğiniz kim vardı? Yediği şanssız vuruş golünde topa
geç yatmasına rağmen maçın genelinde kaleci Volkan iyi işler yaptı. Ne hücum yapabildik ne defans.
Maç 1-0 bittiyse futbol adına şansımız vardı ondan. Hakem maçın genelinde iyiydi.
Yine alakasız yerlerde sarı kartlar gördük. Maç yarım saat daha uzasa veya Volkan Şen maça
yarım saat erken girse gene atılacaktı. Şimdi rakibimiz daha zor; İspanya. İşimiz mucizelere kaldı.
Anlaşılıyor ki bu kafada devam edersek bırakın "Biz bitti demeden bitmeyi", son maça çıkmadan da
dönebiliriz. Maalesef Türkiye'de oynanan futbolun Milli Takım daha da altına düştü.
Erman TOROĞLU, Turnuva sırasında İspanya Mağlubiyeti sonrası:
Uzun yıllardır Türk Milli Takımı'nın oynadığı futbolu, bu kadar kişiliksiz, bu kadar ruhsuz, bu
kadar şahsiyetsiz görmedim. Fatih Terim, EURO 2008'e takımı çok iyi hazırlamış, maçların
uzatmalarında bile kazanan düzgün bir Milli Takım yapmıştı. Ama aynı Fatih Terim, şu andaki
Milli Takım'ın oynadığı zavallı futbolun da mimarıdır. Çünkü üst üste o kadar büyük hatalar yaptı ki
facia 'geliyorum' dedi. Aslında dünkü maçın 55. dakikadan sonra iki tane özeti var: Birincisi Fatih
Terim, oyuncu değişikliklerini, "Fazla fark yemeyim" diye yapmaya başladı. İkincisi ise İspanyollar,
3-0'dan sonra zaten maçı bıraktı. Zavallı futbol oynamadık, zavallı top oynadık. Aslında Türk
futbolunun bir şeye ihtiyacı var ama bunu halledemiyoruz. Neye? Köklü bir değişikliğe...Fatih Terim
geldiğinde kartvizitine "Türkiye Futbol Direktörü" yazdırdı. İyi güzel de bu Türkiye Futbol
Direktörü'nün sınırları neydi? Yarışmacı teknik adam mı, yoksa Türk futbolunu yönlendirecek teknik
adam mı? Onun cevabını bir türlü alamadık. Günlük yaşadık, bugünlere geldik. Yöneticilik şahsi
egolarla olmaz. "Ben yaptım oldu" ile de olmaz. Her şeyi bilinçli, dikkatli ve kontrollü
yapacaksın. Bayern Leverkusen'in stoperini Gökhan Töre yüzünden almıyorsun. Gökhan Töre
oyundan atılmış, iki maç cezası var onu kadroya davet ediyorsun. Hakan Çalhanoğlu, "Ben burada
oynayamam" diyor, alıştığı yerin dışında oynatıyorsun. Mehmet Topal'dan stoper yapmaya
kalkıyorsun. Mehmet Topal'ın hiç oynayamayacağı bir yer stoperdir. Topal, stoperde diye o bölgede
bekleneni veremeyen Ozan Tufan, ön liberoda oynuyor. "Stoperim yok" diyorsun, Ersan Gülüm'ü
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Çin'e gitti diye almıyorsun. Ama Çin'de oynayamayan, sakat olan Burak'ı çağırıyorsun. İlk maçta
Cenk'e top gelmiyor. İkinci maçta bütün takım var, Cenk yok. Arda Turan'ın yürüyecek hali yok,
ısrarla oynatıyorsun. Caner kendi takımında oynamıyor, oynatıyorsun. Ve bu takım Avrupa
Şampiyonası'nda zavallı hale düşüyor. Ondan sonra çıkıp da "Alman basını suçlu, Türk basını suçlu,
yok Amerika basını suçlu" demeye hakkın yok. İyiyken fatura kime çıkarsa, kötüyken de ona çıkar. Bu
takımı Avrupa Şampiyonası'na götürürken eğri veya doğru bir şeyler yapan Fatih Terim, orada mayayı
tutturdu. Oysaki 24'te 1şansımız vardı ama Avrupa'ya çıkınca takke düştü, kel göründü. O zaman
da bu takımı bu hale

getiren tek sorumlu Fatih Terim'dir.

Hesabı ondan isteriz.3-0'dan

sonra İspanya frene bastı. Herhalde Del Bosque dedi ki "Kaybetmeyelim." Rezillik olmasın!
Teşekkürler İspanya... Bize 6-7 fark atmadığın için. Tebrikler.
Erman TOROĞLU, Turnuva esnası Galibiyet sonrasında; Nihayet doğruları bulduk!
Rahat bir maç oynadık. Bize 2 farklı galibiyet lazım, rakibe de galibiyet... Peki dönüp bir
soralım kendimize... İyi futbol oynadık mı? Hayır. Kazandık mı? Evet... Peki ne yaptık? İyi mücadele
ettik, koştuk, her topa girdik. İşte seyircinin de Milli Takım'dan istediği zaten buydu! Bu maçı
berabere de bitirebilirdik, 2-1 de kaybedebilirdik. Önemli değil. Adamlar ilk yarıda 4 pozisyona girdi.
Ama iyi mücadele ettik. Her topa kafamızı soktuk, ayağımızı koyduk. Böyle mücadele edildiğinde
de zaten seyirci hiç kimseye bir şey demez, alkışlar. Peki ilk iki maçta öyle rezil mücadele edip
kişiliksiz futbol oynandıksa, dün akşam da bu mücadeleyi ortaya koyduysak ve bunları yapan aynı
futbolcularsa o zaman futbolcuların ve Terim'in aynaya bakıp "Biz nerede ne yaptık?" demesi lazım.
Hep karşı tarafta suçlu aramayacaksın. Hep "Benim her yaptığım doğru" demeyeceksin. İlk iki
maçtaki Milli Takım'ın mücadelesine bakın, bir de dünkü mücadeleye... Eğer dün de Milli Takım, ilk
iki maçtaki görüntüyü verseydi başta Terim ve takımdaki birçok oyuncu büyük yara alırlardı. Fatih
hoca ve yetkililer çıkıp, "Bu çocuklar değil mi geçmiş başarıları getiren" diyor. Ona kimsenin bir şey
dediği yok ki. Bu ülkenin insanları bu çocuklardan mücadele, heyecan ve tempo istiyor. O kadar basit!
Yenersin, yenilirsin o fark etmez. Mesela dün gece Arda... Yine iyi değildi. Tek yaptığı ilk golde Emre
Mor'a attığı toptu. Emre'de kesinlikle ısrar edilmesi gerekir. Bence bu turnuvada şu ana kadar takımın
en istikrarlı tek oyuncusu kaleci Volkan Babacan'dır. Ne artistlik yapıyor ne de ukalalık. Yalnızca işini
yapıyor. Bir türlü karar veremedik ne tarz oynayacağımıza... Golü bulduktan sonra üstümüze çok
geldiler. Topu kalemizden uzakta tutamadık. Ceza alanı içine gömüldük. Orada birinin çıkıp oyun
kaptanlığını alması gerekirdi. Bu Arda da olabilirdi, Selçuk da... Ama ikisi de yapamadı. Fatih hoca
sahaya çıkardığı oyun tertibiyle bence şunu demek istiyordu: Beyler aranızdaki bazı oyuncuların
durumu belli, yaptığınız hatalar da belli. Sizi oynatmazsam, sizler haklı çıkarsınız. Buyrun kardeşim
bu iki maçta bunları yaptınız. Ya bunu temizlersiniz ya da ben sizi temizlerim! Zaten seyirci de bunu
çıplak gözle göreceği için size gereken dersi verecektir. Ve Terim, bu düşünceyle bu kadroyu Çek
maçına çıkardı. Bazı futbolcular da zaten bunun bilincindeydiler. Yani öyle bir hale geldi ki olay,
nerede trak orada bırak olacaktı. Ama şimdi Fatih hocanın eli güçlendi. Şimdi oyunculara
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soruyorum: Şu mücadeleyi İspanya ve Hırvat maçlarında yapsaydınız 1'er puan çıkaramaz mıydınız?
Bence çıkarırdınız.
Rıdvan DİLMEN

Hayırlısıyla başlıyoruz... Allah tüm teknik heyetin ve oyuncuların yanında olsun. 79 milyonun
duası da arkalarında zaten. Bizim penceremizden baktığımızda; Gerçekten en zor grup diyebiliriz
DE! Üç rakibimiz açısından baktığımızda dördüncü torbadan bir tek bizi istemezlerdi. Hem
Hırvatistan Teknik Direktörü Cacic, hem İspanyol Del Bosque, hem de Çek Vrba'nın röportajlarında
görüyorum ki bize gerçekten saygı duyuyorlar. Tabii biz de saygıyı hak eden bir takımız. Açıkçası bu
grubun puan barajının düşük olma ihtimali yüksek. Her puanın önemi var. Bizi neler bekliyor? Önce
avantajlarımıza, olumlu yönlerimize bakalım.
1. Öncelikle İngiltere dışında uzun süredir hiç maç kaybetmeden yakaladığımız seri
saygı

göstermelerini

edecektir. Teknik direktör
yarısından itibaren

sağlarken,
kalitesi

oynadığımız

onları

da

oyuncuların
oturaklı,

temkinli

oynamaya

sevk

coşkusu ve

elemelerin

ikinci

temkinli,

doğruya

YAKIN

futbolumuz, dolayısıyla aldığımız sonuçlar.
2. Boy ortalamamız yüksek olmamasına rağmen ÇOK İYİ DURAN TOP KULLANAN
OYUNCULARIMIZ VAR. (Hedefi yüksek kulüp ya da milli takımlarda vurandan çok
kullanan

önemlidir) Direkt

veya

endirekt

vuruşlar, korner,

kenarlardan

kazanılan fauller, hele hele direkt vuruşlarda (Hakan ve Selçuk gibi) tabela yapacak
oyuncularımız var.
3. Dengeli oyuna genel anlamda alıştık. Çok ofansif oyuncular olmasına rağmen oyunun
genelinde ikinci bölgede ortalama 40 metrede oynadığımızda başarılı olduk. Bu tip
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oyuncularımız var. Bu turnuvada da en çok ihtiyacımız pas trafiğinde oyuncularımızın
birbirine yaklaşması. Top bizdeyken yardımlaşmaya daha çok ihtiyacımız var.

Rıdvan DİLMEN, Turnuva sırasında Hırvatistan Mağlubiyeti sonrası:
Hırvatistan maçında bizim grubun en güçlü grup olduğu belgelenmiştir Beklediğimden iyi
bir Hırvatistan'la karşılaştım. San Marino ile oynadıkları maçlarını izlediğimde rakip zayıf olmasına
rağmen hücum organizasyonlarında sakin, oyun yönünü çabuk değiştirebilen ve tehlikeli bölgeye
gelince de atağı sonuçlandıran bir görüntü vermişlerdi. Tabii ki oyuncuların hepsini tek tek
tanıyoruz. Beni ürküten; rakibin hem pas üretiyor olması, daha da önemlisi çok üst düzey
oyuncularının olmasıydı. Pas yapabilen şut çekebilen, iyi orta yapabilen tecrübeli bir takım. Oyun
anlamında da bize üstünlük sağladılar... Beklediğimden fazla sağlamdılar. Fakat ilk yarının en net
pozisyonunu Ozan Tufan'la biz bulduk. Bu golü atabilmek o kadar önemli olacaktı ki rakibin rahatlığı
üzerinden gidecekti. Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar sertleşecek ve sinirleneceklerdi. İlk yarı 00'a kilitlenmişken, yediğimiz sürpriz gol, 'zaten takımımız içindeki bir kaç oyuncunun maç devamlılığı
olmadığı için' ilerleyen dakikalarda başımızı ağrıtacaktı. Geri dönüş zor olacaktı. İkinci yarı uzatma
dakikalarına kadar Hırvatlar, dönen topları hem hücum hem savunmada aldılar, sürekli pas
yaptılar. Turnuvanın en sağlam sağ tarafı onlarda herhalde. Srna-Brozovic ikilisine Modric ekleniyor,
hatta ikili orta sahanın önünde forvet arkası gibi oynayan Rakitic, Barcelona'da sağ oynadığı için
sürekli Arda ve Caner'in kanadından geldiler. Bu en büyük silahımız Arda'yı da yıprattı. Srna ve
Brasavic'e Modric ve Rakitic eklenince Arda ve Caner savunma yapıp yıprandılar. Orta saha
oyuncuların yardımı gerekiyordu yapamadık. Fatih Terim hep 'Seviye' der. Evet gerçekten seviye var
orada. Hırvatlar bizden bir gömlek iyi takım. Bu tabii ki bir son değil. Daha oynayacağımız iki maç
var. Bugün oynanacak Çek Cumhuriyeti-İspanya maçında Çekler'in puan almasını istemiyorum.
2008'e de böyle başlamıştık. İnşallah İspanya maçında moral olarak toparlarız. Bir gerçek var ki yine
pas yapan bir takımla oynayacağız. Yine özellikle Vazquez, Iniesta, Fabregas gibi pas adamlarıyla
oynayacağız. Bizim

en

büyük

handikapımız sezonu

yüzde

yüz

tamamlayamayan

kritik

futbolcularımızın olması.Belki Fatih Hoca daha dinamik oyuncuları kullanır. Orta saha dinamizmi için
Mehmet Topal'ı ortaya çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Sonuçta iş bitmedi. Ama bu maçtan
bizim grubun en güçlü grup olduğu belgelenmiştir.
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Rıdvan DİLMEN, Turnuvada Çekya Galibiyeti sonrasında;
Anahtar şuydu; Çek Cumhuriyeti'nin bizim gibi kazanmaktan başka şansı yoktu. Sıkı, sert,düz
ama disiplinli bir takım. Rakip hücum yaptığı zaman yetenekli oyuncuları olmadığı zaman pozisyon
bulamıyorlar. Orta sahadan bir oyuncu çıkarıp, ikinci santrforu soktuklarında o dakika biz kilidi açtık.
Dönen topları almaya başladık. Hem hücum hem savunmada dönen topları alınca ve hoca Oğuzhan'ı
oyuna alıp, Arda'yı sol kenara alınca,üstüne bekler çıkmasın diye Olcay'ı da oyuna sokunca bizim de
işimiz kolaylaştı. Yapılan yuhalamalar, "o oldu, bu oldular" bu saatten sonra gereksiz. Bu saatten
sonra artık Belçika'nın kaybetmemesini bekliyoruz. Normal şartlarda İsveç, Belçika'yı yenemez gibi
geliyor. Messi gibi yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattık... Emre Mor, büyük kazanç. Önümüzdeki
10 yıl için önemli yıldızlardan biri olacaktır... Kadroda Mehmet Topal niye orta saha oynamadı diye
tartışmıyoruz. Şimdi tadını çıkarma zamanı. Detaylarla, hesaplaşmalarla gerek yok. İki İrlanda'yı da
beğenmedim. Elenmesine rağmen Ukrayna fena takım değildi. Galler iyi oynuyor. Turnuvadan
önce "Bir üst turda kimi istersin" deselerdi ben 'Galler' derdim. Motivasyonu tekrar toparlamış bir
milli takım için Galler iyi bir rakip. Bu ülkede bir kaleci kaybedildi; Volkan Demirel... Biz
gruplaşmalar ve kutuplaşmalardan uzak kalmalıyız. Statü ileride tartışmalara açık bir statü... Atılan ve
yenen her golün anlamı var. Arnavutluk 87 dakika Fransa'ya karşı direnç gösterdi. Fransa bir gol için
yırtınırken golü buldu, Arnavutluk uzatmalarda reaksiyon göstereyim derken ikinci golü gördü. Bizim
de 3. golü atma ihtiyacımız kalmadı. İspanya maçı 3-0'ken Arda'ya yapılan saygısızlık sonrası Arda
maçı bıraktı. Bizim takım maçı bıraktı ama Atletico'dan arkadaşı olan Koke, Barcelona'dan arkaşı
İniesta skoru biraz da psikolojik olarak olaydan etkilenip üzerimize gelmedi. Bu turnuvaya böyle bir
turnuva. Her reaksiyonun önemi var. Dünkü kadroyu çıkarmak kolay bir karar değildi. Gol
yemeyim YETENEKLİ oyuncularım var yenelim dedik. Biz kötü oynarken yediğimiz 3. golün
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ofsaytını konuşamadık. Bırakın bugün de 2. golümüzün ofsaytta olduğunu konuşmayalım. Hocam
sakin, sakin,sakin... Sen tecrübelisin. Sen bu oyuncuların sadece hocası değil büyüğüsün. Allah
yolunuzu açık etsin... Bu arada kuaför Veysel'e özel teşekkür, Ozan'ın saç sorununu hallettiği için

Mehmet DEMİRKOL

Terim'in eli bol değil. Yunus 4, Burak 9, Cenk 8, Mevlüt 4 gol atmış bu yıl liglerinde.
Sakatlıklar, yedek kalışlarla tam istim üstünde gol ayaklarımız yok. Cenk ateş gibi. İstiyor... Ve
hazır... Ancak 11 devamlılığı başka bir şey tabii. Arda'nın Barça macerasının ilk yılının zorlayıcı
geçmesi, Töre'nin ligin 2. yarısında 11'e yerleşemeyişi ve 2 maçlık cezası da var. Volkan Şen'in 11'e
geç girişi ve sakatlığı da (Şampiyona sonrası muhtemelen ameliyat olacak)... Kalede Volkan
Babacan'ın üstün formu bir yana geri kalan isimlerin 11 devamlılığı olmadı.
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Savunma merkezinde hem tecrübeli hem de formda oyuncu yok gibi. Bazıları tecrübeli ama
formsuz, diğerleri formda ama tecrübesiz. Mehmet Topal, 4'lü savunmada stoper oynarsa kimse hayır
demez. Daha önce Madrid'de İspanya milli maçında bu pozisyonda düşünülen hatta Aragones
tarafından ligde oynatılan Gökhan Gönül'e de kimse hayır demez. Şu bir gerçek ki, şartlar gereği bu
bir orta saha takımı. 4-6-0 oynayacağımız maçlar olacak. Belki hepsinde böyle oynayacağız. Belki
savunmada da orta saha oyuncuları oynayacak. Mahmut, Topal kim bilir... Bu zorlayıcı bir durum.
Hele de rakip İspanya'nın Torres ve Mata'yı kadroya almayacak kadar eli bolken. Bunlar büyük
dezavantajlar. Ve eminim Terim bilhassa bu dezavantajları psikolojik bir silah olarak kullanacak. Bu
oyuncuların aslında bu yılki seviyelerinin çok üstünde oldukları, haksızlığa uğradıkları teması
üzerinden giderek bir direniş yaratmaya uğraşacak. Basını, hocaları vs... Bu psikolojik savaşın ne
kadar başarılı olduğu bizim kaderimizi çizecek. Terim bu konuların ustasıdır. Ve bu yüzden, açık
söylemek gerekirse, bu takım grup sonuncusu olursa da şaşırmam, yarı finale çıkarsa da...
Mehmet DEMİRKOL, Turnuva esnasında İspanya Mağlubiyeti sonrasında;
Arda Turan ve Fatih Terim arasında uzaklaşma var. Prim ve verilen sözler de işin içine girince
sorun büyüyor. İlişkiler açısından tarihin en sorunlu milli takımında Arda neredeyse bağırıyor: İçerisi
yanıyor, haberiniz olsun...
"Barcelona'da Arda gibi birçok yıldız var. Yıldız kelimesi nereden baktığınıza bağlı. İyi bir
bağ ve iyi bir takım özelliklerini taşıyan, arkadaşlık dostluk ortamını yakalamamız lazım. Bizim
takımımız öyle bir takım. Sevincin, üzüntünün ve sahadaki yardımlaşmanın size yansıması önemlidir.
Arda, Barcelona'da oynuyor olmanın hazzını ve egosunu milli takımda sürmez. Barcelona'da oynayan
futbolcumuz en az oynayan oyuncumuz. Şener, Caner, Cenk... Az süre alan oyuncular bunlar. Gomez
varken Cenk'in oynamaması kadar doğal bir şey olur mu? Arda 6 ay oynamadı, yine de koydum.
Fransa'ya kalmasaydık bunu bana sormazlar mıydı? Yine de koydum. Ben bir karar alırken ortaya
çıkacak bütün dezavantajları göze alarak alıyorum.''
PRİM GERÇEKTEN ANORMAL
Arda'nın, Terim'den uzaklaşması, Terim'in Euro 2016 öncesi TRT'ye verdiği bu röportajla mı
başladı? Yoksa evveli var mı bilmiyorum. Ancak bunun neredeyse küslük denebilecek bu
uzaklaşmada rol oynadığı kesin.. Ve kimsenin tabii ‘hayır yok' demediği prim tartışmasının...
Elemelerin son iki maçında Burak gibi oynamayan, sakat isimlerin primlerinin kesilmesi sonrası
Arda'nın kendisini görevli hissetmesi normal. Bu kopuşta Arda'nın Terim'den aldığı söylenen sert
cevap da rol oynamış olabilir. TFF Euro 2016 için 90 milyon TL prim ayırdı. Bunun nasıl dağıtılacağı
muamma.. Ve bu muamma sorun yaratıyor. Katılım için ilan edilen 500 bin Euro benim de karşı
çıktığım anormal bir prim. Ancak söz verilmiş ve bazıları primlerini almış.
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BU DEPRESYON MANTIKLI DEĞİL
Para konusu ve verilen sözler, doğru idare edilmeyince sorun büyüyor. Hem de Fransız
gazetelerine yansıyacak kadar. La Provence'ın haberinde Afrika ülkelerinde sıklıkla rastlanan prim
konusunun Türkiye ile kupaya taşındığına vurgu yapılıyor. L'Equipe ise ‘Türk gibi güçlü' deyişiyle
kelime oyunu yapıyor: ‘Türk gibi zayıf' Yakışmıyor.. Ve Arda'nın Slovenya maçında oyundan
alındıktan sonra su şişelerini atarak sert tepki vermesi. İngiltere maçı basın toplantısında Terim'in
‘Görüşürüz' deyişine cevap vermeyişi. Hırvatistan maçında Terim'in uyarısına verdiği aşırı tepki..
Ve son olarak İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında yüzüne yansıyan, soruduğumda
‘hayır' demediği depresyon... ‘Evet mutsuzum...' 17 yaşında kendi lakabıyla dalga geçebilen, her türlü
eleştiriye açık ve neşeli bir yıldızın Ozan'ın saçıyla dalga geçildiği için böyle ağır bir depresyona
girmesi mantıklı değil. Toplantı boyunca bir kez bile Fatih Terim'e bakmayışı, neredeyse sırtını
dönüşü de...
MAÇTAKİ FORMAMIZDAN BELLİ
Bunlar rastgele olamaz. Bu sessiz bir çığlıkla ilan edilen yardım çağrısı gibi. Arda neredeyse
bağırıyor: ‘İçerisi yanıyor. Haberiniz olsun.' Bu çerçevede Arda'yı, İspanya maçında sahada tutmak,
neredeyse onu cezalandırmak, protestoya davetiye çıkarmak.. Ve Terim de, ‘Benle ya da bensiz devam
edecek bu takım diyor...' Hatıra fotoğrafı sırasındaysa, ‘Gelin girin bir daha bulamazsınız bu fotoğrafı'
diyor. Basın toplantısında yine soruyorum. ‘Kayıtlardan çıkardım ne değimi diyor' ama ‘Kalacağım'
demiyor. Yaptığı açıklama bir düzeltme değil, tekrarlama... Yani: İspanya karşısına asla yan yana
gelmeyecek bir şort, konç ve şortla çıktık sahaya.. Ve bu aslında kampın içerisindeki ruh halini de
anlatıyor. Belki de ilişkiler açısından tarihin en sorunlu milli takımının, Terim dönemine denk gelmiş
olması şaşırtıcı olan. Benim olduğum yerde bu tip sorunlar olamaz diyen Fatih Terim'in... Birbirinin
yüzüne bakmayan her an patlayacak kadar elektrik yüklenmiş bir ekip.
ŞU AN ŞANSIMIZ YÜZDE 2
Bunu atlatabilir miyiz? Kime sorsam, ‘İçerisi darmadağın toparlanmaz' diyor. Diğer taraf da
topçuların ne kadar paragöz olduklarını anlatıyor sürekli. Kuşkusuz onların da cevapları olacak. Her
şey bittikten sonra. Peki biz buraya bunun için mi geldik? Hayır. İspanya maçı günü içerisi biraz
değişti. Oyuncular birbirleriyle konuşmaya başladılar. Biraz biraz sıcaklık doğdu, maç konuşuldu
takımda. Ama 34'deki golle her şey yine bitti. Kontak attı. Sabah kimse kahvaltıya inmedi. Herkes
birbirinden uzaklaştı. Elemelerin son 2 maçına girerken şansımız yüzde 2 civarındaydı. Boğa'nın
gözünden vurmayı başardık. Şimdi hâlâ şans var. Ama içerisi düzelmezse olmaz. Mümkün değil.
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KİNCİLER
Sosyal medya devrimiyle bir kavram herkesin hayatına girdi. Kinciler. Batı'da tartışılan,
üzerinde çalışılan ama bizde normal insan muamelesi görüp haber olabilen sosyopatlar. Her şeyden
nefret eden hasta ya da suça yatkın insanlar. Tedaviye muhtaç olan ya da cezalandırılması gerekenler.
Bunları haber yapıp nefretlerini normalleştirmek nefret suçuna katkıda bulunmak ve toplumun dibine
dinamit koymaktır. Bundan yazılı, elektronik ve görsel medya olarak vazgeçmezsek sonuçları çok ağır
olacak. Demedi demeyin... Bunlar normal insanlar değil. Onlara hizmet edip reklamlarını yapmayın.
Mehmet DEMİRKOL, Turnuva esnasında Çekya Galibiyeti sonrasında; "Yaşasın kaos"
Fransa'da konuştuğum hemen hemen herkesin cümlelerinde, okuduğum hemen her yayında
aynı şeyler var. Bizim çoktandır bildiğimiz, Çek maçı sonrası Burak Yılmaz'ın da açıklıkla söylediği
gerçek artık tüm dünyaya mal olmuş durumda: Türklerin kendilerine gelmeleri için sıkışmaları lazım.
Hem de çok. ‘Bitti demeden bitmez'in de ötesine geçtik. Durum artık ‘Biz bitti desek bile bitmez'e
geldi. Belki de bitti diyelim ki bitmesin... Çünkü bu sefer olan neredeyse bu. Basın yumuşadı,
Cepheler değişti
Terim'in ‘yazılanların bazı yerleri noktasına virgülüne kadar doğru' ve ‘boyutlarının bu kadar
büyük olacağını tahmin etmiyordum' dediği krizler, maç içinde yapılan protestolar, oyuncuların
fotoğraflara girmeyişi, kampta hemen kimsenin birbiriyle konuşmaması vs. Her zaman basına karşı
kurulan cepheyle birlik ve direnç sağlanabiliyordu. Bu sefer basın yumuşak davranınca cepheler
değişti ve farklılaştı.
Ancak yine de işe yaradı. Hırvatistan ve İspanya'ya maç kaybetmek sürpriz ya da anormal
değil. On yıllardır ne olduysa o oldu yine. Ancak futbol ve mücadele ve form bu seviyede olunca,
onları yenememek San Marino'nun yenememesine benzedi. Ki sıkıntı buydu.
Fark yaratan Emre oldu
Çek maçında farklı olan eldeki planın uygulanmasıydı. 4 savunmacının temel görevi savunma
oldu. Caner ve Gökhan'la başka bir şey arıyorduk. Bundan vezgeçtik. Arda ve Selçuk'la oyunu kurduk.
Ozan, box to box oynadı. Ceza alanına ekstra oyuncu olarak girdi, savunmada ekstra oyuncu olarak
dublaj yaptı. Dönenleri hücumda ve savunmada toparlayabildik. Volkan, Emre ve Burak'ıysa
koşturduk. Çek'lerin galibiyete muhtaç olmasının yanı sıra bizim krizimizi erkenden derinleştirmek
için uyguladıkları riskli oyunda farkı yaratan ve beklenmedik olan Emre Mor oldu. Çok faul aldı. Her
seferinde durdurması güç bir sprinte kalktı.
Çeklerin riskli baskısını savunmayı tedirgin ederek bozdu. İkinci yarıda onun korkusu
savunmayı biraz geri attı. Ve orta saha boşalınca biz bu alanı aldık.
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Emre'nin gücü 90 dakikalık olsaydı 4'ü bulmak da mümkün olabilirdi. Olmadı... Ve nihayet bu
oyunla Euro 2016'nın en kötüsü unvanından kurtulduk. Krizlerimizi yarattık. Doğal ortamımıza
kavuştuk ve yaşamaya başladık. Yaşasın Kaos!
TRT, Terim'e sabretmeli
Terim'in yayıncı kuruluş olan TRT'ye UEFA kurallarına rağmen röportaj vermeyişini tıpkı
Arda'nın

İspanya

maçında

ve

Volkan

Demirel'in

Telekom

Arena'daki protestoları gibi

değerlendiriyorum. Yani haklarıdır.
Ancak Hoca'nın bu protestoya yol açan olayı doğru değerlendirdiğini düşünmüyorum. Şu
sebeplerle:
1-Kurum bahse konu tarih profesörünü bir spor programına çağırmış ve ondan bu konuda bir
değerlendirme bekliyor değil. Dolayısıyla yapılan yorum tamamen kişiseldir.
2-Herkesin, tarih profesörü de olsa, apartman görevlisi de; milli takımı ve tüm unsurlarını
eleştirme hakkı vardır.
3-Eleştirinin ayarsız olduğunda hemfikirim. Futbolcuyu ‘Şehit Yüzbaşı'yla ilişkilendirmek
nasıl saçmaysa, bu da saçmadır... Analitik anlamda tutarsız ve mantıksızdır. 2016'da oynanan bir
futbol maçıyla, 600 sene önce yapılmış savaş arasında hiçbir anlam ve düzlemde direkt bağlantı
kurmak mümkün değildir. Zaman, alan, yöntem, felsefe, sebep, sonuç, metot, amaç ve araçlar
açısından benzer hiçbir yön yoktur. Bunu bir üst düzey akademisyenin yapmış olması ise sadece
duygularına yenik düştüğünü gösterir hemen hepimiz gibi... Amma velakin eğer hoca böyle motive
olacaksa kurum da buna itiraz etmesin. 2 hafta daha sabır.
3- SEÇİLEN SPOR GAZETECİLERİNİN ESERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
Erman Toroğlu’nun tarzının oldukça agresif olduğu değerlendirilirken, Turnuva öncesinde
olası olumsuzluklara dikkat çekmediği, ilk mağlubiyet sonrasında çok sert görüşler ileri sürdüğü ve
daha önceden kritik etmediği Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını masaya yatırdığı tespit edilmiştir.
Rıdvan DİLMEN sakin ve seviyeli yazıları ile dikkat çekmiş, bireysel performansa
odaklandığı, galibiyet sonrası bardağın dolu tarafını görmeyi tercih etmiştir. Emre MOR faktörüne
dikkat çekerek, pozitif tarafları görmeyi tercih ettiği tespit edilmiştir.
Mehmet DEMİRKOL ise turnuvaya temkinli yaklaşmış, turnuva sonrasında A Milli takım
içerisindeki olaylara odaklanmış, Turnuvaya katılım Primini merkeze almıştır. Turnuva sonrasında da
en çok tartışılan futbolculara dağıtılan primler olmuş, uzun süre Türkiye gündemini prim konusu
meşgul etmiştir. Adaletsiz dağıtılan primlerin toplamı Turnuvada şampiyon olan Portekiz Milli
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takımına verilen primden fazla olduğu anlaşıldığında küllenmeye yüz tutan prim tartışmalarının
yeniden alevlenmesine sebebiyet vermiştir.
SPOR GAZETECİLERİ YAZILARININ LİTERATÜR İLE KIYASLANMASI
Türkiye’de Spor gazetecilerinin tarzlarının agresif olduğu kendi meslek imajlarını koruma
gayreti içerisinde olmadıkları (Cerrahoğlu, 2006; 238), toplamda Kahraman ve Kurban yaratma
tarzının olduğu (Cerrahoğlu, 2004;26) tespitleri ile içerik analizinin örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Özellikle de Erman Toroğlu’nun saldırgan üslubunun skor odaklı olduğu, A Milli Futbol
takımının mağlubiyeti ve turnuva sonrasında kendisine aradığı uygun zemini ve gerekçeleri bulduğunu
fark ettiği anda sert tarzı tercih ettiği görülmektedir. Oysa ki fikri takip tarzı gereği savunduğu
olumsuz görüşleri Turnuva öncesinde sıralaması daha etik olacağı düşünülmektedir.
Spor gazetecisi, gazeteciliğin en temel kurallarından Objektiflik konusunda toplumla
sözleşmiş sayılır. Spor gazetecisi bu kamu görevini yaparken önce kendisine – mesleğine, sonra da
mesleğine karşı sorumludur. Spor gazetecileri sportif olayları dikkatlice inceler, tarafsız ve uzman
kimliğiyle yorumlar ve toplumu bilgilendirir ve ideal olanı sunması (Cerrahoğlu, 2004:28) gerekirken,
içerik analizine tabi tutulan spor gazetecilerinden özellikle de Erman Toroğlu ve Mehmet Demirkol’un
olayları dikkatlice inceleyip toplumu bilgilendirdiği ve ideal olanı sunduğu iddia edilemez.
SONUÇ
Spor medyasında en prestijli pozisyonlarda bulunan içerik analizine tabi tutulan spor
gazetecilerinin topluma

örnek olmak adına

çok dikkatli olmadıkları, topluma seslendikleri

metinlerinde bilişsel seviye olarak avamın üzerinde bir söylem sergilemeye gerek duymamışlardır.
Literatürde genel kabul görmüş tespitlerden sorunlu alanlar olan Dürüstlük, Tarafsızlık,
Doğruluk gibi ilkeler, sık sık ihlal edilmekte, haber kaynakları ile kurulan ilişkiler de önemli sorunlara
neden olduğu (Uzun, R.: 2004;16) tespiti ile bire bir örtüşen performans gözlemlenmiştir.
Mevcut olumsuzluklar toplumda pek de eleştirilmemekte, böylelikle de bahse konu spor
gazetecileri

uygun

gördükleri

tarzlarını

da

değiştirmek

gibi

bir

ihtiyaç

hissetmedikleri

düşünülmektedir.
Araştırılan EURO 2016 Futbol turnuvası sonrasında ilk turda elenerek veda eden A Milli
Futbol takımı hakkında "Biz Bitmişiz Kardeşim", "İçeri Yanıyor Haberiniz Olsun", "Yaşasın
Kaos" başlıklı makaleleri kaleme alan içerik analizine tabi tutulan spor gazetecileri tarafından kaleme
alınmıştır. Bu derecede olumsuz ve topluma negatif görüş iletilmesine karşın adı geçen spor
gazetecilerinin turnuva öncesinde (Erman Toroğlu hariç) eleştiren görüşlerinin dahi söz konusu
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olmaması da göstermektedir ki; skor üzerinden ve konjonktürün kovalandığı açıktır. Bu sonuç bizleri
spor gazetecilerinin bilgi birikimleri ve gelmiş oldukları arka planı sorgulamaya götürmektedir.
1990’lı yıllardan itibaren başlayan ticarileşme süreci, bütün değerleri temelden etkiledi.
Medya dünyasında yarış oldukça sert ve acımasız bir trend sergilemektedir. Bu rekabet ister istemez
spor gazeteciliğini de etkilemekte; gazetecilik temel normlarında alışık olunmayan futbol kulübü
yazarlığı gibi tarzların doğmasına neden oldu. Objektiflikten uzak, yüzeysel, sıradan, saldırgan ve
taraflı yaklaşımların sergilenmesinin sıradanlaştığı bir süreç yaşanması, spor gazeteciliği mesleğinin
imajının ve etik duruşunun sorgulanmasını gerekli kıldığı (Cerrahoğlu, 2006: 237-238) tespitleri
mevcut araştırma ile bire bir örtüştüğü gözlemlenmiştir.
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SPOR MEDYASININ "A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA YÖNETİM KRİZİNİ"
DEĞERLENDİRME ANALİZİ
Tonguç Vardar
Uludağ Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
tongucvardar@hotmail.com
ÖZET

Futbol Türk toplumunun vazgeçilmez ilgi alanlarından en önemlisidir. Spor medyasının asıl
aktörleri spor gazetecilerinin gelişmeleri ve olayları kitlelere aktarırken "Objektiflik" ilkesi yanında
"Tarafsızlık" ve "Uzman" sıfatları ile Kamu adına "Denetleme" görevlerini icra etmeleri gerekir.
Türkiye A Milli Futbol takımı 2016 Avrupa futbol şampiyonası eleme gurupları maçlarında skandal
düzeyinde olaylar yaşanmış, konu Alman ZDF kanalına kadar sirayet etmiştir.
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Gökhan Töre’nin Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak
ile yaşadığı ve yerli ve yabancı medyada da yayınlanan kavga ve bu kavgada silah kullanılması olayı
TFF tarafından gerektiği gibi yönetilememiştir. Türkiye Futbol Direktörü Fatih TERİM konu hakkında
tek yetkili olduğu anlaşılmıştır. Böylelikle de Türkiye Futbol Direktörlüğü olgusu bir kez daha
gündeme gelmiş, bu olgu da spor medyasında gerektiği şekliyle tartışılmamıştır.
Araştırmada Spor gazetecilerinin söz konusu Kriz Olayı hakkında Kamuya karşı asli görevleri
olan Denetleme görevlerini hangi oranda yerine getirdikleri, konuyu nasıl inceledikleri, sonunun
kaynağına odaklanıp / odaklanmadıkları bu çalışmanın konusudur. Haber değeri olan somut olayda
araştırmacı spor gazeteciliği bağlamında da değerlendirilmiştir. İlk ulaşılan verilere göre; konu
magazin boyutunda algılanmış, TFF’nin sorumluluk alması konusuna hiç girilmemiş, Türkiye Futbol
Direktörü sıfatı ile görevlendirilmiş Fatih TERİM’e konu bırakılmış, Kriz yönetiminde başarısızlık
yaşanmış, spor medyası da denetleme görevini gerçekleştirememiştir.
Anahtar Kelimeler; Spor Medyası, Spor Gazeteciliği, Kriz, TFF, Türkiye Futbol
Direktörlüğü
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GİRİŞ
Futbol Türkiye’de en çok sevilen spor branşıdır. A Milli Takım düzeyindeki maçlar her zaman
toplumun en üst düzeyde dikkatini çekmiştir. Bu gelişme ile bağlantılı olarak Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) A Milli Takım Teknik direktörlüğü ile ilgili kararları her zaman en çok takip
edilen haberlerin başında gelir.
Spor, 20. Yüzyılın son çeyreğinde başlayan ticarileşme ve profesyonelleşme sürecinin etkisi
ile günümüzde büyük bir endüstriye dönüşmüştür. Spordan daha çok spor yayınlarına ve sporun
pazarlanmasına büyük yatırımlar yapılmaktadır (Cerrahoğlu, 2006; 237). Ağustos 2013 tarihinde
Galatasay Spor Kulübünün teknik direktörlüğünü yürütürken aynı zamanda da A Milli Takım Futbol
Teknik direktörü olan Fatih TERİM, Milli Takımın başında 3. Dönemi söz konusuydu. EURO 2008
Turnuvasında A Milli Futbol takımını yarı finallere taşıyan TERİM, Türkiye tarihinde en yüksek
seviyeye ulaşmıştı. TFF ile Fatih TERİM arsında imzalanan sözleşme ile Türkiye tarihinde daha önce
olmayan ve ilk defa geliştirilen bir model ile Fatih TERİM A Milli Takımın Türkiye Futbol Direktörü
olarak tanımlandı. Tüm yetkileri eline alan TERİM’in bu pozisyonu ilk zamanlar fazla problem
konusu yapılmadı. Burada geliştirilen sistemin kamuoyuna gerektiği gibi açıklanmaması ve gizemli
kalmasının da rolü vardır. TFF’nin özerk yapısı gereği konu kamuoyunda yeteri kadar tartışma imkanı
olmadı.

Türkiye’de Futbola olan büyük ilgi sadece süper lig ile sınırlı değildir. A Milli takımın maçları
ilgi ile izlenmekte, bu konuda reyting raporlarına da ulaşılmaktadır. Almanya – 2006 Dünya Futbol
Kupası finallerine katılabilmek için

İsviçre ile baraj maçı oynayan Türkiye, 16.11.2015 tarihinde

İstanbul’da oynadığı olaylı rövanş maçı, Kanal D’de yayınlandı ve tüm izlenme guruplarında rekor
kırdı (Cerrahoğlu, 2007: 265 – 266).
Sportif direktör (İngilizce; Director of football kelimesinden gelir), Sportif direktör teknik
direktörü baskı altına alan bir pozisyon değil aksine teknik birikimiyle ona destek olan, teknik kadro
ve yönetim arasındaki köprü konumunda bulunan ve futbolcuların özel sorunları da dahil her konuda
onlara destek olan bir mevkiidir.Teknik direktör, gün gün takımın durumuyla ilgilenecek kişidir. Form

1215

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

durumları, taktiksel hamleler, oyun anlayışının geliştirilmesi, futbolcuların kişisel gelişimi gibi
konular, teknik direktörün işi olsa da takımın transfer ve kamp bütçeleri, oyuncu takip sistemi
(scouting), gençlik geliştirme birimi (altyapı) sportif direktörün sorumluluk alanıdır.1969 yılında
“Genel Menajer” sıfatıyla yola devam kararı alan Manchester United’ın efsane ismi Matt Busby,
teknik direktör olarak Wilf McGuinness’ı atamış, sonra onun görevine son vererek yeniden
takımınbaşına

geçmiştir.

Fakat gerçek anlamda sportif direktörlük yapan ilk kişi olarak,

Southampton’dan Lawrie McMenemy olarak kabul edilmektedir. 1973’te teknik direktör olarak işbaşı
yapan İngiliz, 1981 yılında Alan Ball’u teknik direktörlüğe atamıştır. McMenemy aynı zamanda
kulüpte Dave Merrington ve Graeme Souness’ı da göreve getirmiştir. Bu görevin Alman futbolundaki
elçisi ise de 1979 yılından beri Bayern Münih’te bu görevi yapan Uli Hoeneß'tir. Türkiye'de ise bu
görev ilk kez Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından yapılmıştır. Trabzonspor'da ise bu göreve ilk
kez Ünal Karaman, Beşiktaş'ta Önder Özen, yaparken Galatasaray bu göreve eski futbolcusu Tomáš
Ujfaluši'yi getirmiştir (Hürriyet Gazetesi, 2017).
PROBLEM DURUM
Türkiye, 15 Ekim 2013’te, Hollanda maçı sonrası Gökhan Töre ile Leverkusenli Hakan ve
Ömer Toprak arasında geçen olayı Türkiye ve Almanya medyasında haber oldu. Olay Hakan ve
Ömer’in suçlamalarıyla boyut kazanmış, Hakan’ın babasının, oğlunun, Gökhan tarafından basılan
odasında yaşadıklarına gösterdiği tepkinin HÜRRİYET Gazetesinde yer alması günlerce tartışıldı. Son
olarak Fatih Terim Milli Takım’ı boykot eden Hakan ile Almanya’da görüşmüş, buzlar erimiş ancak
Ömer ile aynı sıcaklık yaşanmamıştı. Terim, yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi açıkladığı kadroya
Gökhan ile birlikte Hakan ve Ömer’i de çağırırken, Ömer Toprak’ın, “Gökhan olduğu sürece ben milli
formayı giymem” diyerek takıma katılmaması olayı bir kez daha gündeme getirdi. Bir yılı aşkın
süredir Hakan Çalhanoğlu, babası ve Ömer Toprak otelde yaşanan kavgayı değişik platformlarda
anlattı.
Hakan Çalhanoğlu olayı Alman ZDF kanalına anlatırken, otelde büyük kavga çıktığını
söylemişti. Hakan;

"Olay, Ömer’in arkadaşı ile Gökhan Töre’nin eski kız arkadaşı arasında bir

mesele. Gökhan, Ömer’in arkadaşının bizimle olduğunu öğrenmiş. Yanında bir adamla odaya geldi.
Kapıyı açmadık. Aşağıdan odanın anahtar kartını almış. Sonunda kapıyı açtım. Gökhan ve arkadaşı
içeri girdi ve adam ceketinin cebinden tabancayı çıkardı. Ömer’in üzerine yürüdü ve ‘Yat oraya yoksa
seni vururum’ dedi. Gökhan ile Ömer’in arkadaşı yumruklaştılar ama silahlı adam bir şey yapmadı"
şeklinde olayı açıkladı.
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A Milli Futbol Takımı oyuncularının silahlı bir kavga içerisinde olmaları, olayın bir Milli maç
sonrası Milli Takımın otelinde olması, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen çözümlenememesi
bir yönetim – organizasyon hatasıdır. Olayın Alman televizyon kanalı ZDF’den duyulması ise bir
başka organizasyon hatasıdır. TFF tarafından olağanüstü yetkiler ile donatılmış ve tarihte görülmemiş
bir makam icat edilerek Türkiye Futbol Direktörlüğü ile yetkilendirilmiş Fatih TERİM doğal olarak
tartışmaların odağında görülmüştür.

1217

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Magazin dâhil her konuda haber peşinde koşan muhabirlerin ve spor gazetecilerinin olayı fark
etmemesi veya üzerini kapatmak anlamında konuyu kamuoyuna taşımamaları da üzerinde ciddiyetle
durulmasını gerektiren bir başka boyuttur. TFF olay hakkında edilgen bir pozisyon belirlemesi ise
kabul edilemez bir durum olup, tüm yetkileri verdiği Fatih TERİM’e olayı bırakması organizasyon
kültürü ve kriz yönetimi açısından değerlendirildiğinde ciddi bir eksiklik olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Problem duruma sebebiyet veren gelişmenin arka planında Türkiye Futbol Direktörlüğü
yapılanmasının hangi yetkileri kapsadığının tam olarak açıklanmaması ile birlikte, Türkiye’de Milli
Takımlar düzeyinde Futbol adına tüm yetkilerin tek bir kişiye bağlanmasının yarattığı yönetsel boşluk
dikkat çekmektedir

SPOR GAZETECİLİĞİ BOYUTU
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Spor gazetecileri, toplumda gelişen spor olaylarını kitlelere aktarırken daha çok talep edilen
bilgileri sunarken zaman ile yarışırlar. Gelişen yeni iletişim teknolojilerine de sahip olan Spor
Gazetecileri yeni medyalar (internet ve sosyal medya) aracılığı ile toplum tarafından kontrol edilirken,
çift taraflı bir kontrol söz konusu olduğu da sabittir. Olimpiyatların felsefesi olan "Daha Hızlı", "Daha
Yüksek" ve "Daha İleri" paradigması, spor gazeteciliğinde de geçerlidir. "Ticarileşme", "Üst Düzey
Profesyonelleşme" ve "Daha Fazla Ticarileşme" mesleğin yeni dönemde belirleyici faktörleridir
(Cerrahoğlu, 2004; 24). Literatür tanımlanmasında ise; Spor Gazeteciliği, gazetecilikten farklı bir ada
değildir, bilakis gazeteciliğin temel kriterlerine bağımlı olarak "Kim", "Nerede", "Ne", "Nasıl",
"Neden" ve "Ne Zaman" (5N 1 K) sorularına yanıt arar (Cerrahoğlu, 2004; 27). Spor gazetecisi,
gazeteciliğin en temel kurallarından Objektiflik konusunda toplumla sözleşmiş sayılır. Spor gazetecisi
bu kamu görevini yaparken önce kendisine – mesleğine, sonra da mesleğine karşı sorumludur. Spor
gazetecileri sportif olayları dikkatlice inceler, tarafsız ve uzman kimliğiyle yorumlar ve toplumu
bilgilendirir ve ideal olanı sunar (Cerrahoğlu, 2004:28).
H. Nejat Basım ve Cem Harun Meydan’ın Örgüt Kültürü başlıklı çalışmalarında Değerlen
isimli alt başlık altında Araştırmacı Biçer’den alıntıladıkları A Milli Takım Değerlerini;
•

Bilimsellik

•

Kazanan tavır sergilemek

•

Sevgi ve Saygı

•

Yaptığı işten haz almak

•

Doğru iş yapmak

•

Güler yüzlü disiplin

•

Yaratıcılık

•

Fair Play

•

Yüksek ekip ruhu ve biz bilinci

•

Sürekli gelişmek ve araştırmacılık

•

Sıralamıştır (Basım ve Meydan, 2009; 130).
ÖRGÜTSEL YAPI VE ORGANİZASYON BOYUTU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 5.5.2009 tarih ve 5894 sayılı kanun ile yapılandırılmış,
özerk bir yapıdadır. Bu yapılanma aynı zamanda rasyonel ve verimli bir organizasyon şemasını
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gerektirir. TFF’nin Türkiye Futbol Direktörlüğü makamı icat ederek tek yetkiliye sorumluluk
verilmesi bilimsel yönetim esasları kapsamında irdelenmesi gereği vardır.
Stratejide planlama bir örgütün amaç ve misyonlarında açıklanan durumlara erişmek için tepe
yönetim tarafından yapılan uzun vadeli planlardır (Eren, 2010:4). Analitik açıdan stratejik yönetim üçe
ayrılmıştır;
a) Örgütün uzun dönemli başarısını belirleyecek karar ve planların yapılması, diğer bir ifade
ile stratejik planlamanın oluşturulması,
b) Stratejinin yürürlüğe konulması için organizasyon, program, bütçe ve faaliyet süreçlerinin
yapılıp uygulanması,
c) Başarı için amaçlar ve misyonlarda belirtilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağının her
evrede sürekli olarak kontrol edilmesi ve düzeltici önlemler alınması (Eren, 2010:5).
Kriz yönetiminde krizin boyutları ve etki derecesi dikkate alınarak, sektörün özelliklerine en
uygun uygulanabilir önlemlerin alınması etkili sonuç verecektir. İşte kriz yönetiminiz amaçlarından
biride, kriz dönemlerinde, hangi önlemlerin alınmasının ve hangi yöntemlerin uygulanmasının sonuç
vereceğinin önceden belirlenmeye çalışılmasıdır.
ABD’deki Kriz Yönetimi Enstitüsü krizleri; doğal afetler, mekanik problemler, insan hataları
ve yönetimsel kararlar / kararsızlıklar şeklinde dört türe ayırmaktadır. Söz konusu kriz türleri ile ilgili
olarak oluşan risklere göre aşağıdaki sınıflandırma da yapılabilmektedir;
•

Kontrol edilebilir ve bilinenler – riskler (ekonomik, siyasi, yönetimsel ve psikolojik),

•

Kontrol edilemez ve engellenemez riskler (doğal afetler),

•

Bilinmeyen ve beklenmeyen riskler (terör, savaş, şarbon).

Söz konusu bu sınıflandırmanın yanında ayrıca aktif kriz ve tepkici kriz yöntemi şeklinde de
ayrım yapılmaktadır. Bu ayrımın ayrıntısı da şu şekildedir (Özer, 2011; 264 – 265).;
•

Aktif Kriz yönetimi: Örgütlerin, kriz çıkmadan önce bu ihtimali göz önünde
bulundurarak gerekli çalışmaları yapmaları temeline dayanır. Öngörücü ve koruyucu
kriz yönetimi olarak ikiye ayrılır. Öngörücü Kriz Yönetimi, potansiyel kriz
durumlarında diğeri ise gizli kriz durumlarında etkilidir.

•

Tepkici kriz yönetimi. Belirgin hale gelen krizlerin ortadan kaldırılması veya olumsuz
etkilerinin en aza indirgenmesi olarak tanımlanabilir. Saldırgan ve tasfiyeci Kriz
Yönetimi olarak ikiye ayrılır. Krizin kontrol edilebilir olduğu durumlarda saldırgan
kriz yönetimi, kontrol edilemez durumlarda tasfiyeci kriz yönetimi uygulanır.
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SONUÇ
Araştırılan konuda TFF’nin örgütsel yapılanmasında A Milli Takım düzeyinde tüm yetkilerin
Fatih TERİM’e verilmesi radikal bir karar olmakla birlikte, bu durum Fatih TERİM’in en başarılı
Teknik Direktör olmuş olmasına rağmen altından kalkılması çok zor olması münasebetiyle TERİM’e
karşı da bir acımasızlıktır. Somut olayda Milli Takımı Boykot etmek tavrının ortaya konulması,
konunun uluslararası medyanın gündemine gelmesi, "Sporcu", "Silah", "Baskın" ve "Kavga" gibi
olumsuzluk ve sportif erdem ile bağdaştırılamayacak problemin çözümünün sadece Fatih TERİM’e
bırakılması, konun böylelikle çözmesini beklemek, bilimsel organizasyon kültürüne de aykırıdır.
Neticede olayın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen konu Alman ZDF
Televizyonundan afişe olmuştur. Bu tarihten sonra da TFF konunun çözümü için bir katkı sunmamış,
Fatih TERİM’in kişisel becerilerine bırakılması bir organizasyon hatasıdır. Bu somut skandala rağmen
TFF’nın Türkiye Teknik Direktörlüğü yapılanmasını ve bu yapılanmanın yetki alanını tekrar gözden
geçirme gereği duymaması bir başka eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır.
Somut olayın kamuoyuna aktarılmasında ve tartışılmasında hiçbir spor muhabirinin ve spor
gazetecisinin ya da spor yorumcusunun haberdar olmaması olağan hayatın akışına uyumlu olmadığı
değerlendirilmektedir. Kuvvetle muhtemel olayın kapatılması için gizlenmesi yoluna gidildiği
düşünülmektedir. Oysa spor gazetecisi toplumla sözleşmiş sayıldığından dolayı, böyle bir haberin
toplumdan gizlenmesi hakkı söz konusu değildir.
Spor medyasında Dürüstlük, Tarafsızlık, Doğruluk gibi ilkeler, sık sık ihlal edilmekte, haber
kaynakları ile kurulan ilişkiler de önemli sorunlara neden olmaktadır (Uzun, R.: 2004;16) tespiti yanı
sıra Spor Gazeteciliği üzerine ampirik araştırma sonuçlarında, Spor Gazetecilerinin Objektif
Davranmadıkları, Spor Yorumcularının tavırlarında agresiflik ve popülistlik ile topluma olumlu mesaj
vermedikleri gibi meslek imajını zedeledikleri (Cerrahoğlu, 2004: 35) tespitlerinin geçerliliğini halen
koruduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Spor Medyasında görev yapan Spor Muhabirleri, Spor Yorumcuları
ve Spor Gazetecileri bu somut olayda olumlu sınav vermedikleri gözlemlenmiştir.
Toplum adına görev yapan ve toplum ile sözleşme imzalamış varsayılan Spor Medya
mensupları somut olayın öncesinde, olayın sırasında ve olayın sonrasında kamuoyunu aydınlatamamış,
Alman TV Kanalı ZDF yayın yaptıktan sonra ne somut olayın detayları üzerine gerekli haberciliği
sergileyebilmiş, ne de TFF’nin Türkiye Futbol Direktörlüğü yapılanmasını gerektiği kadar
araştırmıştır.
TFF Kurumsal yapısı ve halkla ilişkiler anlamında sorunu çözememiş olması Türkiye Futbol
Direktörlüğü yapılanmasının yeterli derecede işlevsel olmadığını hatta kişiye özel bir pozisyon olduğu,
bu anlayışın da kurumsal yapılanma mantığından uzak olduğunun açık bir göstergesidir.
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YEREL YÖNETİMLERİN DEZAVANTAJLI GRUPLAR KAPSAMINDA ÇOCUK VE
GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

LOCAL GOVERNMENTS’ SOCIAL AND TRAINING ACTIVITIES FOR CHILDREN AND
YOUTH AS DISADVANTAGED GROUPS
Prof. Dr. Bünyamin BACAK*, Şaziye Ceren UZUNAY**
*Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü.
**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
ABD.

ÖZET
Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim süreci, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
tartışmalarını gündeme getirmiştir. Değişen sosyal politika anlayışının yerelleşmesiyle birlikte
uygulanan sosyal faaliyetlerde gelişmektedir. Son yıllarda yerel yönetimler dezavantajlı gruplara
yönelik uyguladıkları sosyal politika faaliyetleri ile gündeme gelmektedirler. Özellikle yaşlılara,
engellilere yoksullara, kadınlara, göçmenlere ve çocuk ve gençlere yönelik sosyal faaliyetler ön plana
çıkmaktadır. Bu çalışmada, yerel yönetimlerin çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetleri
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi’ndeki uygulamalar incelenerek, genel bir
değerlendirme yapılmış, çocuk ve gençlerin eğitimler, projeler vb. alanlarda nasıl hizmet aldıkları
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Politika, Dezavantajlı Gruplar, Yerel Yönetimler, Çocuk ve
Gençler, Sosyal ve Eğitim.
ABSTRACT
Ever ending progress of change in today’s world has brought forward the discussion whether
central administration or local government practices are best. Following the localization of new social
policy understanding implemented social activities develop as well. In recent years, local governments
are mentioned for their social policy activities that are designed for disadvantaged groups. Particularly,
activities designed for elderly, disabled, poor, women, immigrants, children and youth are stressed.
This study aims to analyze social policy implementations of Balıkesir Municipality and Çanakkale
Municipality in a general manner and to what extent children and youth obtain services in the areas of
training, projects and similar areas.
Key Words: Social Policy, Disadvantaged Groups, Local Governments, Children and Youth,
Socialization and Training.
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GİRİŞ
Günümüzde sosyal politika faaliyetlerinin baş aktörü devletin yanında belediyeler ve sivil
toplum kuruluşlarına da yeni görevler yüklenmektedir. Sosyal politika faaliyetlerinin etkinliği yerel
yönetimlerin mahalli ihtiyaçlara karşı alacağı yerinden çözümlerle etkili olabilmektedir. Yerel
yönetimlerin sosyal politikalar içindeki önemi, sürekli ve bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalarla
sosyal hizmetlerin kurumsallaşması ile gelişmeye açıktır. Bu anlamda sosyal hizmetlerin yerel
çözümler üretilerek halktan gelen istek ve talepler doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi, yeni
imkânlar ve hizmetlerin yerel halka sunulmasını sağlamıştır.
Dezavantajlı gruplardan çocuk ve gençlerin sosyal hayata katılımı ve fikirlerini ortaya
koymadaki becerisi ancak ilgi, bilgi ve farkındalık düzeylerinin artmasıyla mümkündür. Bu konuda
çocuk ve gençlere yönelik uygulanacak programlar ve eğitim süreci birbirini tamamlamalıdır. Aksi
takdirde bu unsurların her biri, tek başına uygulandığında beklenen sonucu vermeyecektir. Çocuk ve
gençlere yönelik sosyal politikaları arttırma noktasında yerel yönetimler de asli öneme sahiptir. Yerel
yönetimler, çocuk ve gençlerin açısından teorik düzeyde edindikleri kazanımların en kolay biçimde
pratiğe yansıtabilecekleri yapılardır. Yerel yönetimler tarafından çocuk ve gençlere uygulanan
politikalar sayesinde çocuk ve gençler hem eğitimsel hem de sosyal açıdan gelişme imkanı
bulmaktadırlar.
Çocuk ve gençler aldıkları eğitim sırasında ve yetişkinlik öncesi süreçte, katılım başta olmak
üzere toplumsal anlamda sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Diğer deyişle, gençlerin yetişkinlik
öncesi dönemde okulda aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle toplumsal konularda daha duyarlı
hareket etmeleri ve görüşlerini rahatça ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Ancak bu farkındalık, tek
başına eğitim öğretim kurumlarında kazanılacak bir gelişme değildir. Çocuk ve gençlerin katılımını
arttırmak için genel anlamda yerel yönetimler tarafından sosyal ve eğitim faaliyetlere teşvik edilmeli
ve gençlere yönelik hazırlanacak programlarla katılım konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu
çalışmada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik
sosyal ve eğitim faaliyetleri incelenip değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çocuk ve gençlere yönelik
faaliyetler değerlendirilirken, halka en yakın ve katılımına en uygun yönetim birimi olan yerel
yönetimler düzeyindeki katılım ve uygulamalarına vurgu yapılmıştır.
1.Dezavantajlı Grup Kavramı
Dezavantajlı gruplar ifadesi Batı dillerinden Türkçe’ye doğrudan tercüme edilmiş bir
kavramdır (İngilizce; Disadvantages groups; Fransızca groupes défavorisés). Türk Dil Kurumu’nun
ifadesine göre dezavantajlı “avantajlı olmama” anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre
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avantajlı olmak ise “üstün olma” manasını taşımaktadır. 9 Literatüre bakıldığında dezavantajlı gruplar
ile ilgili net bir tanım olmadığı görülmektedir. Kavramla ilgili olarak; dışlanmış gruplar, marjinal
gruplar, risk grupları, sınıf altı grupları, özel gereksinimli bireyler olarak yapılmış isimlendirmelere
rastlanmaktadır. Tanımlar ne kadar farklılaşsa da bu grupta yer alan bireyler benzerlik göstermektedir.
Bu bireyler toplumun çoğunluğunun ulaşabildiği ve kullandığı teşvik, sorumluluk, özsaygı, sosyal
destek, eğitim, sağlık, istihdam, sermaye gibi bireysel ve sistemsel araçlara ulaşamamaktadır. 10
Bireyler yaşamlarını sürdürmek için pek çok şeye ihtiyaç duyarlar. Toplumda bireylerin
ihtiyaçlarına ulaşmasının engellenmesi ya da bir şekilde karşılanamaması dezavantajlılığa neden
olmaktadır. Kendi kendine yetememe olarak da adlandırılan dezavantajlılığın gerçekleşmesinde,
kaynakların yokluğu, ulaşılmazlığı, toplumsal bakış, devlet politikaları, kurumsal uygulamalar ve
sosyal koşullar etkili olmaktadır. 11
Dezavantajlı olabilme durumu başta ekonomik durumdan kaynaklanan yoksulluk olmak üzere,
sosyal ve kültürel olanaklara yeterince yakın olamama olarak da ifade edilmektedir. Toplumsal
yaşamda dezavantajlı olarak nitelendirilen gruplar başta ekonomik durum olmak üzere, cinsiyet
ayrımcılığından, etnik köken farklılığından ya da din veya politik yapılardan kaynaklanan nedenlerle
farklılık gösteren bireylerden oluşmaktadır. Dezavantajlılık doğuştan itibaren bireyde mevcut
olabildiği gibi dil, din ve ırksal özellikler ile sonradan da ortaya çıkabilmektedir. 12 Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı dezavantajlılığa neden olan engelleri genel olarak sıralamıştır. Buna göre
dezavantajlılığa neden olan temel nedenler;
•

Ekonomik engeller,

•

Yetersiz sosyal hizmet,

•

Yasal ve kurumsal ayrımcılık,

•

Alternatif araçlar için yetersiz destek,

•

Sınırlı iletişim,

•

Belirli ihtiyaçlara olan eksik bilinç ve duyarsızlık,

•

Resmi kurumlara güvensizlik,

•

Fiziksel erişim yoksunluğu olarak sayılmaktadır.

9

TDK,http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.575ffda0d 2d265.819104
64 (14.03.17).
10
Şaziye Ceren Uzunay, Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları :Bir
Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi,2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, s.13.
11
Adem Öcal, Dezavantajlılıkla ilgili Temel Kavramlar, Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Bilgiler, 1. Basım,
Pegem Akademi, 2015, s. 3.
12
Yunus Emre Özer, Yunus Çolak, “Yoksulluk, Dezavantajlı Grup ve Suç İlişkisine Yönelik Bir Alan
Araştırması: İzmir Kadın Sığınma Evleri Örneği”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:29, Sayı:3,2015,s. 483.
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Sosyal adaletin sağlanamadığı, bütün vatandaşların temel hak, özgürlük, fırsat ve olanaklardan
eşit yararlanamadığı durumlarda gelecek kaygısı artmakta ve yoksulluk kültürünün ortaya çıktığı
görülmektedir. Üretime katılan bireylerin adaletli bir pay alamaması durumunda, yoksul bireylerin
olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu ülkelerde sosyal huzursuzluklar, sosyal kaygılar, sosyal kaos
artmaktadır. Dezavantajlı gruplarda sosyal yapının etki alanı sadece üretime katıldığı halde adil gelir
dağılımını alamayan üreticiler değil, toplumda var olan ancak üretime katılamayan çocuklar, yaşlılar
ve engelliler de olmaktadır. Toplumsal yapının isteklilerine karşılıksız kalmayan işletmeler, toplumsal
sorunlarla ve dezavantajlı duruma düşen kesimler ile ilgilenmektedir. Hem devlet etkisi ile hem de
işletmelerin etkisiyle toplumun her kesiminde dezavantajlı grupların içinde bulunduğu olumsuz
durumların çözümlenmesi amaçlanmaktadır. 13
Ülkemizde nüfus bakımından yoğun kentlerin devamlı göç almaları, gelir dağılımının
adaletsiz olması, kentler arası gelir dağılımı uçurumları dezavantajlılığın oluşmasına yol açan başlıca
nedenlerdir. Günümüzde toplumsal bir gerçek olarak kabul edilen dezavantajlılığın ortadan
kaldırılması için hem yerel hem de ulusal bir platformda üretilip geliştirilecek politikalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Üretilecek olan politikalar yasal düzenlemelerle kısıtlı kalmayıp uygulama kısımları
bakımından sosyal anlamda kapsayıcı olmalıdır. Politikaların kapsayıcı olması bireylerin içinde
bulundukları dezavantajlı durumun mümkün olduğu kadar değiştirilmesinde etkili olmaktadır. 14
2. Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar İle İlişkisi
Yerel yönetimlerin sosyal alanda dezavantajlı gruplara yönelik yapılan uygulamalar
incelendiğinde, yapılan hizmetlerin bölgeden bölgeye ve dönemden döneme yapısı değişmekle beraber
sosyal politika fonksiyonlarının yerine getirildiği görülmektedir. Küreselleşmenin de etkisi ile sosyal
politika yapısında birtakım değişiklikler ve sosyal politika fonksiyonunda dönüşümler yaşanmaktadır.
Günümüzde sosyal politika alanında yaşanılan bu dönüşüm ile birlikte yerel yönetim birimi olan
belediyelerden kentsel yapı, geri dönüşüm, yol, su, köprü, park, sosyal ve kültürel hizmetler,
ekonomik yükümlülükler

ve

dezavantajlı gruplara yönelik bir takım hizmetlerin sunulması

beklenmektedir. Dönüşümlerin devam etmesi ile birlikte yerel yönetimler, yerel halkın ihtiyaçlarını
göz önüne almaktadır. Halkın ihtiyaçlarının belirlenmesinde yerel halkın katılımı ile yerelleşme
vurgusu öne çıkmaktadır. 15
Ülkemizde sosyal politika hizmet uygulamaları incelendiğinde uzun yıllar boyunca yapılan
hizmetlerin merkezi yönetim yapıları tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Merkezi yönetimler
tarafından sağlanan hizmetler planlama açısından kolaylık sağlamış olsa da yerel hizmet bakımından
13

Y.Pınar Soykut Sarıca, Elçin Yüksel, “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak
Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam”, Çalışma İlişkileri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2012, s. 52.
14
Yunus Emre Özer, Yunus Çolak, “Yoksulluk, Dezavantajlı..”,s. 483.
15
Keskin, Bedrettin. “Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinde ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik”, Süleyman
Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:26, 2012, s. 172.
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düşünüldüğünde yapılmak istenen hizmetlerin eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır.
Örneğin; kaynak yetersizliği, yerel halkın ihtiyaçlarının belirlenmesindeki sıkıntılar gibi. Yapılan
düzenlemelerle birlikte yetkilere paralel olarak sosyal hizmet uygulamaları düşünülerek hizmetler
sunulmaya başlanmıştır. Sosyal alanda yapılan bu hizmetler, sosyal hizmet sunumunun temelini
oluşturmuştur. Sosyal alanda yapılan hizmet sunumu, yerel yönetimlerin en önemli yükümlülüğü
haline gelmiştir.
3. Yerel Yönetimlerin Çocuk ve Gençlerin Sosyal Hayata Katılmasındaki Rolü
Devlet sosyal politika üretmek dışında yerel yönetim ve merkezi yönetimlerin çalışmalarını da
düzenlemektedir. Devlet, hem merkez hem de yerel yönetimlerin işbirliği ile dezavantajlı grupların
gıda ihtiyacını karşılama, sağlık sorunları ile ilgilenme, eğitim vb. alanlarda vatandaşlarına her türlü
sosyal güvenceyi sağlamak için çalışmalar yapar. Yerel yönetimler, bölge halkına devlete göre daha
yakın olduğundan kent düzenlemelerinin yanı sıra halkın ihtiyaçlarına da cevap veren ve sosyal
politikalar üreten kurumlar haline gelmişlerdir. Günümüzde yaşam şartlarından dolayı yerel yönetim
birimlerinin sosyal politika alanında yaptığı çalışmalar artarak devam etmektedir. Kent yaşamının
getirdiği zorluklar, eğitim sisteminin düzenlenmesi, sosyo-ekonomik faaliyetlerin hızlanmasını da
beraberinde getirmiştir. Yerel yönetimler, değişen koşulların getirdiği sonuçlar karşısında daha fazla
hizmet üreten, üretilen bu hizmetlerin uygulayıcı pozisyonunda bulunmaktadır. 16
Yerel yönetimler bulundukları yerde yaşayan vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel,
sağlık ve eğitim olarak yapılacak olan hizmetlerin planlaması, koordine edilmesi ve uygulanması
rolünü üstlenmektedir. 17 Yerel düzeyde yapılan hizmetler doğrultusunda zaman geçtikçe özel hizmet
taleplerini ortaya çıkarmaktadır. Yerel yönetimler, bulunduğu bölgede etkili olabilmek için her
bölgeden değişik insanlar tanıyıp, yapılacak olan hizmetlerin en iyi şekilde yapılanmasını
sağlayabilir. 18
Yerel yönetimler çocuk ve gençlerin sosyal hayata katılımı açısından önemli bir basamaktır.
Yerel yönetimlerin çocuk ve gençlerin katılımını geliştirmede ve sosyal bütünleşmelerini sağlamadaki
önemi bilinmektedir. Türkiye’de yerel yönetimler; il özel idaresi, belediyeler ve köy olarak
tanımlanmıştır. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu görev ve
sorumluluk alanlarında gençliğe yer vermektedir. İlgili kanunlarda birçok görev ve sorumlulukla aynı
anda geçen çocuk ve gençlere yönelik hükümlerin öneminin farkında olunması gerekmektedir. Çocuk
16

Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, İmge Kitabevi, Ankara, 2006,
s. 189.
17
Guy Daly ve Howard Devis, “Yerel ve Bölgesel Yönetim, Yönetişim ve Sosyal Politika”, Sosyal
Politika, Kuramlar ve Uygulamalar, Der: Pete Alcock, Margaret May, Karen Rowlingson, Çev:
Barış Yıldırım vd., Siyasal Kitabevi, 2011, s. 355.
18
Jefferey M. Sellers ve Anders Lidström, “Decentralization, Local Government, and the Welfare
State”, Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions,
Cilt:20, Sayı:4, 2007, s. 611.
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ve gençlik bahsi altında değerlendirilmesi gereken birçok alt başlık bulunmaktadır. Örneğin, yerel
yönetimler sosyal bütünleşme kapsamında eğitim, kültür, spor, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar ve suç işlemiş gençlerin topluma kazandırılması gibi sosyal yönü ağır basan,
gençliğe

yönelik

projelere

destek

vermeli ve

yerel hizmetlerde

gönüllülük

faaliyetlerini

düzenlemelidir. 19
4-Balıkesir ve Çanakkale Belediyelerinin Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim
Faaliyetleri
Balıkesir

Büyükşehir

Belediyesi kapsamında dezavantajlı gruplara uygulanan sosyal

politikalar, ihtiyaç durumunda olan kişilere ve yere göre değişmektedir. Merkez ilçe olan Karesi
Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi, büyükşehir kapsamında olduğundan dolayı daha aktif faaliyet
göstermektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal politika faaliyetlerini Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanlığı dahilinde ve bağlı birimler koordinasyonunda gerçekleştirmektedir. Çocuk ve
gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetleri:
Matematik Cepte Projesi : Karesi Belediyesi tarafından düzenlen Matematik Cepte
projesinde oluşturulan sisteme kayıtlı 1167 öğrencinin olduğu, 20 haftada 30.000’e yakın soru
çözülmüş, haftada ortalama 1500 soru fotoğraflanıp gönderilmiş, 492 öğretmenin de sisteme giriş
yaparak sorulan soruların çözümünde noktasında öğrencilere yol göstermiştir. Bu projenin yapılma
amacı matematiğe olan ilginin giderek artması, çocukların artık matematikten korkarak değil severek
çalışmaları, Balıkesir ilinin her yerine ve sonrasında tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıp, merkezi sınavlarda
matematik başarı ortalamasının her yıl artarak ilerlemesidir.
Sağlığımı Seçiyorum Harekete Geçiyorum : Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen bu
projede okul çağındaki çocukların ve gençlerin bağımlılığa neden olan maddelerden korunmasına,
bağımlılık yapan maddeler ve zararlı alışkanlıklar hakkında farkındalık yaratılmasına, ailelerin
bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar ile mücadelede öğrencilere destek olmalarına katkı sağlamaktadır.
Öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte doğa yürüyüşleri, bisiklet gezileri, seminerler, tiyatro
gösterileri, halk oyunları gösterileri, konserler ve okul içi sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
Bilim Tırı, Bilimin Sultanları Sergisi: Karesi ilçe sınırlarındaki okulları gezen bilim tırı
etkinliğiyle, belirlenen programa göre fizik, kimya ve matematik ağırlıklı deney mekanizmalarının yer
aldığı bilim tırında öğrenciler bizzat deney yapma imkanı bulunmaktadır. Bilimin sadece derslerin bir
parçası değil, hayatın bir parçası olduğunu kanıtlayan sunumlar da yapılmaktadır. Bilim tırında ayrıca
bilimin sultanları sergisi de yapılmaktadır.

19

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Kentleşme Şurası 2009, Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu,
2009: 35–39
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Karesi’de Okullar Nefes Alıyor: “Karesi’de Okullar Nefes Alıyor” projesi, spor yapmayı
seven öğrenciler ve yetişkinler için hayat boyu öğrenme merkezi ve eğlenme ve dinlenme
aktivitelerine imkan veren yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesidir. Bu proje iki yönlüdür.
Birincisi planlı ve sistematik bir çalışma olması, ikincisi ise velilerin yanı sıra halka yönelik de bir
çalışma olmasıdır. Semtte yaşayan insanlar okul dışında da buraya gelerek yararlanabileceklerdir.
Projenin amacı öğrenciler gidince kapanan bir okul değil gönüllü olarak okullara gelerek, okullardan
gündüz saatleri dışında da tam kapasite ile faydalanmasının sağlanması, okul bahçelerinin fiziki
yapılarına

uygun

ağaçlandırılmasıdır.

projeler

ile

yeniden

düzenlenerek

peyzaj

tasarımının

yapılması

ve

Diğer bir amaç ise eğitim paydaşlarının bütünleşmesinin sağlanması, fiziksel

aktiviteler gerçekleştirilmeleri ve 7 gün 24 saat nefes alan okulların oluşmasıdır. Proje kapsamında
2015 yılında 17 okulun bahçesini sosyal donatı alanları ile öğrencilere yaşam alanları haline
getirilmiştir. Projede 15 okul planlanmıştır. Planlanan okullar uygulama aşamasındadır.
Rengarenk Projesi : Karesi Belediyesi kapsamında köy okullarındaki, merkeze uzaklığı
nedeniyle dezavantajlı olarak kabul edilen çocuklar ile genç gönüllülerin bir arada olacağı onların
sosyal hayata katılımını arttıracak, farkındalık yaratacak, bakış açılarını pozitife çevrileceğinden
hareket ile uygulanan bir projedir. Bu projenin amacı köy okullarındaki çocukları sosyal hayata aktif
olarak kazandırmak, ekip çalışmasına yönlendirmek, ekip çalışması deneyimlerini sportif ve sanatsal
etkinlikler ile artırmak, öğrenciler ile birlikte okulun iç ve dış düzenlenmelerinin yapılmasıdır.
Havuzlar Mahalleye, Çocuklar Havuza: Balıkesir Karesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
yaz okulu projesi kapsamında Karesi ilçesi sınırlarında kırsal göçün ve mültecilerin fazla olduğu
mahalleler arasından pilot seçilen ilköğretim okullarından, 4 okul bahçesinde kurulacak olan portatif
zemin üstü yüzme havuzu ile ilköğretim çağındaki ulaşılması planlanan 5000 çocuğa 1 ay yüzme
eğitimi verilmektedir. Seçilen okulların kırsal mahalleden göç almış ya da mülteci çocuklar olması
nedeni ile bu proje ile ilk defa yüzme eğitimi yanında değerler eğitimi, halk oyunları eğitimi,
unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları eğitimini de verilmektedir. Böylece yaz tatillerinde çocuklar,
kötü alışkanlıklardan uzak tutulmakta, tatile gidemeyen çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal
gelişimine katkı sağlamaktadır. Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların, sosyal ve sportif
alanlarda destekleyici bu proje ile çocukların toplumsal hayatın aktif üyesi olması ve özgüven sahibi
çocukların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Yaz okulu kavramını tamamen değiştiren bu proje ile her
yaz döneminde daha fazla öğrenciye ulaşılarak çocukların yaz dönemlerini daha yararlı ve daha
sağlıklı geçirmesi sağlanmaktadır.
Bilişim Evi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kapsamında Paşaalanı mahallesinde okul
çağındaki çocukların yararlanması amacı ile beş adet bilgisayar ve internet hizmeti verilmektedir.
Bilişim evi personeli Hüseyin Haytabay, bilişim evini öğrencilerin temiz güvenilir bir şekilde
internetten yararlanıp ödevleri yaptığı, ücretsiz olarak ödev çıktılarının alındığı bir çalışma ortamı
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olarak anlatmıştır. Dört yıldır hizmete açık olan bilişim evi hafta içi saat 08.00 ile 17.00 arasında
hizmet vermektedir. Öğrenciler okul kimliği ile gelip bu hizmetten yararlanmaktadırlar.
Gençlik Merkezi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kapsamında Gençlik ve Spor Şube
Müdürlüğü daire başkanlığına bağlı olarak gençlik merkezi yürütülmektedir. Gençlik merkezi
kapsamında açılan spor okulları, yaz okulları çocuk ve gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak
tutmak ve sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak için düzenlenmektedir. Mahalle ligleri, basketbol,
voleybol, futbol, güreş ve diğer etkinlikler bu merkezde hizmet vermektedir. Gençlik merkezi
personeli Mehmet Uçak, yapılan görüşmede hizmet verilen birçok kursun ücretsiz olarak yerine
getirildiğini belirtmektedir.
Çanakkale Belediyesi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik uygulanan sosyal politikalar
ihtiyaç durumuna göre değişmektedir. Araştırma kapsamında merkez ilçe ve Kepez Beldesi’nde
yapılan sosyal politikalar incelenmiştir. Çanakkale Belediyesi, sosyal politika faaliyetlerini Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı dahilinde ve bağlı birimler koordinasyonunda gerçekleştirmektedir. Bu
projeler:
Spor Merkezi: Çanakkale Belediyesi tarafından faaliyet gösteren spor merkezi müdürü Şafak
Ercüment, yüzme havuzu ve sosyal tesisin 2006 yılında hizmete sunulduğunu ve daha çok çocuk ve
gençlere yönelik olduğunu belirtmiştir. Spor merkezi dahilinde 14 branş bulunmaktadır. Branşlar,
voleybol, basketbol, jimnastik, yüzme, santraç, tenis, masa tenisi, pilates, atletizm, bisiklet, su sporları,
sağlık merkezidir. Hizmet dahilindeki spor faaliyetleri ücretsiz olarak verilmektedir. 7-14 yaş
arasındaki çocuk ve gençler bu hizmetten faydalanmaktadır. Her yıl yaklaşık 800-900 kişi bu
hizmetten faydalanabilmektedir. Spor etkinliklerinin dışında kafeterya, çok amaçlı salonlar, soyunma
kabinleri, masaj odaları, duş yerleri, yüzme havuzu, misafirhane ve dinlenme odaları da
bulunmaktadır.
Barbaros Mahallesi Kütüphanesi: Çanakkale Belediyesi tarafından 2004 yılında hizmete
giren Barbaros Kütüphanesi kentte yaşayanlara ücretsiz hizmet vermektedir. Kütüphaneden daha çok
okul çağında olan çocuklar faydalanmaktadır. Çocuklar kütüphanede hem ders çalışıp kitaplardan
faydalanmakta hem de ücretsiz internet ile ödevlerini yapmaktadırlar. Kütüphanenin genel toplam üye
sayısı 1741 kişidir. Kütüphaneye kayıtlı 3097 adet kitap bulunmaktadır. Kütüphaneyi 2004 yılından
2016 yılına kadar kullanan kişi sayısı 43.911 kişidir.
Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi: Kepez Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi
sorumlusu olan Öznur Enginer, Gençlik Eğitim ve Kültür merkezinde çeşitli kursların olduğu ve
ücretsiz olarak hizmet verildiğini belirtmiştir. Halk eğitim müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kurslar
yapılmaktadır. Bunlar; resim, çini, kağıt rölyef, seramik, satranç, el sanatları, gitar, bağlama, halk
müziği, çocuk tiyatrosu, sabun yapımı, halk oyunları, İngilizce ve bilgisayar kurslarıdır. Gençlik
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Eğitim ve Kültür Merkezi daha çok çocuk, genç ve bayanlara hizmet vermektedir. Okul çağındaki
çocuklara ödev yapmaları için de imkanlar tanınmaktadır. Yetişkinler için de gençlik eğitim ve kültür
merkezi ve halk eğitim müdürlüğü işbirliği içinde kurslar verilmektedir.
SONUÇ
Dünyada küreselleşmenin etkisiyle hayatımızın her alanında olduğu gibi kamu yönetimi,
sosyal politikalar ve ekonomi alanında da önemli değişimler ve dönüşümler yaşanmaktadır.
Günümüzde, sosyal devletin gereği olan sosyal politikaları hem merkezi idare eliyle, hem de yerel
yönetimler eliyle uygulamaktadır. Türkiye’de son yıllarda Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla da
ilişkili olarak kamu yönetimi alanında çok önemli değişiklikler yapılmıştır.
Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içersindeki farklı büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan
insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni
içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel
gelire, bütçeye ve gerekli olan personele sahip; merkezi yönetimle olan ilişkilerinde özerk olarak
hareket edebilen; işleyişinde açıklığı, şeffaflığı, insan haklarını, çoğulcu ve katılımcı demokrasi
ilkelerini hayata geçiren; yetkilerin yerel topluluğa en yakın yönetim birimince kullanıldığı kamu tüzel
kişiler olarak genel bir tanım yapabileceğimiz, yerel yönetimlere bugün, merkezi hükümetin
sorunlarını yerinde ve anında çözülmesi konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir.
Her toplumda var olan çocuk ve gençler hayatın önemli bir payını oluşturmaktadır. Çocuk ve
gençlerin sosyal bakımdan eğitilmesi ve geliştirilmesinde uygulanan faaliyetler göz önünde
bulundurulduğunda

yerel yönetimlerin payının önemli olduğu görülmektedir.

Sosyal hizmet

sorumluluğunun en önemli sacayaklarından birini teşkil eden çocuk ve gençler konusunda da
belediyelerin daha da özverili olmaları ve bu konuya kaynak aktarımlarında cömert davranmaları
gerekmektedir. Toplumun önemli bir çoğunluğunun çocuk ve gençlerden oluştuğu göz ardı
edilmemelidir.
Bu anlamda Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik
attığı adımların diğer il ve ilçe belediye yöneticilerine de örnek olacağı açıktır. Özellikle de Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı “Matematik Cepte Projesi” ve “Rengarenk Projesi” gibi
çocukları eğitici ve sosyalleştirme amaçlı uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk ve genç
bireylerin teoride ve pratikte kendi yaratıcı deneyimlerini en güzel şeklide ortaya koyabildikleri bu tür
projelerin ülkenin tamamına yayılması başta çocuk ve gençlerin yararına olduğu kadar toplumun genel
menfaatleriyle de örtüşecektir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Matematik Cepte Projesi” ile eğitimlerine katkıda
bulunarak onları geliştirmeye, “ Sağlımı Seçiyorum Harekete Geçiyorum” ve “Havuzlar Mahalleye,
Çocuklar Havuza” projeleri ile çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup onları sosyal
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hayatla

alıştırmaya,

“Bilim

Tırı,

Bilimin

Sultanları Sergisi”

ile

dersleri ile

ilgili deney

mekanizmalarının yer aldığı platformda bizzat deney yaparak onların öğrenmesini sağlamaya,
“Rengarenk Projesi” ile farklı ortamlardan bir araya gelerek gönüllü olarak ekip çalışması, sportif ve
sanatsal olarak etkinliklerini artırmaya ve “Bilişim Evi” projesi ile öğrencilerin temiz güvenilir
yerlerde çalışma ortamları oluşturmaya yönelik uygulamalardır. Çanakkale Belediyesi’nde ise “Spor
Merkezi” ile çocuk ve gençlerin yararlanabileceği 14 branştan oluşan sportif faaliyetlerin yapılması,
“Barbaros Mahallesi Kütüphanesi” ile hem kitaplardan faydalanma hem de ders çalışma ortamı
oluşturması, “Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi” ile birlikte çocuk ve gençler istedikleri kurslardan
faydalanması sosyal ve eğitim faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi’nin incelendiği bu çalışmada çocuk
ve gençlere yönelik sosyal ve eğitim faaliyetleri değerlendirilmiştir. Yapılan alan araştırması
sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projelerin daha farklı, güncel ve uygulanabilir
nitelikte olduğu görülmüştür. Çanakkale Belediyesi projeleri daha çok kütüphane, gençlik merkezi vb.
kurumlarda sosyal ve eğitim faaliyetlerinin olduğu gözlemlenmiştir.
Dezavantajlı gruplarda yer alan çocuk ve gençler için yerel yönetimler, farkındalık
oluşturmak, sosyal sorumluluk sağlamak, sosyo-ekonomik sorunlarına kalıcı çözümler üretmek
amacını taşımaktadır. Çocuk ve gençlerin erken yaşlarda hayata katılması, toplumda söz sahibi olması
aldığı eğitimle orantılıdır. Aile ve okuldan aldığı eğitimler dışında sosyal hayatta da belirli sosyal ve
eğitim projelerinde yer almaları önemlidir. Bu durumda yerel yönetim birimlerine önemli görevler
düşmektedir. Özellikle belediyeler bu konularda daha aktif ve sosyal faaliyet üretmelidirler.
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ÖZET
Otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerde genel olarak eğitim sistemi de ülke yönetimi gibi
otokrasi üzerine temellendirilmektedir. Bu eğitim sisteminde kuralcı, tek merkezli, sorgu ve tartışma
kabul etmeyen bir hiyerarşik yapı mevcuttur. Örneğin, 1930'lu ve 40'lı yılların bir bölümünde Alman
Eğitim Sistemi'ne hakim olan Nazizm İdeolojisi'nde de otokrasinin ağırlığının fazlasıyla hissedildiği
görülmüştür. Tek bir ideolojiye, tek bir doğruya ve tek bir lidere inanmayı emreden Nazi Eğitim
Sistemi'nde, öğrencilerin Nazizm ideolojisi dışındaki farklı görüş ve fikirlere yönelmeleri kati suretle
yasaklanmıştır. 1945 yılında Nazizm ideolojisinin resmi olarak tüm dünyada tamamen ortadan
kalmasıyla Almanya'da da otokrasinin eğitim sistemi üzerindeki egemenliği ortadan kalkmıştır. Buna
karşın Almanya'da öğretmenlerin hala otokrasiyi eğitim sisteminde etkin bir metot olarak kullandıkları
yönünde eleştiri ve tartışmalar devam etmektedir.
Bu çalışmada, Hitler dönemi eğitim yapısındaki otokrasi algısı üzerine yapılan eleştiriler
Almanya'da büyük bir gişe başarısı yakalan yine Alman yapımı Die Welle (2008) filmi üzerinden
değerlendirilmiştir. Çalışmada, film Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz metodu ile ele
alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, otokrasinin Hitler Dönemi'nde olduğu gibi hala eğitim
sistemini olumsuz şekilde etkileyebileceği sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hitler, Eğitim Sistemi, Otokrasi
ABSTRACT
In countries governed by authoritarian regimes, in general, the education system is based on
autocracy, like state administration. In this education system, there is a hierarchical structure that is
normative, one-centered, and does not accept queries and discussions. For example, in the 1930s and
40s, it was seen that the domination of the autocracy was felt too much in the Nazism Ideology, which
dominated the German Educational System. In the Nazi Educational System, which commands a
single ideology, a single truth, and a single leader, it is strictly forbidden for students to go to different
views and ideas except for the ideology of Nazism. In 1945, the dominance of the autocracy over the
education system disappeared in Germany, as the ideology of Nazism was abolished in the whole
world. On the other hand, criticism and debate have continued in Germany that teachers have been still
using autocracy as an effective method in the education system.
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In this work, the criticism of the perception of autocracy in Hitler-reign education was
evaluated by the German film Die Welle (2008), which had a big revenue success in Germany. In the
study, the film was dealt with by methodological analysis of Roland Barthes. In the light of the
findings, the result is that the autocracy can still adversely affect the education system as it was during
Hitler's reign.
Key words: Hitler, Education System, Autocracy
GİRİŞ
Totaliter devletlerde eğitimdeki temel amaç, diktatör veya parti tarafından vurgulanan ve
temsil edilen irade ve rehberliğe bütün bireylerin mutlak itaatidir (Kandel, 1935: 153). Yani öğrenciler
kati suretle sorgulamaz, verilen emirleri uygular ve devlet başkanının sınıftaki yegane temsilcisi
konumundaki öğretmene kayıtsız bağlılık gösterilmesi istenir. Otokrasinin eğitimde egemen olduğu bu
anlayışın özünde "öğretmen daima haklıdır, öğrenci daima haksızdır ve öğretmene kayıtsız şartsız itaat
edilmelidir.
Totaliter olarak nitelendirilen devlet ya da yönetim biçimleri, farklı din, ideoloji ve dünya
görüşüne dayanıyor olsalar bile söz konusu devlet ya da sistemlerin özellikleri çoğunlukla birbirlerine
benzerlik arz ederler (Sakman, 2015:119). Bu benzerliğin görüldüğü temel alanlardan biri de eğitim
yapısıdır. Totaliter yönetimlerde eğitim genel manada, ister Komünizm olsun, ister Nazizm veya
Faşizm olsun, mutlak itaat temellidir. Otokrasinin egemen olduğu eğitimde, mutlak suretle
öğrencilerin sıkı disiplin, düzen ve hiyerarşik bağlılık içinde hareket etmeleri istenir. Öğrencilerin,
okuduğu kitaplar, giydikleri kıyafetlere kadar her şey tek tipleştirme üzerinedir. Özellikle Nazizm
İdeoloji'nin hakim olduğu 1933-1945 yılları arasındaki Almanya'daki Adolf Hitler Dönemi'nde
otokrasinin eğitim yapısında tavizsiz bir şekilde uygulandığı görülmektedir.
Nazizm dönemini üzerinde alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, Türkiye'de sınırlı sayıda
akademik çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalar içinde, Çakı ve arkadaşları (2017) "Türk
Sinemasında Nazizm İdeolojisinin Sunumu: Kırımlı Filminin Göstergebilimsel Analizi" başlıklı
çalışmalarında, Nazizm ideolojisinin Türk sinemasında nasıl sunulduğu incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar

incelendiğinde, Türk sinemasında Nazizm ideolojisinin olumsuz yönleriyle kitlelere

sunulduğu görülmüştür.
Yine, Çakı ve Denli'nin (2017) "Türk Sinemasında Nazizm ve Komünizm İdeolojilerinin
Karşılaştırmalı İncelenemesi: ‘Birleşen Gönüller’ Filminin İkonografik Analizi" adlı çalışmalarında da
Nazizm ideolojisinin Türk sinemasında olumsuz yönleriyle sunulduğunu tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada, Hitler dönemi eğitim yapısındaki otokrasi algısı üzerine yapılan eleştiriler
Almanya'da büyük bir gişe başarısı yakalan yine Alman yapımı Die Welle (2008) filmi üzerinden
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değerlendirilmiştir. Çalışmada, film Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz metodu ile ele
alınmıştır. Çalışmanın özgünlüğünün, alandaki eksikliği bir ölçüde gidereceği düşünülmektedir.
HİTLER DÖNEMİNDE EĞİTİM YAPISI
Naziler 1933 yılında Almanya'da iktidara geldiklerinde ilk üzerinde durdukları konuların
başında eğitim yapısı gelmiştir. Naziler, eski Alman idealist eğitim sistemini ve verilen liberal
değerlere olan inancı reddederek, Alman eğitim sistemini sil baştan değiştirme yoluna gitmişlerdir
(Macit, 2007: 127).
Eğitim sisteminde ilk üzerinde durulan konu Alman ırkının üstünlüğüdür. Alman ırkı Nazilere
göre üstündür ve bu görüş Alman okullarında öğrencilere kayıtsız şartsız empoze edilmelidir. Nitekim,
Hitler'e göre de Alman ırkının üstünlüğü öğrencilere mutlak suretle öğretilmelidir (Hitler, 2004: 375).
Yine Naziler, okullarda verilen pek çok dersin, öğrencilerin kafasını gereksiz yere doldurmaktan ileri
gitmediğine inanmaktaydı. Bu amaçla devlet, gereksiz görülen dersleri müfredattan çıkararak, ilk
olarak halk sağlığıyla ilgilenecek ve gençler beden eğitimi ve spora özendirilecekti. Ders müfredatı
göre okul, her şeyden önce insanı pratik yaşama hazırlamalıydı ve ilkokuldan itibaren tüm sınıflara
yurttaşlık bilgisi dersleri verilmeliydi (David, 1991:43). Bu açıdan, Nazilerde ulusal kimlik ve ırksal
farklılık oluşturulması müfredatın temel konularını kapsamaktaydı (Pine, 2010:13).
Okullarda, Hitler'i öven şarkılar söylenmektedir. Örneğin, anaokullarında, "Biz Führer'i
severiz, Biz Führer'den onur duyarız, Biz Führer'i takip ederiz, Ta ki gerçek bir erkek oluncaya kadar!"
ve "Führer'imize inanıyoruz, Führerimiz için yaşıyoruz, Führerimiz için ölüyoruz, Ta ki kahraman
oluncaya kadar" şeklinde Hitler odaklı şarkılar öğrencilere söyletilmektedir. Hitler, bir öğrenci için her
şeydir (Hirsch, 1989, 63).
Nazilerin eğitim kurumlarında erkelere daha fazla önem verdikleri görülmektedir. Alman
Eğitim Bakanlığı'nın, liseyi bitirenlerin ve yüksek öğrenim göreceklerin ağırlıklı olarak erkeklerden
oluşmasına yönelik çalışmalar yaptığı görülmüştür (Yavuzoğlu, 2004:75 ). Hitler dönemi eğitim
yapısında Nazizm ideolojisi sınıfları tamamen etkisi almıştır Örneğin, derslerde öğrenciler sürekli
olarak Nazi selamı vermekte (Fotoğraf 1), sınıflar Nazizm'in sembolü gamalı haçlarla donatılmaktadır.
Tabi ki sınıfların baş köşesini süsleyen resim de Alman Devlet Başkanı Adolf Hitler'e aittir (Fotoğraf
2).
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Fotoğraf 1: Öğrenciler Nazi Selamı Verirken

(Kaynak: https: //www.doew.at / erkennen / ausstellung / 1938 /jugend -im- national
sozialismus / die-schule-als-institution-der-ns-erziehung)
Fotoğraf 2:Nazi Döneminde Bir Sınıf

(Kaynak: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/alltagsleben/schule.html)
Naziler eğitim sisteminde öğrencilerin birey olarak bir hiç oldukları üzerine yönelmiştir.
Öğrencilere "Alles für Deutschland (Herşey Almanya için)" öğretisi üzerinden, hayatlarının Almanya
ile değer kazandığı empoze edilmiştir. Nitekim,

Nazi eğitim yapısı hiç bir zaman bireyselliği

öğütlemedi. Eğitimdeki temel amaç kitle hareketini oluşturmaktı (Blackburn, 2012: 116). Bunun
yanında Alman eğitim sistemi Nazizm döneminde daha seküler bir boyut kazanmıştır. Eğitimde dini
temeller yerine ırksal ve ideolojik temeller ön plana çıkmıştır (Wunderlich, 1937:347),
Naziler, Almanya'da eğitim olanaklarından yalnızca ari ırk olarak gördükleri Alman
vatandaşlarının yararlanmasını istiyorlardı.

Bu amaçla

Naziler, Alman olmayanların eğitim

olanaklarından yararlanmasını engelleyici yasalar yürürlüğe koydu (Jarausch, 1986:113). Ayrıca
derslerde ari ırkın nasıl olduğu, ari ırkı Yahudilerden ayıran temel özelliklerin neler olduğu derslerde
anlatılmaktadır. Nitekim, Yahudiler derslerde ayrıntılı olarak -aşağılayıcı bir dille- öğrencilere
anlatılmaktadır (Bakınız Fotoğraf 3).
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Fotoğraf 3: Yahudiler Üzerine Ders Verilirken

(Kaynak: http: // www.zeitklicks.de / nationalsozialismus / zeitklicks / zeit / 82 / 4 /
der-giftpilz - ein-kinderbuch-hetzt-gegen-die-juden/)
BARTHES'IN GÖSTERGEBİLİM ANLAYIŞI
Göstergebilim pek çok açıdan beşeri gelenek içinden bir kopuşu temsil eder. Her şeyden önce
anahtarları yüzyıl başında Saussure tarafından oluşturulan ve daha genel bir iletişim ve kültür
biliminin temelini atan dilbilim şekli psikoloji ve estetiğin dar ve tarihi tasarımından uzaklaşıp,
biçimci bir dil anlayışına yönelmiştir (Jensen, 2005: 33).
Göstergebilim, diller, düzgüler, belirtgeler vb. gibi gösterge dizlerini inceleyen bilimdir. Bu
alanda dilin ayrıcalıklı ve özerk bir yeri bulunduğunda konusunda herkes hemfikirdir;

bu da

göstergebilimi dilsel olmayan göstergelerin incelenmesi biçiminde tanımlamasına olanak sağlıyor
(Guiraud, 2016:17 ).
Göstergebilim metinleri çözümlerken şu adımlar üzerinden hareket etmektedir: Göstergelerin
ve kodların sosyal ve kültürel anlamlarına yönelir. Göstergeler bir imge, bir kelime, bir nesne, hatta
uygulama alanında belirli bir tipi kapsayabilmektedir. Göstergelerin anlamı, gösteren ve göndergesi
arasındaki ilişkilere yöneliktir. Kodlar; toplum içinde düzenlenmiş ve yorumlanan göstergelerin
anlamlarıdır (Parsa, 2012: 21).
Göstergebilimin gelişmesinde pek çok dilbilimci önemli rol oynamıştır. Bunlar içerisinde,
Fransız denemecisi, eleştirmeni ve göstergebilimcisi Roland Barthes, verdiği dersler, düzenlediği
seminerler ve yayımladığı kitaplarla göstergebilimin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur (Rifat,
2013:40). Barthes'ın göstergebiliminde, görsel iletinin izleyici tarafından nasıl algılandığı ve bağlı
olduğu metin tarafından nasıl anlamlandırıldığı önem taşır (Yücel, 2016: 283). Bu açıdan, Barthes'ın
özellikle üzerinde durduğu asıl konu çağrışımdır (Silverman, 1983: 26).
Barthes'ın göstergebilim anlayışının temellendirilmesinde "düz anlam" ve "yan anlam"
kavramları kullanılmaktadır. Barthes'ın ifade ettiği gibi düz anlam, kimin ve neyin söylendiği üzerine
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oluşur. Yan anlam ise hangi fikir ve değerlerin nasıl ve ne şekilde sunulduğu üzerine odaklanır (Van
Leeuwen, 2001: 94). Barthes'ın düz anlam olarak ifade ettiği "gösteren", yan anlam olarak ifade ettiği
kavram ise "gösterilen"dir. Barthes'a göre, gösterge, bir gösterenle bir gösterge üzerine kuruludur.
Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur (Barthes,
2015: 47).
Yan anlam, nedensiz ve bir kültüre özgüdür. Yan anlamda göstergeler çok anlamlı, uzlaşımsal
ve bireyden bireye farklılık gösterebildiği için anlamlandırmada farklılık çıkabilmektedir. Yan
anlamların çözümlenmesi başka dizgelerde yer alan şifrelerle ya da kendi içinde bulunan anahtarlarla
mümkündür. Örneğin, reklamlarda iletinin alıcıya ulaşabilmesi için yan anlam kolay çözülür. Farklı
kültürlerde düz anlamlar değişebilir ve düz anlam tanınmadığı anda yan anlam çözülemez (Kocabay,
2008:35).
Barthes'ın çalışmasının en önemli yönü; yananlam, ideoloji ve mit ilişkisidir. Barthes, miti
analiz ederken üç boyutlu bir örüngüden bahseder: gösteren, gösterilen ve gösterge. Barthes'a göre mit
semiyolojik sistemin ikincil düzenidir. İlk sistemdeki gösterge (sign), ikinci sistemin (mitin) göstereni
(signifier) haline gelir. Barthes (1990:24) birincil semiyolojik düzene dilin objesi, ikincil düzene, yani
mite meta-dil adını verir (Dağtaş, 1999: 351).
Görsel göstergenin yan anlam düzey, bağlamsal referans ve değişik söylemsel anlam ve
bağlantı sahalarındaki konumlanmış düzeyi, önceden kodlanmış göstergelerin, bir kültürün derin
semantik kodlarıyla kesiştiği ve fazladan, daha etkin ideolojik boyutla kazandığı noktadır. Reklam
söyleminden yola çıkarak bir örneği ele alalım. Burada da saf düz anlamsal, ve dolayısıyla doğal bir
temsil söz konusu değildir. Reklamlardaki her görsel simgenin bir nitelik, durum, değer ya da
çıkarsama şeklinde bir yan anlamı vardır. Barthes'ın örneğinde, kazak her zaman sıcak bir giyeceğin
(düz anlam) etkinlik değeridir. Ama yan anlam düzeyinde, kışın gelişinin ya da soğuk bir günün
göstergesi olabilir. Bunun yanında romantik bir yürüyüşü ya da samimi bir giyim tarzını da
yansıtabilir. Bu açıdan Barthes'a göre göstergelerin yan anlamsal düzeyleri, kültür, bilgi, tarih ile yakın
bir iletişim içindedir ve çevresel dünya, onlar aracılığıyla dilsel ve anlamsal sistemi istila eder
(Hall,2005: 92-93).
Erol’unda ifade ettiği gibi (2016:196) bir görüntü başka görüntülerle birleşince farklı ve yeni
yan anlamlar kazanır böylelikle film, tek tek düzenlenmiş değişik uzunluktaki sahnelerin bir araya
getirilmesiyle anlamlı bir bütünü oluşturur. Film sahnelerinin görsel kodlamaları, sembolik anlamları
filmin aktarmak istediği mesaj için bir araç olur. Bu noktada anlamın oluşturulma aşamasında mekan
düzenlemeleri, kostüm ve kurgu sahnelerin anlam kazanması aşamasında işlev görür. Sinemayı bir dil
olarak ele almak, onun göstergeleri, göstereni ve gösterileni olduğunu; göstergelerin düz ve yan
anlamlara sahip olduğunu kabul etmektir. Göstergebilim, bir metnin açıkça ortada olan anlamını değil;
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onun arkasında yatan anlamın keşfedilmesine yardımcı olur çünkü film dili hiçbir zaman kendini
doğrudan ortaya bırakmaz.
DİE WELLE FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Die Welle Filminin Künyesi
Yönetmen:Dennis Gansel
Yapımcı: Christian Becker,Nina Maag, Anita Schneider
Senarist: Dennis Gansel, Peter Thorwarth
Oyuncular: Jürgen Vogel, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Jacob Matschenz, Frederick Lau
Yapım yılı: 2008
Süre: 107 dk.
Ülke: Almanya
Dil: Almanca
Fotoğraf4 : Die Welle Filminin Afişi

(Kaynak: https://www.amazon.de/Die-Welle-Das-Original-Filmhörspiel/dp/383372143X).
Die Welle Filminin Özeti
Almanya'da bir okulda öğretmen olan Rainer Wenger (Jürgen Vogel), bir hafta süren projede
kendisine "Otokrasi" dersi verilir. Wenger, dersin verimli geçmesi için, Hitler Dönemi eğitim yapısına
hakim olan "otokrasi"yi, tamamen kendi dersinde uygulamaya karar verir. Derste, kendisini lider
olarak gösteren Wenger, bireysel hareketi yasaklar ve grup olarak hareket edilmesini ister. Die Welle
üyeleri, Hitler Dönemi'ndeki kahverengi gömlekli gençler gibi, beyaz gömlek giymek, Nazi selamına
benzer bir selamı vermek ve dalga biçiminde, Nazi gamalı haçı gibi bir sembole selam vermek
zorunda bırakılırlar. Die Welle üyeleri tek tipleşir ve lider (Wenger) ne derse o yapışır. Grup kendi
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üyelerini korurken, karşı fikirde olan ve Die Welle'yi eleştiren herkese kaşı savaş açar.Okulda herkes
Dalga grubuna üye olmaya başlar. Öğrencilerin öğretmenlerine lider olarak baktıkları ve dediklerini
kayıtsız şartsız yerine getirdikleri görülür. Öğrenciler Otokrasi dersinin etkisinde beklenilenin çok
üzerinde kalır. Hitler dönemi eğitim yapısı aynı şekilde uygulanmaya başlar. Wenger, projeyi
bitireceği gün, öğrencilerden biri Dalga grubunun etkisiyle önce bir arkadaşını vurur. Ardından intihar
eder. Wegner'i polisler tutuklarken, öğrencilerden biri ölür, diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırılır.
Die Welle Filminin Analizi
Die Welle Filmi Roland Barthes'ın göstergebilimsel anlayışına göre analiz edilirken, konu
itibariyle 9 ana parçaya bölünmüş ve 9 parçada 3'er sahne içinde ayrı ayrı değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
Wenger'ın Hayatı
Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Fotoğraf 7

Die Welle Filmi, öğretmen Wenger'in evinden okuluna gitmesiyle başlar. Wenger, okulda
sevilen, özgür ve rahat tavırlarıyla kendisini hissettiren biridir. Okuldaki öğrenciler de gayet mutlu ve
huzurludur. Filmde verilen ilk mesaj, herşey yolunda gittiği yönündedir. Göstergebilimin incelediği
temel yapılardan biri olan "karşıtlıklar" filmde ilk sahnede başarılı bir şekilde seyirciye
yansıtılmaktadır. Herşey yolundadır, evet ama bu fırtına öncesi sessizliğin habercisidir. Karşılık
üzerine temellenen yapıda, otokrasinin olmadığı dönem ve otokrasinin olduğu dönem şeklinde iki
farklı döneminin incelemesi yapılacaktır. Seyirciye gösterilen ilk bölümde, otokrasinin olmadığı bir
okulda, öğrenciler mutludur ve otokrasiye ihtiyaç yoktur.
Tablo 1. Wenger'ın Hayatı Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Wenger

Özgürlük, Rahatlık

Yer

Okul

Canlılık, Mutluluk

İnsan

Öğrenciler

Sevinç, Neşe
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Otokrasi Dersi Başlıyor
Fotoğraf

Fotoğraf 8

Fotoğraf 10

Okul yönetimi, Wenger'in yaşantı biçimine uymasa da "Otokrasi" dersini Wenger'e verir.
Wenger, Otokrasi dersin almak istemez. Onun yerine daha hakim olduğunu düşündüğü "Anarşi"
dersini almak ister. Fakat isteği kabul görmez. Otokrasi dersine giren Wenger, öğrencilerin derse
ilgilerinin olmadığını fark eder. Öğrencilerin ilgisini çekmek ve verimli bir ders dönemi geçirilmesi
için, Wenger, derste tüm hatlarıyla otokrasiyi uygulamaya koyar.
Tablo 2. Otokrasi Dersi Başlıyor Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Yer

Sınıf

Özgür, Bağımsız

İnsan

Öğrenciler
Öğrencilerin
Tavırları

Serbestlik
Kendine Güven,
Korkusuzluk

Eylem

Wenger, Lider Herr Wenger Oluyor
Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Fotoğraf 13

Wenger ilk olarak tüm sıraların düzenli bir şekilde sıralanmasını sağlar. Öğrencilerin verdiği
komutları istisnasız yerine getirmesini ister. Kendisine sadece Herr Wenger (Bay Wenger) denmesini
ister. Buradaki temel amaç, eski Alman Devlet Başkanı Adolf Hitler'e verilen Der Führer (Lider)
benzeri bir ismin kendisine verilmesini sağlamaktır. Bu yan anlam çerçevesinde film üzerinden
gösteren içerisinde sunulmaktadır. Ama ilerleyen bölümlerlede kordineli incelendiğinde "gösterilen"
Herr Wenger"'ın Hitler olarak sunumudur. Nitekim filmde yan anlamı kuvvetlendirmek amacıyla
"Führer, Drittes Reich" gibi Nazi Almanyasını çağrıştırılan pek çok kelime geçmektedir.

1242

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 3. Wenger, Lider Herr Wenger Oluyor Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Yer

Sınıf

Düzen

İnsan

Öğrenciler
Sıraların Hizalı
Dizilimi

Düzenli ve Uyumlu
Otokrasiye Geçiş, Düzen,
Nizam

Eylem

Otokrasi Dersi Uygulanmaya Başlanıyor
Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Fotoğraf 16

Her Wenger, otokrasinin temellerinden biri olan tek tipleştirmeyi güçlendirmek için her
öğrencinin beyaz gömlek giymesini ister. Nitekim, beyaz gömlek giymeyenler, Wenger tarafından
dışlanır. Burada düz anlam çerçevesinde herşeyin doğal bir akış içerisinde geçtiği görülmektedir. Bu
karşıdan, göstergebilimsel analiz etrafında değerlendirildiğinde, gösterilenler pek çok yan anlam
doğurmaktadır. Örneğin, beyaz gömlek giyilmesi, Nazi Almanyası'nda Hitlerjugend'ın (Hitler
Gençliği) giydiği kahverengi gömleği çağrıştırmaktadır. Diğer yandan, beyaz gömleği giymeyenler,
otoriteye karşı gelenler olarak değerlendirilmektedir. Burada Nazizm ideoloji içinde, Nazi olmayan
üstün ırkın nasıl dışlanıp, ikincisi sınıf vatandaş muamelesi görmesine yol açıldıysa, aynı şekilde
otokrasi dersinde de kurallara uymayanlar dışlanmaktadır. Ayrıca grup üyeleri birbirlerini kollamaya
başlamaktadır. Bu da Nazi Almanyasında gençlerin ilerde dahil oldukları SA (tam ad: Sturmabteilung,
Türkçe: Taarruz Bölüğü) ve SS (tam ad: Schutzstaffel, Türkçe: Koruma Timi) örgütlerinin benzeri
tavırların gösterildiğini ifade etmektedir. Filmin bu bölümünde sınıf Nazi Almanyası dönemini birebir
çağrıştırmaya başlamaktadır.
Tablo 4. Otokrasi Dersi Uygulanmaya Başlanıyor Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Eşya

Beyaz Gömlek

Düzen, Birlik

İnsan

Öğrenciler
Öğrencilerin birbirini
koruması

Disiplin

Eylem
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Herşey Die Welle İçin
Fotoğraf 18

Fotoğraf 17

Fotoğraf 19

Die Welle üyeleri gittikçe güçlenmektedir. Yaşadıkları mahalledeki bazı gençler onları Nazi
ve Faşist olarak adlandırmaktadır. Nitekim, Die Welle üyeleri zamanla bu gençlerle tıpkı Hitlerjugend
üyeleri gibi çatışmaya bile girmektedir. Herr Wenger, Die Welle'nin otoritesini arttır, Nazi selamını
andıran bir selam geliştirir ve bunu tüm grup üyelerine uygulatır. Düz anlam içinde sıradan bir işaret
olarak değerlendirilebilecek durumda olan bu eylemler, Nazizm ideolojisinin doğduğu ve geliştiği ülke
olan Almanya ekseninde değerlendirildiğinde, yapılan tüm bu eylemlerin "gösterilen" boyutunda
Nazizm'e geçiş, Nazizm'in uygulamaları olarak filmde yansıtılmaya çalışılmıştır.
Tablo 5. Herşey Die Welle İçin Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Sembol

Die Welle Sembolü

Aidiyet

Eylem

Die Welle Selamı
Öğrencilerin Ayağa
Kalkması

Bağlılık

Eylem

İtaat

Die Welle'ye Karşı Gelenler Var
Fotoğraf 20

Fotoğraf 21

Fotoğraf 22

Filmin ilerleyen sahnelerinde Die Welle'ye karşı muhalif bir öğrenci grubu ortaya çıkar. Grup
üyeleri, Die Welle üyelerini tehlikeli bulur ve derhal bu grubun ortadan kaldırılmasını ister. Nitekim,
"Stopp Die Welle" başlığında Almanca yayınladıkları el ilanlarında insanları Die Welle'ye karşı
ayaklanmaya çağırır. Bu bölümler Nazizm dönemini bilmeyen bir ülkede yayınlandığında kişilerin
verecekleri tepkiler, genel manada düz anlam çerçevesinde kalabilir, bölümlerin sıradan bir gruba
karşı sıradan bir karşıt grubunun eylemleri olarak değerlendirilebilmektedir. Buna karşın, Almanya'da
bu sahneler, Almanya'daki seyirci üzerinde "gösterilen" boyutta etki etmekte yan anlam olarak
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değerlendirilen bu sahnelerde seyirci yaşanları Nazizm'e karşı ayaklanan Beyaz Gül (Almanca: Die
Weiße Rose) Hareketi'ne benzetebilmektedir. Yani verilen mesajlar, yan anlam ağırlıklıdır. Die Welle,
1945 yılında ortadan kalkan Nazi Otokrasisi'nin yeniden vücut bulmuş halidir.
Tablo 6. Die Welle'ye Karşı Gelenler Var Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Die Welle Karşıtları
Tüm Okula Die
Welle Gömleğinin
Dağıtılması
Karşıt Broşürlerin
Atılması

İsyan

Eylem
Eylem

Yayılmacılık, Genişleme
Otokrasiye Savaş

Die Welle'nin Büyük Günü
Fotoğraf 23

Fotoğraf 24

Fotoğraf 25

Herr Wenger, Die Welle'nin kontrolden çıktığının farkına varır. Bu yüzden artık proje dersi
olan Otokrasi'nin ortadan kaldırılmasına karar verir. Tüm Die Welle üyelerini okulun salonuna toplar.
Öğrencilere tamamen Hitler'i çağrıştıran sert bir konuşma yapar. Tüm öğrenciler onu coşkuyla alkışlar.
Tüm bu yaşananlar "gösterilen" boyutta insanların zihninde Hitler yönetimindeki devasa Nazi
mitinglerini hatırlatır. Die Welle grubundan bir öğrenci Wenger'ın konuşmasına karşı gelir. Diğer
öğrenciler, Wenger'e karşı gelen öğrenciyi derdest ederek sahneye getirir. İşte tam bu noktada Wenger,
öğrencilere muhalif öğrenciyi bırakmasını ister. Wenger, Otokrasi dersini bitiren konuşmasını yapar.
Otokrasinin tehlikesini vurgular. Hitler döneminin bir kez daha gelmeyeceğine inanlara böylece ders
verdiği savunur.
Tablo 7. Die Welle'nin Büyük Günü Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Yer

Okulun Salonu

Gösterilen
Die Welle'nin Ulaştığı Akıl
Almaz Güç

İnsan

Karşıt Öğrenci

Otokrasiye Karşı İsyan

İnsan

SS Subayı

Acımasızlık
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Die Welle Kontrolden Çıkıyor
Fotoğraf 27

Fotoğraf 26

Fotoğraf 28

Wenger'ın konuşmasının bitmesinden sonra, bir öğrenci silah çekerek Wenger'a doğru yürür
ve harekete devam etmesini ister. Wenger onu sakinleştirmeye çalıştırır. Fakat iş çığırından çıkmıştır
ve öğrenci Wenger'ı dinlemez. Onu durdurmak isteyen bir öğrenciyi silahıyla vurur. Gösterilen,
otokrasinin yarattığı tehlikedir. Otokrasiye başladıktan sonra, otokrasinin birden sonlandırılmasının
yarattığı kriz filmde verilmek istenen ana mesajdır.
Tablo 8. Die Welle Kontrolden Çıkıyor Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

İnsan

Vurulan Öğrenci

Eşya

Silah

Gösterilen
Die Welle'nin Yarattığı
Tehlike
Tehlike, Die Welle'nin
Kontrolden Çıkması

İnsan

Silahlı Öğrenci

Cinnet

Die Welle'nin Kötü Sonu
Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Fotoğraf 31

Silah çeken öğrenci her şeyin bittiğinin farkına varır. Ümitsizlik içinde olan öğrenci silahıyla
kendini vurur. Filmin son üç sahnesini otokrasinin ülke yönetiminde olduğu kadar, eğitim hayatında
da ne gibi bir tehdit yarattığının önemli bir kanıtıdır. Filmin sonunda verilen mesaj gösterilenler
boyutunda değerlendirildiğinde şu sonuç ortaya çıkmaktadır; silahıyla intihar eden çocuk Hitler'i
temsil etmektedir. Çocuk otokrasi içinde var olan hareketin yok olması üzerine Hitler gibi intihar
yolunu seçmiştir. Wenger, Nazi liderlerin savaş sonrası yargılandığı Nürmberg mahkemesindeki savaş
suçlularını çağrıştırmaktadır. Silahla vurulan öğrenci ise, Nazi döneminde zarar gören Alman halkını
temsil etmektedir. Filmin sonu, Otokrasi dersinin yarattığı cinneti ortaya koymaktadır. Filmde verilen
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mesaj, otokrasi içindeki eğitim yapısının Almanya'yı tekrar Hitler dönemine sokabilecek güce sahip
olduğu yönündedir.
Tablo 9. Die Welle'nin Kötü Sonu Bölümünün Göstergebilimsel Analizi
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

İnsan

Wenger

İnsan

Ölen Öğrenci

İnsan

Yararlı Öğrenci

Gösterilen
Suçluluk, Olanların
Sorumlusu Olma
Otokrasinin Eğitimde Yol
Açacağı Tehlike
Otokrasinin Eğitimde Yol
Açacağı Tehlike

SONUÇ
Totaliter

yönetimler altında bulunan ülkelerde eğitim yapısı, hakim olan ideolojiler

çerçevesinde şekillenmektedir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı döneminde, Nazizm ideolojisinin hakim
olduğu Almanya'da Nazizm, Komünizm ideolojisinin hakim olduğu Rusya'da ise komünizm ideolojisi
temelli eğitimler verilmiştir. Totaliter yönetimlerde her ne kadar ideoloji ekseninde dersler farklı
şekillerde ortaya çıksa da, otokrasi tüm totaliter yönetimlerin eğitim yapısında yerini almaktadır.
Otokrasi içinde, öğrenciden, öğretmenine karşı mutlak itaat, verilen komutlara eksiksiz riayet,
sorgulamadan olanı olduğu gibi kabul, düzen, disiplin, tek tipleştirme gibi pek çok unsur
beklenmektedir.

Bunları

yerine

getirmeyen

öğrenci

okul

yöneticileri

tarafından

şiddetle

cezalandırılmaktadır.
Die Welle filminde, Hitler Dönemi eğitiminde ortaya çıkan otokrasi algısı, günümüz
Almanyası'nda uygulanırsa ne olur temelinde şekillenmiştir. Film Nazi ideolojisi altındaki eğitim
yapısına büyük bir eleştiri getirirken aynı zamanda Nazizm ideolojisinin bir daha kati suretle
Almanya'ya gelmeyeceğini düşünen kitlelere yönelikte açıktan mesaj vermek istemiştir.
Die Welle filminin göstergebilimsel olarak incelenmesi sonucunda elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde

eğitim

yapısında

asla

"otokrasi"nin

uygulanmaması

gerektiği

sonucu

çıkarılmaktadır. Otokrasi eğitim içinde, tıpkı devlet yönetiminde olduğu gibi kontrolden çıkabilmekte,
ölüm, yaralama ve cinnet gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Otokrasi sonucunda öğrenciler
gruplaşmaya gitmektedir. Bu başlangıçta, öğrencilerin birbirlerine yardım etmesi bakımından olumlu
olarak

değerlendirilse

de,

grup

içindekilerin

dışlanması

nedeniyle

olumsuz

bir

boyuta

dönüşebilmektedir.
Otokrasi içinde, öğrenciler özgür düşünememekte, öğretmenin verdiği her komutu tartışmasız
kabul etmektedir. Film içinde bu durum öğrencilerin "robotlaştıkları" şeklinde değerlendirilmiştir.
Otokratik eğitim yapısı içinde öğrencilerin her istenileni yapan, duygusuz, acımasız, gerektiğinde
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başkalarına zarar verebilecek noktaya gelen kişiler olarak eğitildiği filmde yan anlamlar içinde
seyirciye sunulmuştur.
Bu çalışmanın amacı, eğitimde otokrasi kavramının uygulanmasının ne gibi bir etki
yaratacağı, otokrasinin eğitimde ne gibi sonuçlar doğurabileceği, bir daha ortaya çıkmaz denilen
Faşizm ve

Nazizm benzeri ideolojilerinin, otokrasi içindeki eğitim yapısında nasıl tekrar

oluşabileceğini ortaya koymaktır.. Gelecek akademik çalışmalarda, eğitimde kullanılan farklı
yönetimlerin, otokrasi içindeki eğitimle karşılaştırmalı incelenmesi, alana önemli katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Türkiye'de vakıf okullarını konu alan sayısız sinema filmi çekilmiştir. Bu filmlerin önemli bir
kısmında vakıf okullarında verilen eğitim sistemi yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Çoğu filmde, vakıf
okullarında okuyan öğrencilerin devlet okullarında okuyan arkadaşlarına göre daha yaramaz, daha
ukala ve saygısız olduğu vurgusu yapılmıştır. Bu filmler içerisinde Türk Sinemasını derinden
etkileyen Hababam Sınıfı Film Serileri'nde de vakıf okulunda okuyan öğrenciler büyük bir eleştiriye
maruz kalmıştır. Özellikle film serilerinin ilk bölümlerinin çekildiği, Türkiye'de özel okulların
yaygınlaşmadığı, Türk halkının özel okulları yeterince bilmediği 1970'li yıllarda, Türkiye’deki özel
okullara yönelik önyargı filmlerde ironik bir dille vurgulanmıştır.
Bu çalışmada 1970'li yıllarda Türkiye'deki özel okullara Türk halkının hangi pencereden
baktığı Hababam Sınıfı Film Serileri özelinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla serinin ilk üç filmi
Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) ve Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
Roland Barthes'in göstergebilimsel analiz yöntemiyle verdikleri açık ve gizli mesajlar çerçevesinde
incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Türk halkının 1970’li yıllarda özel okullara yönelik bakış
açısı ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hababam Sınıfı, Vakıf Okulları, Türk Eğitim Sistemi
ABSTRACT
Many cinema films about priavate schools in Turkey were made. An important part of these
films has been criticized extensively in the education system in private schools. In many films, it was
emphasized that students studying at private schools are more naughty, more vigilant and disrespectful
than their colleagues at public schools. Among these films, students studying at the private school
have been subjected to a great criticism in the Hababam Sınıfı Film Series, which have deeply
influenced Turkish cinema. Especially in the 1970s, when the first sections of the film series were
made, the private schools in Turkey did not become widespread and the Turkish people did not have
enough information about the private schools. The prejudice against private schools in Turkey was
ironically emphasized in the films.
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In this study, it was evaluated in Hababam Sınıfı Film Series how the Turkish people thought
of the private schools in Turkey in the 1970s. For this purpose, the first three films of the serie,
Hababam Sınıfı (1975), Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) and Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)
were examined with Roland Barthes' semiotic analysis method in the context of clear and secret
messages given. In the light of the findings, it was tried to put forward the point of view of the Turkish
people towards private schools in the 1970s.
Keywords: Hababam Sınıfı, Private Schools, Turkish Education System
1.GİRİŞ
Türk Eğitim Sisteminde özel okullarda verilen eğitim uzun yıllar tartışma konusu olmuştur.
2000'li yıllardan önce özel okullarla ilgili genel algı, özel okullarda okuyan öğrencilerin Türkiye'deki
zengin ailelerin veya yönetici sınıfın çocukları olduğu yönündeydi. Kimi çevrelerce özel okullarda
eğitim gören bu öğrenciler, devlet okullarına göre çok üst düzeyde eğitim olanağına sahipken, kimi
çevrelerce de bu öğrencilerin derslerden uzak, şımartılmış, disipline olmayan bireyler olduğu
yönündeydi. Özel okullarla ilgili Türkiye'de birbirinden farklı görüşlerin olmasındaki temel neden,
2000^li yıllar öncesinde özel okulların Türkiye'de yaygın olmamasıydı. Sayıca az olan özel okullar
genel olarak büyükşehirlerde bulunmakta ve bu okulların ücretleri pekçok ailenin karşılayamayacağı
ölçüde yüksek olmaktaydı.
2000'li yıllardan itibaren özel okulların sayının katlanarak artması, pek çok ailenin çocuklarını
özel okullara gönderme şansı bulmasına yol açmıştır. Böylece aileler, önceden özel okullarla ilgili
çevrelerinden elde ettikleri bilgilerin yerine, birebir kendileri özel okullardaki eğitimi görme ve
tecrübe etme şansı bulmuşlardır.
Özel okullarla ilgili Türkiye'de en kapsamlı çalışmalardan birini 2003 yılında Selçuk Uygun
gerçekleştirmiştir. Uygun, yaptığı çalışmada, Cumhuriyet Dönemi öncesinde özellikle yabancılar
tarafından açılan özel okulların zararlı faaliyetler yürüttüğünü ve yine bu dönemde özel okulların
Türkiye'de istenen ölçüde gelişemediğini saptamıştır.

Ayrıca özel okulların önceki yıllara göre

sayısının hızla arttığını ve açılan okulların hemen hemen tamamının Türkler tarafından açıldığını tespit
etmiştir.
İpek'in (199:438) resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisini
incelediği çalışmasında, özel liselerin tüm örgütsel kültür boyutlarına ilişkin algıları, resmi liselere
göre daha üst düzeyde gerçekleştiğini bulmuştur.
Erol ve Çakı (2017), çalışmalarında bir devlet lisesinde geçen Hayat Bilgisi adlı dizide, devlet
okullarındaki disiplinin, televizyon dizilerinde nasıl sunulduğunu incelemişlerdir. Çıkan sonuca göre
devlet okullarındaki sıkı disiplin anlayışının sert bir dilde dizide eleştirildiği sonucuna ulaşmıştır.
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Türkiye'de özel okulları konu alan sayısız film çekilmiştir. Fakat bu filmler içerisinde en çok
göze çarpan ve en uzun soluklu olan film serisi Hababam Sınıfı olmuştur. Bu çalışmada 1970'li
yıllarda Türkiye'deki özel okullara Türk halkının hangi pencereden baktığı Hababam Sınıfı Film
Serileri özelinde değerlendirilmiştir. Bu amaçla serinin ilk üç filmi Hababam Sınıfı (1975), Hababam
Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) ve Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977) Roland Barthes'in göstergebilimsel
analiz yöntemiyle verdikleri açık ve gizli mesajlar çerçevesinde incelenmiştir. Elde edilen bulgular
ışığında, Türk halkının 1970’li yıllarda özel okullara yönelik bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır.
HABABAM SINIFI FİLM SERİLERİNİN ÖZETİ
Serinin ilk filmi 1975 yapımı Hababam Sınıfı'dır (Fotoğraf 1). Özel Çamlıca Lisesi'nde müdür
yardımcısı olarak Mahmut Hoca çalışmaya başlar. Okuldaki öğrenciler disiplinsiz, kural tanımaz ve
haylazdır. Mahmut Hoca gelmeden önce öğrencileri disipline etmek pek mümkün olmamıştır. Mahmut
Hoca önceden koyulan ve uygulanmayan yüm kuralları uygulamaya başlar. Kurallara uymayanları
disipline etmek için de sürekli ceza metodunu uygular.
Okuldaki öğretmenler ekseriyetle emekli olmuş öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğretmenlerin,
birinin gözleri yeterince görmemekte, diğerinin kulağı yeterince duymamakta, birinin de abartılı
düzeyde tarihe ilgisi vardır. Öğrenciler, öğretmenlerinin tüm zaaflarını kullanır ve dersleri sabote eder.
Mahmut Hoca bu durumu da engellemeye çalışarak okulda düzeni sağlamaya çalışır. Okuldaki kimi
zaman Mahmut Hoca, okul müdürüyle de tartışmaya girer. Okul müdürünün, okulu bir ticarethane
olarak görmesi, Mahmut Hoca'nın idealist eğitim anlayışı ile çakışır.
Serinin ikinci filmi 1976 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'dır. Birinci filmde mezun
olamayan öğrenciler aynı haylazlıklarını yine bu filmde de uygularlar. Serinin bu filmde okula Semra
adında genç bir edebiyat öğretmeni gelir. Hababam Sınıfı genç Semra öğretmeni çok beğenir ve onun
peşini bir an olsun bırakmaz. İlk filmde olduğu gib Mahmut Hoca yine öğrencileri disipline etmek için
uğraşır.
Serinin üçüncü filmi 1977 yapımı Hababam Sınıfı Uyanıyor'dur. Hababam Sınıfı'na Ahmet
adında çalışkan bir öğrenci gelir. Ahmet Anadolu'dan gelen temiz bir köylü çocuğudur. Hababam
Sınıfı Ahmet'i kendine benzetmeye çalışır. Burada karşılarına çıkan Mahmut Hoca önceki filmlerde
olduğu gibi yine Hababam Sınıfı'na sürekli cezalar verir. Hababam Sınıfı diğer filmlerde olduğu gibi
bu filmde de mezun olamamıştır.
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Fototoğraf 1

Fototoğraf 2

Fototoğraf 3

(Kaynak: http://www.beyazperde.com/)
HABABAM SINIFI FİLM SERİLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Hababam Sınıfı Film Serileri, Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz metoduna göre analiz
edilmiştir. Fransız denemecisi, eleştirmeni ve göstergebilimcisi Roland Barthes, göstergebilimin
gelişimine büyük katkıda bulunmuştur (Rifat, 2013:40). Barthes'ın göstergebilimsel analizde belirttiği
yan anlam -direkt olarak kişiler tarafından algılanan düz anlamın dışında- metinde gizli kalan ve asıl
olarak verilmek istenen mesajdır. Bu durum gösterge, gösteren ve gösterilen şeklinde değerlendirildiği
ise şu sonu ortaya çıkmaktadır: gösteren, kişilerin direkt olarak karşılaştıkları insan, nesne veya
eylemdir. Gösterilen ise, gösteren üzerinden izleyiciye verilen mesajdır (Dağtaş, 1999: 351).
Hababam Sınıfı
Fotoğraf 4

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Film, öğrencilerin derste oldu bir sahneyle başlar. Külyutmaz ismini verdikleri Biyoloji
hocalarının dersinde olan öğrenciler. hocalarının sordukları her soruya saçma cevaplar vererek dersi
sabote etmektedirler. Filmde gösteren, sınıftaki öğrencilerin hocalarına karşı komik cevaplarıdır. Ama
filmdeki asıl gösterilen, öğrencilerin okumakla ilgilerinin olmadığı, tamamen eğlence ve haylazlık
üzerine okulda olduklarıdır (Fotoğraf 4). Okulun hademesinin zili çalması üzerine öğrenciler dersten
çıkmaktadır (Fotoğraf 5). Öğrenciler dersten çıkarken, öğretmenlerine çarparak geçmektedirler
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(Fotoğraf 6). Gösterilen, öğrenciler özel okulda okumalarına rağmen bilgi yönünden yeterince
donanımlı değildir. Daha çok haylazlık ve dersi sabote etme üzerine çalışmaktadırlar.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Yer

Sınıf

Düzensiklik

İnsan

Öğrenciler

Eylem

Öğrencilerin
Tavırları

Serbestlik, Kural
Tanımamazlık
Kendine Güven,
Korkusuzluk

Fotoğraf 7

Fotoğraf 8

Fotoğraf 9

Öğrenciler, Coğrafya Öğretmenlerinin kulağının yeterince duymamasından yararlanarak derste
istedikleri gibi hareket etmektedir (Fotoğraf 7). Yasak olmasına rağmen öğrenciler ön bahçede futbol
maçı yapmaktadır (Fotoğraf 8). Hatta okulun camını kıracak kadar ileri gitmektedirler (Fotoğraf 9).
Gösterilen, öğrenciler özel okulun esnekliğinden yararlanarak istedikleri gibi hareket etmekte,
yeterince yaptırım olmadığı için kurallara uymamaktadırlar.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Coğrafya Öğretmeni

Hoca'nın Zaaflarından
Öğrencilerin Yararlanması

İnsan

Öğrenciler

Serbestlik

İnsan

Okul Müdürü

Maddiyat, Eğitimin İkinci
Plana Atılaması

Fotoğraf 10

Fotoğraf 11

Fotoğraf 12

Öğrenciler, öğretmenlerini sınıfta uzun eşek oynayarak beklemektedir (Fotoğraf 10). Fizik
Hocalarının tarihe olan merakından yararlanarak dersi sabote ederler (Fotoğraf 11). Öğrenciler duvarı
delerek okuldan kaçmaya çalışırlar (Fotoğraf 12). Gösterilen, öğrenciler özel okulda kural
tanımamaktadır. Öğretmenlerini istedikleri gibi kandırıp dersi sabote edebilmektedirler. Diğer yandan
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okuldaki hocaların, istenilen düzeyde eğitim verecek kapasiteye sahip olmadıkları yan anlam içinde
verilmektedir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Eylem

Sınıfta Uzun Eşek
Oynama

Düzensizlik

İnsan

Fizik Hocası

Eylem

Duvarı Delip
Okuldan Kaçmak

Fotoğraf 13

Hoca'nın Zaaflarından
Öğrencilerin Yararlanması
Kural Tanımama

Fotoğraf 14

Fotoğraf 15

Öğrencilerden Güdük Necmi, Felsefe Hocası Akil Bey'in gözlerinin yeterince görmemesinden
istifade ederek hocayı müfettiş olduğunu söyleyerek kandırır (Fotoğraf 13). Okulda hademe olarak
çalışan Hafize, öğrencilerin kopya çekmesine yardım eder (Fotoğraf 14). Nihayetinde Hababam Sınıfı
Mahmut Hoca tarafından cezalandırılırlar (Fotoğraf 15). Gösteren, özel okuldaki öğrenciler
öğretmenlerinin zaaflarından acımasızca yararlanmaktadırlar. Okul çalışanları öğrencilere alet olmakta
ve onların yanlış eylemlerine ortak olmaktadır.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

İnsan

Akil Hoca

İnsan

Hafize

Eylem

Mahmut Hoca'nın
Tavrı

Fotoğraf 16

Fotoğraf 17

Gösterilen
Hoca'nın Zaaflarından
Öğrencilerin Yararlanması
Okul Çalışanlarının
Öğrencilere Alet Olması
Düzenin Sağlanması

Fotoğraf 18

Hababam Sınıfı, bilgi yarışmasına katılacak olan ekibi tehdit eder ve yarışmaya kendileri
katılır (Fotoğraf 16). Diğer yandan öğrenciler Uganda Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edeceğiz yalanıyla
yasak olmasına karşın okuldan kaçarlar (Fotoğraf 17). Filmde gösterilen, öğrenciler her tülü kural
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tanımazlığı gerçekleştirmektedir, özel okulda okuyan öğrenciler tüm zamanlarını haylazlık, zorbalık
ve yalanla geçirmektedir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge
Eylem
Eylem
Eylem

Fotoğraf 19

Gösteren
Uganda
Cumhurbaşkanı'nı
Ziyaret
Bilgi Yarışmasına
Zorla Katılmaları
Mahmut Hoca'nın
Tavrı

Fotoğraf 20

Gösterilen
Yalan, İnsanları Aldatma
Zorbalık
Disiplin, Düzen

Fotoğraf 21

Okulda hademe olarak çalışan Hafize, öğrencilerin sınav sorularını çalmasına yardım eder
(Fotoğraf 19). Bilgi yarışması sırasında Hababam Sınıfı bir düzenek kurarak yarışmada hile yaparlar
(Fotoğraf 20). Babası okul taksitini yatıramadığı için öğrenci Boncuk, okul müdürü tarafından okuldan
atılmak istenir (Fotoğraf 21). Gösterilen, özel okulda her türlü hile sahtekarlık yapılmaktadır. Yeter ki
öğrenciler okulun taksitini zamanın yatırsın. Okulun taksiti vaktinde yatırmayanlar direk eğitim
hakkını kaybetmektedir. Özel okulun merhameti yoktur.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge
Eylem

Eylem
Eylem

Fotoğraf 22

Gösteren
Sınav Sorularının
Çalınması
Bilgi Yarışmasında
Düzeneğin
Kurulması
Öğrenci Boncuk'un
Okuldan Atılması

Fotoğraf 23
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Gösterilen
Özel Okula Olan
Güvensizlik
Öğrencilerin yalnızca yanlış
işler üzerine uğraşmaları ve
yaptıkları sahtekarlığı doğal
görmeleri
Özel Okulun Paraya
Verdiği Değer

Fotoğraf 24
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Filmin son bölümünde öğrenci Ferit okula bebeğini getirir (Fotoğraf 22). Bir süre okulda
bebeği saklamak ister. Mahmut Hoca bebeği fark eder ve bebeğin okulda bir süre kalmasına göz
yumar. Nihayetinde sene sonu etkinliğinde okul müdürü bebeğin farkına varır ve Mahmut Hoca'ya
hesap sorar. Mahmut Hoca, kendisinin eğitimci olduğunu, tüccar olmadığını söyleyerek okul
müdürüyle sözlü tartışmaya girer (Fotoğraf 24). Filmdeki yan anlam içindeki gösterilen, devlet
okulunda yıllarca çalışıp emekli olan ve özel bir okulda müdür yardımcılığı görevi yapan Mahmut
Hoca'nın idealist fikirlerden taviz vermeme isteğidir. Fakat okul müdürü, özel okulu maddi bir kazanç
kapısı görmekte ve idealizmi ikinci plan atmaktadır.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Bebek

Özel Okuldaki Serbetslik

Eylem

Mahmut Hoca'nın
Müdürle Kavgası

İnsan

Okul Müdürü

Özel Okulun da Bir Eğitim
Kurumu Olduğunun
Vurgulanması
Özel Okulun Maddi
Boyutunun Simgesi

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
Fotoğraf 25

Fotoğraf 26

Fotoğraf 27

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı serinin ikinci filmidir. Okula yeni edebiyat öğretmeni olarak
Semra adında genç ve güzel bir kadın gelir (Fotoğraf 26). Öğrenciler ona aşık olur ve devlet
okullarında,

öğretmenleriyle

asla

konuşamayacakları üslupla

Semra

öğretmenle

konuşurlar.

Gösterilen, özel okulda öğrencilerin okumak gibi bir dertleri yoktur. Veliler onlara istediklerini
yaptıkları ve okulda özgürce hareket ettikleri müddetçe bu devam edecektir. Yan anlam içinde bütün
bunların sorumlusu özel okuldaki eğitim sistemi olarak gösterilmektedir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Mahmut Hoca

Otorite, Disiplin

İnsan

Semra Öğretmen

Gençlik, Güzellik

Eylem

Öğrencilerin Semra
Öğretmene Tavrı

Saygısızlık, Haddi Aşma
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Fotoğraf 28

Fotoğraf 29

Fotoğraf 30

Hababam Sınıfı, yeni gelen edebiyat öğretmenleri Semra Hanım'ı sürekli olarak kandırır ve
onun sayesinde okuldan kaçarlar (Fotoğraf 29). Bunun sonucunda da Mahmut Hoca'dan tek ayak
üstünde bekleme cezası alırlar (Fotoğraf 30). Gösterilen, öğrencilerin korkusuz şekilde her türlü
kuralsızlığı yaptıklarıdır. Yan anlamda, bunun temel nedeni, özel okullarda öğrenciler üzerinde
yaptırımların yetersiz olması, okul içinde başına buyruk hareket edebilme olarak gösterilmektedir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge
Eylem
Eylem
Eylem

Gösteren

Gösterilen

Ön Bahçede Top
Oynama
Tek Ayak Üzerinde
Bekleme Cezası
Öğrencilerin Semra
Öğretmeni Kandırıp
Okuldan Kaçmaları

Kural Tanımama

Fotoğraf 31

Otorite, Disipline Alma
Korkusuzluk,
Yaptırımsızlık

Fotoğraf 32

Fotoğraf 33

Okula müfettiş gelmiştir (Fotoğraf 32). Hababam sınıfına girer ve öğrencilere sorular sorar.
Öğrenciler müfettişin sorduğu basit sorulara mantıksız cevaplar verir. Gösterilen, öğrencilerin basit
sorulara bile cevap verecek kapasitelerinin olmadığıdır. Nitekim, verilen yan anlamda bunun temel
sorumlusu özel okullarda verilen eğitimdir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Eşya

Soba

Eylem

Müfettişin Sorularına
Cevap Verememe

Kopya Çekilmenin Sınır
Tanımadığı

İnsan

Badi Ekrem
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Fotoğraf 34

Fotoğraf 35

Fotoğraf 36

Filmin bu bölümünde, öğrenciler Semra Hoca'ya aşk mektubu yazar. Semra Hoca, okul
müdürünün yanına giderek, bu işe kalkışan tüm Hababam Sınıfı'nın okuldan atılmasını ister. Müdür
ise okuldan atmasının mümkün olmadığını, çünkü bu öğrencilerin okula maddi kazanç sağladığını
söyler. Buradaki gösterilen, özel okulun tamamen bir ticaret kurumu olduğu, öğretmenlerin ikinci
planda kaldığı ve öğrencilerin her türlü haddi aşan saygısızlıklarına tahammül edilmesi gerektiğidir.
Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

Eylem

Aşk Mektubu
Yazılması

Sınır Tanımamak

Eylem

Müdür'ün Tavrı

Eylem

Mahmut Hoca'nın
Tavrı

Özel Okulu Ticarethane
Olarak Görmesi
Kuralcı, İdealizm

Hababam Sınıf Uyanıyor
Fotoğraf 37

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Hababam Sınıfı Uyanıyor, serinin 3. filmi ve çalışmanın da incelenen son filmidir. Bu
bölümde Hababam Sınıfı'na Ahmet adında yeni bir öğrenci katılmıştır. Hababam Sınıfı, Mahmut
Hoca'nın getirdiği kişi olan Ahmet'e sürekli şakalar yapmaktadır. Bu filmin diğer iki film gibi geniş
analizi yapılmayacaktır. Bunun nedeni 3. filminde diğer iki filmdeki benzer sahneleri içermesidir.
Filmin sonu, filmde vermek istenen asıl mesajı vermektedir. Gösteren, Ahmet'in diplomasını alıp
okuldan ayrılması ve arkadaşlarına olan kırgınlığı bir kaç cümleyle ifade etmesidir. Ama gösterilen
olarak filmde verilen "yan anlam", Ahmet'in çalışmak zorunda olduğu, özel okullarda okuyan ve
hayattan bir haber olan bu kişilerin yaptıklarının utanç verici olduğu, özel okulda okumak, haylazlığın,
umursamazlığın, velilerin ilgisizliğinin kapısını açtığıdır.
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Göstergelerin Çözümlemesi
Gösterge

Gösteren

Gösterilen

İnsan

Ahmet

Eylem

Ahmet'e yapılan
şakalar

Anadolulu Genç, Temiz,
Dürüst Genç

İnsan

Öğrenciler

Özel Okulun Yozlaşması
Disiplinsiz, Kural Tanımaz

SONUÇ
Hababam Sınfı Film Serisinin ilk üç filmi üzerinden yapılan göstergebilimsel analiz
sonucunda, üç filmde de ortak olarak vurgulanan nokta, özel okulda öğrenim gören öğrencilerin,
başarısız, disiplinsiz ve kural tanımayan öğrenciler olduğudur. Filmde özel okul, öğrencilerin
sınırsızca haddi aştığı, hatta hocaların zaaflarından yararlanarak büyük saygısızlıkların yapıldığı bir
kurum olarak lanse edilmiştir.
Filmde veliler, özel okulu çocuklarını başlarından attıkları, sadece para vererek iyi bir eğitim,
ahlak ve disiplin alacakları yerler olarak görülmektedir. Filmde sürekli olarak, velilerin duyarsızlığı ile
ilgili mesajlar verilmektedir. Özellikle Mahmut Hoca, serinin ikinci filminde karne günü velileri okula
çağırmış ve sadece para vermekle, üst baş almakla öğrencinin başarılı olamayacağını anlamıştır.
Film serilerinin en dikkat çeken noktası, okul müdürünün özel okulu bir eğitim yuvası olarak
görmektense bir ticarethane olarak değerlendirmesidir. İdealist öğretmenlerin temsilcisi olarak
nitelendirilebilen Mahmut Hoca ise sık sık okul müdürüyle, kendisinin bir tüccar olmadığını bir
eğitimci olduğunu belirterek çatışmaya girmektedir.
Özetle, Hababam Sınıfı Film Serileri'nde özel okullar tamamen olumsuz olarak yansıtılmış,
gerek eğitim kalitesi, gerek fiziki ve sosyal şartları bakımından geri planda olduğu izlenimi seyircilere
vermiştir.
Bu çalışmada amaçlanan temel nokta 1970'li yıllar Türkiye'sinde özel okullara yönelik
Türkiye'deki algının dönemin en populer filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Film Serileri üzerinden
bakmaktı. Gelecek çalışmaların, 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllar üzerinden özel okulların filmlerde
sunumunu karşılaştırmalı olarak inceleyerek dönemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya
koyması alana büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
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MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİ NİÇİN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI
VERMELİDİR?
Prof. Dr. Metin Işık * , Öğr. Gör. Sevcan Beşikci**
*Sakarya Üniversitesi
**Beykent Üniversitesi

ÖZET
Medya ve okuryazarlık kavramlarının bütünleşmesinin en önemli göstergesi medyanın sadece
bireyleri bilgilendirilmekle kalmaması ve bireylerin değerleri, davranış biçimleri, tutumları üzerinde
etki oluşturabilmesi gücünden kaynaklanmaktadır. Medya okuryazarlığı yazılı ve yazılı olmayan,
büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme
yeteneği kazanabilmek olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda medya okuryazarlığının temel
noktalarından biri medya içeriklerine ulaşma diğerinin ise bu içeriği anlama ve değerlendirme şeklinde
belirlenebilir. Böylece medya okur yazarlığı medya içeriklerinin doğru algılanması, yorumlanması ve
gereken şekilde kullanılması amacı taşımaktadır.
Medya okuryazarlığı ile bireyler medyada yer alan mesajları olduğu gibi kabul etmek yerine
bu mesajları sorgulamakta ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmektedir. Ancak ülkemizde medya
okuryazarlığı dersi sadece medya hakkında öğretim yapılması nedeniyle öğrenciler tarafından gerekli
ilgi görememiştir. Öğrencilerin derse olan ilgisizliklerinin en belirgin sebebi sadece teori üzerinde
durulması, uygulamaya yönelik faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi gösterilebilir. Bu da alan dışı
öğretmenlerin dersin öğrenimini yeterli düzeyde sağlamamasından kaynaklanmaktadır.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI
Amerika Birleşik Devletleri’nde medya okuryazarlığı için en çok alıntı yapılan tanım 1992
yılında Aspen Medya Okuryazarlığı Liderlik Enstitüsü toplantısına katılan bilim adamları tarafından
yapılan tanımdır : “…çeşitli yapılarda bulunan medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve
yaratma yeteneği.” Ancak tanımların evrim geçirdikleri düşünülecek olursa, günümüzde medya
okuryazarlığı eğitimi alacak öğrencilerin daha güçlü bir tanıma ihtiyacı vardır (Jols ve Thoman,
2008:33):

“Medya

okuryazarlığı

eğitimi

21.

yüzyıl

yaklaşımıdır.

Medya

okuryazarlığı, yazılı medyadan videoya, videodan internete çeşitli yapılarda
bulunan medyaya erişme, analiz etme, değerlendirme ve yaratma yeteneği için
bir

çerçeve

sağlar.

Medya

okuryazarlığı

medyanın

rolünün

toplumda

anlaşılmasını sağlarken aynı zamanda demokratik bir toplumda bir vatandaş
için

gerekli

olan

araştırma

ve

kendini

ifade

etme

yeteneklerinin

kazandırılmasını sağlar.”
UNESCO’ya göre okuryazarlık kavramı “çeşitli içeriklerde olan yazılmış ve basılmış
materyalleri tanımlama, anlama, yorumlama, yaratma, iletme, hesaplama ve kullanma yetisidir.
Okuryazarlık,

bireylerin

hedeflerine

ulaşmasına,

bilgilerini ve

gizilgüçlerini (potansiyellerini)

geliştirmesine ve ait oldukları topluluklar ile geniş bir topluma katılımlarına olanak tanıyan öğrenme
sürecini kapsar” (Farmer ve Stricevic, 2011: 5). Yapılan tanımlar doğrultusunda medya
okuryazarlığının iki temel noktası bulunmaktadır: Birincisi medyadaki içeriğe erişebilmek için
teknolojiyi kullanabilme becerisi; ikincisi ise sunulan içeriği sadece anlamak değil aynı zamanda bu
içeriği değerlendirebilme yeteneğidir (Solmaz ve Yılmaz, 2012: 56).
Dünyadaki medya okuryazarlık çalışmalarını biraz geriden takip eden ülkemizde ise son on
yılda önemli adımlar atılmıştır. 2004 yılında, ülkemizin önde gelen kamu kurumlarının, sivil toplum
örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği Şiddeti Önleme Platformu’nda, Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) ilk kez ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını
önermiştir. Yapılan ön hazırlık çalışmaları sonucunda, “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı
Dersi Öğretim Programı” 31.08.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nda
görüşülerek kabul edilmiştir (RTÜK, 2012). Başlangıçta seçmeli dersler arasında popüler olan medya
okuryazarlığı dersinin zamanla öğrenciler tarafından rağbet görmemesi, dersin içeriği ve işlenişi
konusunda birtakım güncellemelere gereksinim olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle bir sınıf
ortamında medya eğitimi aktivitelerinin etkili yöntemlerle yapılmasının medya okuryazarlığı ders
kazanım ve becerilerinin bireyler tarafından daha sağlam bir biçimde içselleştirmelerine imkân
tanıyacağı düşünülmektedir (Görmez, 2015: 96).
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Medya üzerinden bilgiye ulaşan, yorumlayan, değerlendiren ve kendi iletilerini üretip
yayınlayan

bireylerin

medya

okuryazarı

olarak

nitelendirilebilmesi

için

birtakım

ilkeleri

gerçekleştirebilmesi gerekir. Thoman bu ilkeleri şu şekilde açıklamaktadır: (www.medialit.org):
Tüm medya mesajları yapılandırılmıştır. Yapılandırılan medya mesajları kendi kuralları olan yaratıcı
bir dil kullanır. Farklı kişiler aynı medya mesajını başka türlü yaşarlar. Medya temelinde kazanç
amaçlı bir sektördür. Medyaya değerler ve farklı bakış açıları yerleştirilmiştir.
Hobbs bu durumu şu şekilde açıklamaktadır; medya mesajları kurgulanmakta, ekonomik,
sosyal, siyasal, tarihsel ve estetik bağlamlar içerisinde üretilmektedir. Medyanın kendine özgü dilleri
ve çeşitli biçimlerle, türlerle ve iletişim simge sistemleriyle sembolleşen karakteristikleri vardır. Bu
mesajları yorumlama okuyucu, metin ve kültür arasındaki etkiletişime dayanmaktadır. Oluşturulan bu
tasarımlar, insanların sosyal gerçekliği anlamlarında rol oynamaktadır (Hobbs 2004: 124).
Medya Kullanım Araştırma Sonuçları
TÜİK 2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırmasının kapsamı ilk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu
araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve
11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım
amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları şu şekildedir
(www.tuik.gov.tr):
•

Bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başlanmaktadır.

•

İnternet kullanımına ortalama başlama yaşı 9’dur.

•

Çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip

•

%13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahiptir.

•

6-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar %60,5, İnternet %50,8 ve cep telefonu kullanım
oranları %24,3’tür

•

Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş
grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9’dur.

•

Her on çocuktan dokuzu hemen her gün TV izlemektedir

•

06-15 yaş grubundaki çocukların %92,5’i hemen her gün TV izledi.

•

06-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü %93,8 ile çizgi film iken 11-15
yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise %76,8 ile film ve dizilerdir.

Bu araştırma ile çocukların medya ile tanışma yaşlarının gittikçe azaldığı, yeni teknolojilere
hızlı adaptasyon sağladığı, medyaya yönelimlerinin arttığı görülmektedir. Her gün medya içeriklerine
maruz kaldıklarını gösteren bu araştırma da çocukların verimli medya kullanımının sağlanması
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gerektiği sonucuna ulaşılabilmektedir. Bu noktada medya okuryazarlığı dersinin kazanımlarını ve
öğrencilerin iletişim araçları ile ilişkilerini belirlemek amacıyla “Medya Okuryazarlığı Araştırması
2015” Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi
Başkanlığı tarafından Mayıs 2015 tarihinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 26 ilde toplam 37 ilçe ve
il merkezinde medya okuryazarlığı dersini alan 13 - 16 yaş arası 1.273 öğrenci ile gerçekleştirilen
araştırmanın sonuçları şu şekildedir: (RTÜK,2016)
Televizyona ilişkin bulgularda öğrencilerin %77’sinin televizyon izleme eylemini aileleriyle
birlikte gerçekleştirdiği şeklindedir. Televizyon izleme alışkanlıklarının ebeveynler tarafından daha
kontrol edilebilir olması potansiyelini artırmaktadır.
İnternet

kullanımına

ilişkin

bulgularda

öğrencilerin

internet

kullanım

alışkanlıkları

incelendiğinde büyük bir bölümü yaklaşık (%87’si) internetin kendileri için önemli olduğunu
belirtmişlerdir. Hafta içi yaklaşık 3,5 saati aşkın bir süre internet kullanırlarken, hafta sonu bu süre 4
saati geçmektedir. Öğrencilerin %80’inden fazlası evlerinden internete bağlanabildiklerini ifade
etmektedir. Bu oran, televizyon izleme alışkanlıklarıyla karşılaştırıldığında büyük bir bölümünün
internete tek başına girdiği saptanmıştır. BU durum ebeveynler açısından kontrol edilmesi güç bir
durumu beraberinde getirmektedir. Çocukların özellikle siber zorbalığa karşı ne kadar açık
olduklarının önemli bir göstergesidir.
Araştırmanın son bölümünde öğrencilerin, medya okuryazarlığı dersine yaklaşımları, dersin
kazanımları ve ders araç gereç ve öğretmen yeterliliği konuları hakkında görüşleri alınmıştır. Buna
göre genel bulgulara bakacak olursak öğrencilerin %42’si derste kullanılan araç-gereçlerin yeterli
olduğunu düşünürken, ders içi etkinlikleri yeterli bulanların oranı %43, dersin işleniş biçimini yeterli
bulanların oranı yaklaşık %62, dersin kitabını yeterli bulanların oranı %52, Dersin haftalık ders saat
süresini yeterli bulmayanların oranı ise yaklaşık %34 civarındadır.
Hem

medya

kullanımları hem

de

medya

okuryazarlığı dersi açısından sonuçlar

değerlendirildiğinde öğrencilerin medya kullanımlarını genellikle tek başına gerçekleştirdikleri ve bu
doğrultuda medya okuryazarlığı derisini de yetersiz olarak değerlendikleri görülmektedir. Bu noktada
medya okuryazarlığı dersinin işleniş biçiminde katılım oranı yüksek olarak görülse de istenilen
düzeyde verim sağlanamadığı sonucuna da ulaşılabilmektedir.
Niçin İletişim Fakültesi Mezunları
Aspen Enstitüsü İletişim ve Toplum Programı 1992 yılında , medya okuryazarlığı konusunda
Ulusal Medya Okuryazarlığı Öncülük Konferansı’nı ve 25 medya eğitimcisi ve eylemcisini Birleşik
Devletlerde medya okuryazarlığının bir tanımı yapmak ve amaçlarını tespit etmek üzere bir araya
gelmiştir. Bu konferansta medya okuryazarlığı dersinin başarılı bir şekilde verilmesinin temelinde
yatan dinamikler şu şekilde belirlenmiştir (Altun,2010: 53):
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•

Okullarda medya okuryazarlığı eğitiminin konuyla ilgili deneyime sahip öğretmenlerin
sorumluluğunda olması ve öğretim için farklı sınıf seviyelerinde ortalama bir süre
ayrılması için yetkili eğitim mercilerine baskı yapılması,

•

Eğitim kurullarının aktif desteği,

•

Hizmet içi eğitim,

•

Öğretmenler için danışmanlık yapacak personel,

•

Ders kitaplarının ve öğretmeni destekleyici materyallerin basılması,

•

Mesleki kuruluşlar,

•

Medya okuryazarlığı etkinliklerinin içinde saklı olan süreçleri gerektiği gibi yerine
getirmek için değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,

•

Öğretmenler, ebeveynler, araştırmacılar ve medya uzmanları arasındaki işbirliği.

Yukarıda yer alan maddeler dersin verimli ve etkili işlenmesinde ilk önceliğin alanla ilgili
deneyime sahip öğretmenler tarafından gerçekleştirilmesi gerekliliğinin olduğunu göstermektedir.
Alan öğretmenlerinin yanı sıra etkin hazırlanmış ders materyalleri, ders içeriklerinin hazırlanması ve
aynı zamanda öğretmen-öğrenci eğitimin dışında anne-baba eğitiminin sağlanması gibi dersin başarı
oranını etkileyen diğer değişkenler olarak belirlenmiştir.
Başlangıçta seçmeli dersler arasında popüler olan medya okuryazarlığı dersinin zamanla
öğrenciler tarafından rağbet görmemesi, dersin içeriği ve işlenişi konusunda birtakım güncellemelere
gereksinim olduğunu ortaya koymuştur. Uygulama yapmaya dönük böyle bir dersin okullarda bu dersi
veren öğretmenler tarafından korumacı bir yaklaşımla sadece medya hakkında öğretim yapılarak
verilmesi öğrencilerin derse olan ilgisizliklerinin en önemli nedeni olabilir (Görmez, 2015: 96). Dersi
veren öğretmenlerin uygulamadan ziyade kuramsal olarak dersi işlemesi öğrencilerin medyayı
çözümlemesinde yetersiz kalmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin medya iletilerine eleştirel
bir bakış açısı geliştirememesi sonucunu ortaya çıkartabilecektir.
Medya okuryazarlığı hareketi, farklı perspektiflere, felsefelere, yöntemlere ve öğretim
stratejilerine yüksek düzeyde saygı ve hoşgörü duyulmayı amaçlamadan yaygınlık kazanamaz. Bu
noktada medya okuryazarı olmanın ne demek olduğunun merkezinde yer alan izlediğiniz, gördüğünüz,
okuduğunuz şeyler hakkında eleştirel sorular sormayı sağlamaya ilişkin söz birliği gerekmektedir. Bu
noktada ilk olarak iyi düzenlenmiş programlar, etkinlikler ve eğitsel yaşantılar aracılığıyla daha fazla
eğitimciye, çocuğa ve gence ulaşarak, daha geniş çeşitlilikteki ortamlara, medya analizi ve üretimi
hakkında daha fazla bilgi ve beceriyi taşıyacak çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci olarak, bu
önemli izleyicilerle birlikte, medyaya ilişkin karmaşık öğrenme ve öğretme süreçlerini kestirecek,
belgeleyecek, ölçecek ve değerlendirecek kuram ve araştırmaların geliştirilmesi önemlidir (Hobbs,
2004: 136). Gösterilen her iki bakış açısının ortak noktası alanda uzaman kişiler tarafından müfredatın
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hazırlanması ve bu müfredatın yine alanında uzman kişiler tarafından öğrencilere aktarılması şeklinde
olduğu söylenebilir.
Medya okuryazarlığı dersine ilişkin yapılan araştırmaların ana konusu dersin neden verimli
olmadığı ve sürekliliğinin sağlanmadığı üzerine odaklanmaktadır. Bazı araştırmalar sadece müfredatın
yetersiz olduğunu savunsa da diğerlerinin ise hem dersin içeriği hem de uygulanış biçimi üzerinde
durduğu görülmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Gelişen teknoloji ve bu teknolojilerin öğrenciler tarafından yaygın kullanımı medya
okuryazarlığı dersinin zorunlu hale gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Dersin teorik ve uygulamalı
olarak verimli işlenebilmesi için alan mezunu öğretmenler aracılığıyla verilmesi gerekmektedir.
RTÜk’ün yapmış olduğu araştırma medya okuryazarlığı dersinin hem zorunlu hem de ders
süresinin uzatılması gerektiğini göstermektedir. Ülkemizde dersin verimli işlenmesi ve yeterliliğinin
sağlanması için alan mezunu öğretmenlere ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu alanda
ilköğretim kademesindeki sınıf ve branş öğretmenlerinin temel eğitimlerinde medya okuryazarlığı
konusunda yetiştirilmesi yerine ülkemizde bu eğitimi veren iletişim fakültesi öğrencilerinin formasyon
aracılığıyla derse yönlendirilmesi gerekmedir.
Medya okuryazarlığı yaşam boyu geliştirilmesi gereken bir beceridir. Bu nedenle tüm eğitim
seviyelerinde kapsamlı medya okuryazarlığı programları geliştirilmesi doğru olacaktır. Bu bağlamda
kapsamlı bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilerek Türkiye’nin medya okuryazarlığı eğitimi ihtiyaçlarını
ortaya konmalı, aynı zamanda medya eğitimine bakışını yansıtacak kapsamlı bir medya okuryazarlığı
tanımı yapılmalıdır. Bu tanıma paralel olarak medya okuryazarlığı eğitiminin ilkeleri ve yaklaşımları
da ortaya konulabilir (Altun, 2009: 11).
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OKURYAZARLIKTAN YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞINA TÜRKİYE’DEN
KİLOMETRE TAŞLARI
Doç.Dr. E. Gülbuğ EROL
İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, Malatya
egerol@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmada okuryazarlık kavramından yola çıkılarak metin yapısındaki gelişime bağlı olarak
kavramdaki değişim ele alınmış ve medya okuryazarlığı kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Dünyada
1970’lerde ülkemizde ise 2000’li yılların başında gündeme gelen medya okuryazarlığının adım adım
geçirdiği aşamalar ve bu alanda yapılan çalışmalar kronolojik olarak değerlendirilmiştir. Eleştirel
okuryazarlık ile birleştirilerek medya okuryazarlığının özellikleri ikinci aşamada ele alınarak olası
sorunlar ve çözümleri tartışmaya açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, medya okuryazarlığı, yeni medya okuryazarlığı.
ABSTRACT
In this study, the change in the concept of text has been dealt with due to the development of
the text structure by way of the concept of literacy, and it was related to the concept of media literacy.
In the 1970s in the world and in the beginning of the 2000s in our country, the steps taken by the
media literacy step by step and the studies made in this field were evaluated chronologically.
Combined with critical literacy, the features of media literacy are discussed in the second stage and
discussed possible problems and solutions.
Key Words: Literacy, media literacy, new media literacy.

“Yeni medya - film, radyo, televizyon…- dilbilgisi henüz bilinmeyen yeni dillerdir.”
John Culkin
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1.GİRİŞ
Medya okuryazarlığı bugün Türkiye’de en çok ilgi duyulan ve her kesimden insanın katıldığı
bir alan olmuştur. Yaşam boyu öğrenme kapsamında değerlendirilen medya okuryazarlığı dersinin
eğitimin her yer alması gerekmektedir çünkü yürüdüğümüz sokaktan oturduğumuz eve ve gün boyu
maruz kaldığımız kitle iletişimine kadar günlük yaşantımızın her anında medya ile yaşamaktayız.
Sayıca çok olan mesajları medya okuryazarlığı süzmek gerekmektedir. Günümüzün karmaşık bir hal
alan dünyası çoklu-okuryazarlık kavramının yerleşmesine yol açmıştır. Bu nedenle, çalışmanın amacı
Türkiye’de medya okuryazarlığı süreci üzerine yapılacak olan tartışmalarla birlikte, dünü ve bugününü
ele alarak bu tartışmalara katkı sağlamak ve günümüzde medya okuryazarlığı eğitimi bağlamında
geçmişten bugüne yaşanan değişim sürecini ortaya koymaktır.
Kavram olarak medya okuryazarlığı eğitimi kapsamında başlangıçtan günümüze kadar neler
yapıldığının okuması yapılmıştır. Araştırmanın kapsamı, Türkiye’de medya okuryazarlığı eğitimi ile
sınırlandırılmıştır.
Çalışmada yöntem olarak, medya okuryazarlığı ve medya eğitimi üzerine yazılmış kitaplar,
makaleler, tezler ve internet üzerinden çeşitli kaynak taraması yapılması çerçevesinden bilgi sağlama
yoluyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür taramasıdır.
Bu araştırma, son yıllarda öncelikli olarak Türkiye’de ilgi çeken bir alan olarak medya
okuryazarlığı eğitim sürecine yeni bir soluk getirdiği için önemlidir.
2.OKURYAZARLIKTAN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
Okuryazarlık, temel insan haklarından biridir ve hayat boyu öğrenmenin temelini oluşturur.
Bireyleri, aileleri ve toplumları güçlendirir ve yaşam kalitesini yükseltir. “Çarpan etkisi” sayesinde
okuryazarlık, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına; çocuk ölümlerinin azaltılmasına, nüfus büyümesinin
kontrol altına
sağlanmasına

alınmasına; cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir
yardımcı olur

kalkınma, barış

ve

(http://unesco.org.tr/dokumanlar/egitim/okuryazarlik.pdf).

demokrasinin
Geçmişten

günümüze değişimin bir gereği olarak okuryazarlık kavramında değişiklikler ve genişlemeler
olmuştur.
Okuryazarlığın genel tanımı bir dilin yazınlarını okuyabilme, okunan ögeleri algılama ve
kavrama yetisine sahip olunmasıdır. Günümüz bağlamında okuryazarlık iletişimin bir parçasıdır. (Türk
Dil Kurumu Sözlüğü). Okuryazarlık veya okuma-yazma, alfabe aracılığıyla yazılı metinlerin okunması
ve yazılması olarak tanımlanmaktadır (Longman 2003). Geleneksel anlamda okuma-yazma, harflerin
üzerine yazılı olduğu bir materyale (metin), bu materyal üzerine harfleri işleyecek (yazar) ve bu
harfleri çözümleyecek birine (okur) ihtiyaç vardır. Dolayısıyla okuma-yazma eylemini okur, metin ve
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yazar üçgeni içerisinde gerçekleşen bir süreç olarak algılamak mümkündür. Okumak ve yazmak yazı
sembollerini kullanmak ve yine aynı yazı sembolleriyle oluşturulan anlamı çözmektir. Kelimenin bu
ilk anlamı dışında, okuma kelimesi, yazıyı okuma eyleminden daha geniş bir anlam ifade etmektedir.
Yaşadığımız dünya, yazı sembolleri yanında binlerce sembolik anlatımı da içermektedir. Bütün bu
sembolleri anlamlandırmaya çalışma bir tür okuma şeklidir. Aslında, farkına vararak veya varmadan
çevremizi, kendimizi, etrafımızda olup bitenleri ve olayları okuyoruz; bazen de yine semboller
kullanarak kendimizi ifade etmek için yazıyoruz (Altun, 2005). Okuryazarlık, kişinin yaşadığı hayatı
ve bu hayat içinde nesne ve olayları algılayışı, anlaması ve sosyal hayatındaki bütün ilişkilere bir
anlam yüklemesi ile ilgili bir kavramdır. Kelimenin bu anlamı, Batı kültürü içinde oluşmuş ve bizde
de yavaş yavaş kullanılmaya başlamıştır.
Artık okuryazarlık önüne aldığı nesneye göre farklı bir anlam kazanmaktadır. Medyaya dair
bir okumadan bahsedildiğinde medya okuryazarlığı, teknolojiye ilişkin bir okumadan bahsedildiğinde
teknoloji okuryazarlığı, coğrafyaya ilişkin bir okumadan bahsedildiğinde harita okuryazarlığı vb.
Gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlar için yeni bir okuryazarlık kavramından bahsetmek
mümkün olacaktır. Okuryazarlık kavramının anlam sahasının genişlemeye devam edeceği muhtemel
görünmektedir. Görüldüğü üzere okuma-yazma belirli bir harf sistemini çözmeye yarayan statik bir
davranışken okuryazarlık, iletisi olan her şeyi anlamlandırmayı hedefleyen geliştirilebilir bir beceridir.
Bu manada basılı materyallerin üzerlerinde yer alan harf sistemlerinin çözülmesi okuma-yazma
davranışına işaret ederken; çözülen bu kodların anlamlandırılması süreci daha üst düzey bir beceri
olduğu düşünülen okuryazarlığa işaret etmektedir.
Birçok çalışmada medya okuryazarlığının ve yeni medya okuryazarlığının tanımı yapılmıştır.
Sözkonusu tanımların ortak noktası yeni veya geleneksel medya mesajlarına “erişim”, “medyada
gezinme”, “kontrol”, “düzenleme”, “anlama”, “değerlendirme”, “yeniden kurma”, “mesajları yeniden
üretme”, “medyaya katılım” unsurlarıdır. Gerçekten de medya okuryazarlığı “yazılı ve yazılı olmayan,
büyük çeşitlilik gösteren mecralardaki, gazete, radyo, televizyon veya internette yer alan mesajlara
ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (İnceoğlu,
2005).
W. James Potter (1998) medya okuryazarlığı konusundaki birçok bakış açısını, dört ana başlık
altında toplamıştır. Bunlar; “Kamu politikası ve medyanın çocuklar üzerindeki potansiyel olumsuz
etkisine ilgi duyanlar, İnsanların, medya mesajlarını işlemden geçirmek için gerekli olan beceriler
konusunda nasıl eğitileceğiyle ilgilenenler, bir çocuğun medya mesajlarını işlemden geçirme
yeteneğini geliştirme konusunda ebeveyn ve yetişkinlere yardımcı olacak öneriler getirenler, kitle
iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkilerini eleştirel olarak inceleyenler” olmak üzere medya
okuryazarlığı için dört temel çalışma alanı tespit edilmiştir. Konuyla ilgilenen birçok uzman medya
okuryazarlığının hem bir öğretim konusu hem de bir öğretim metodu olduğuna inanmaktadır. Hobbs’a
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(1994) göre öğrencilere medya okuryazarı olmayı öğretmenin en iyi yolu ilk olarak, Medyayla
öğretimdir. Öğrencilerin ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve iletişime geçme yeteneğini
güçlendirmek için medyayı bir araç olarak kullanmak (bu sınıflarda durumu en sık yansıtan durumu
anlatır). İkinci olarak da medya hakkında öğretimdir. Medya biçimlerinin tarihi, yapılandırmacıçözümleyici yaklaşımlar; sık sık göstergebilim kullanılır veya öğrencilerden medyanın tehlikelerini
görmeleri istenir. Son olarak da öğrenciler medya içeriği üretir; teknoloji, fotoğraf/video çekme, haber
yazma çalışmaları yaparlar.
Eğitim alanında önemi gittikçe artan öğrenci merkezli yaklaşımların paralelinde medya
okuryazarlığı eğitiminde de korumacı yaklaşımlarla birlikte yetki verme ve eleştirel özerklik önem
kazanmıştır. 1980’lerden sonra özellikle ABD ve Kanada gibi medya okuryazarlığı eğitiminin ABD ve
Kanada gibi ülkelerde yaygın olduğu görülmektedir. Ders içerikleri incelendiği zaman 1960 ve 1970
yılları arasında sinema filmleri ile başladığı ve 1980’lere kadar televizyon ve reklam üzerine
odaklandığı görülmüştür.

Ancak 1980’lerle birlikte kitle iletişimine karşı alternatifler üzerinde

durulur; şarkı sözleri, sokak ve mağaza düzenlemeleri gibi. 1990’larda Avrupa’da ve dünyanın diğer
birçok yerinde özel televizyon yayıncılığı başlatıldığı için medya okuryazarlığı ders içeriğinde ticari
sisteme yer verildiği görülmüştür. 1990’lardan sonra dijitalleşme olgusunun günlük hayata
yayılmasıyla da dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı sık sık
başvurulan kavramlar halini almıştır (O’Neill 2011).
3.TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞININ KİLOMETRE TAŞLARI
Medya okuryazarlığının son otuz yılda özellikle Batılı ülkelerde yaygın bir ilgi gördüğünü
düşünecek olursak Türkiye’deki gelişmelerin oldukça yeni olduğunu söyleyebiliriz.

Medya

okuryazarlığı konusunu 20–21 Şubat 2003 tarihlerinde düzenlenen İletişim Şurasında dile getiren ve
konuya Şuranın sonuç bildirgesinde yer veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye’de medya
okuryazarlığına yönelik bir ilginin ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında en büyük paya sahiptir.
RTÜK’ün bu konuda yaptığı çalışmaları iki başlık altında ele alabiliriz. Bunlardan ilki medyanın
toplum üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalardır.
Ülkemizde medya okuryazarlığı konusunda atılan en önemli adım RTÜK-MEB işbirliği ve bu
işbirliğinin neticesinde medya okuryazarlığının ilköğretim kademesinde seçmeli ders olarak kabul
edilmiş olmasıdır. Uzmanların ve eğitimcilerin, başta televizyon, internet ve radyo olmak üzere kitle
iletişim araçlarının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığına ilişkin görüşleri, okullarda şiddet
olaylarının meydana gelmesi ve bu olaylara televizyon yayınlarındaki ve internet oyunlarındaki şiddet
içeriğinin neden olduğuna ilişkin görüşler ortaya konması üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
konuyu gündemine almıştır. 2004 yılında Devlet Bakanlığı bünyesinde kurulan, ülkemizin önde gelen
kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği Şiddeti Önleme
Platformunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ilk kez ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı
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derslerinin okutulmasını önermiştir. Üst Kurulun bu önerisi geniş kabul görmüş ve hem Medya Alt
Komisyonu raporuna hem de eylem planına alınmıştır. Aynı yıl Üst Kurul tarafından Milli Eğitim
Bakanlığına yazı yazılarak, okullarda medya okuryazarlığı dersleri verilmesinin önemine dikkat
çekilmiştir. “2004 yılında Şiddeti Önleme Platformu’nun Medya ve Şiddet alt çalışma grubu, ilk ve
orta öğretim kurumlarına medya okuryazarlığı dersini önermek suretiyle şiddete ve ayırımcılığa karşı
duyarlılığı arttırmayı hedeflemiştir. RTÜK bu bağlamda MEB ile işbirliği yapmaya başlamıştır (
RTÜK,

Medya

Okuryazarlığı

Tarihçesi:

http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/tarihce.html

21.08.2010)
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun başını çektiği bu çalışmalara Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 23–25 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilen I.
Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı’nın da katkıları olmuştur. 23–25 Mayıs 2005 tarihinde
Marmara

Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen I.

Uluslararası Medya

Okuryazarlığı Konferansı, ülkemizde medya okuryazarlığı konusundaki önemli gelişmelerden biridir.
Sonuç bildirgesinde medya okuryazarlığı ile ilgili ders açılması önerisi ve medya okuryazarlığı
konusunda akademik ilgi oluşturması açısından konferansın önemli katkıları olmuştur.
Yapılan ön hazırlık çalışmaları sonucunda, Medya Okuryazarlığı konusundaki çalışmaları
yürütmek üzere bir komisyon oluşturulmuştur. “Medya Okuryazarlığı Dersi Taslak Öğretim Programı
ve Öğretmen Kılavuzu” Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
uzmanları ve İletişim Bilimleri akademisyenlerinden oluşan bu komisyon tarafından hazırlanmıştır.
22 Ağustos 2006 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu arasında “Öğretim Kurumlarına Medya Okuryazarlığı Dersi Konulmasına Dair
İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. “İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı” da 31.08.2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir
(Çetinkaya, 2008, s. 75).
MEB Talim ve Terbiye Kurulu, 2006–2007 Eğitim ve Öğretim yılında Medya Okuryazarlığı
dersinin verileceği 5 pilot okulu belirlemiştir. Bunlar: Adana ili Seyhan ilçesi Dumlupınar İlköğretim
Okulu, Ankara ili Çankaya ilçesi Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu, Erzurum ili Merkez Barbaros
Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez
İlköğretim Okulu ve İzmir ili Karşıyaka ilçesi 80. Yıl Metaş İlköğretim Okulu’dur. (RTÜK, Medya
Okuryazarlığı Projesi Nedir?: http://www.rtukcocuk.org.tr/ 23.08.2010)
Medya Okuryazarlığı dersi, 2006–2007 Eğitim ve Öğretim yılında pilot okullarda 7. sınıf
öğrencilerine seçmeli ders olarak okutulmuştur. Bu dersi vermek için sosyal bilgiler öğretmenleri
göreve çağırılmış ve onlar için 7–10 Eylül 2006 tarihleri arasında Ankara’da “Eğitici Eğitimi
Programı” düzenlenmiştir. Pilot uygulama süresince öğrencilerin ders ile ilgili hazırlamış oldukları
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çalışmalar değerlendirilmiş, öğrencilere ders hakkında anketler uygulanmıştır. Ebeveynlerden,
öğrencilerin derste öğrendiklerini evde uygulamalarını teşvik etmeleri istenmiştir. Pilot okullar gerek
RTÜK, gerekse MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı uzmanları tarafından ziyaret edilmiştir.
Aynı yıl Ankara’da “Uluslararası Medya Okuryazarlığı” konulu bir panel düzenlenmiştir. 24 Kasım
2006 günü düzenlenen panelde yer alan ilk oturumun konusu “Medya Okuryazarlığı: Temel Aktör
Olarak Medyanın Rolü” iken, ikinci oturumun konusu “Medya Okuryazarlığı: Nasıl Bir Medya
Okuryazarlığı

Eğitimi?”

olmuştur.

(RTÜK,

Uluslararası

Medya

Okuryazarlığı

Paneli:

http://www.rtuk.org.tr/ 26.10.2011)
Pilot okullardaki medya okuryazarlığı dersi yoğun ilgi görünce, RTÜK tarafından 24 Kasım
2006 günü gerçekleştirilen “Medya Okuryazarlığı” konulu panelde de öngörüldüğü gibi ders MEB
tarafından 2007–2008 Eğitim ve Öğretim yılında seçmeli ders olarak tüm Türkiye’yi kapsayacak
şekilde müfredattaki yerini almıştır. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bu dersin sosyal
bilgiler öğretmenleri ile MEB bünyesinde görev yapan iletişim fakültelerinden veya basın yayın
yüksek okullarından mezun olan sınıf öğretmenleri tarafından verilmesini uygun bulmuştur.
(Çetinkaya, 2008, s. 77.)
RTÜK’ün medya okuryazarlığı konusunda yapmış olduğu çalışmaların ikinci bölümünü
medyanın etkilerine karşı toplumu koruma ve eğitme konusunda yapılanlar oluşturmaktadır. Bu
çalışmalardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 2000 yılında başlattığı Simge Sistemi
çalışmalarını sonuçlandırarak uygulamaya koyduğu “Akıllı İşaretler”dir. Ebeveynleri program içeriği
hakkında bilgilendirerek, çocuk ve gençlerin yayınlardaki zararlı içerikten korunmasında insiyatif
almaya yönlendirici sistem, kontrolü ve sorumluluğu izleyici ile paylaşmaya da bir başlangıç olarak
görülebilir. RTÜK, İnternet kullanırken karşılaşabilecek risklerin, dikkat edilmesi ve uyulması
gereken kuralların neler olduğunu konusunda toplumu bilgilendirmek için “Çocuklarımız İçin İnternet
Güvenliği” adı altında çocuklara ve ebeveynlerine yönelik bir çalışma da yapmaktadır. Medya
okuryazarlığı konusunda RTÜK tarafından yapılan en önemli çalışmalardan biri de “RTÜK Çocuk
Web Sayfası (www.rtukcocuk.org.tr)”dır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Misak-ı Milli
İlköğretim Okulu, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve Türkiye Emlak Bankası
İlköğretim Okulu’nun işbirliğiyle öğrenciler tarafından hazırlanan RTÜK Çocuk Web Sayfası,
çocuklarda medya okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. RTÜK, Akıllı İşaretler, Çocuk
Hakları, Ne İzleyelim, TV Okuru, TV Okuru gibi çeşitli başlıklarla medya okuryazarlığını geliştirmeyi
amaçlayan web sayfasında çocuklar tarafından yapılan medya okuryazarlığı çalışmalarına da yer
verilmiştir.
RTÜK tarafından 24 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da Uluslararası Medya Okuryazarlığı
Paneli düzenlenerek akademisyenlerin ve yabancı ülkelerde görev yapan yetkililerin görüşleri ve
deneyimleri paylaşılmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun medya okuryazarlığı konusunda
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yaptığı en önemli çalışma ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu işbirliği ve bunun neticesinde
ortaya çıkan seçmeli “Medya Okuryazarlığı Dersi”dir. RTÜK bu dersin daha fazla öğrenci tarafından
seçilmesi için öğrenci ve velileri hedef alan bir “Medya Okuryazarlığı Tanıtım Filmi” de hazırlamıştır.
30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde RTÜK, bir başka Medya Okuryazarlığı Çalıştayı
gerçekleştirmiştir. Çalıştayın sonuç bildirgesi medya okuryazarlığının geleceği açısından son derece
önemlidir. Sonuç bildirgesine göre medya okuryazarlığı dersi ilkokuldan başlayarak eğitimin bütün
kademelerinde verilmelidir. Benzer şekilde Eğitim Araştırmaları Birliği de Türkiye’de ilk defa 2012
yılında Program Kurulları arasına “medya okuryazarlığı”nı dahil etmiştir. Konu üzerine eğilenlerin
sayısı arttıkça ders de kendi bütünlüğü içinde gelişme imkanı bulmaktadır. Böylece medya
okuryazarlığı eğitim kademeleri içinde bir ders olarak ele alındıktan sonra yaşam boyu öğrenme
faaliyeti içine de dahil olmakta gelişen dijital teknoloji ile birlikte medya okuryazarlığı kazanılan bir
beceri halini almaktadır.
Çalıştay’da

alınan

tavsiye

kararları

doğrultusunda

Medya

Okuryazarlığı

dersinin

güncellenmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü arasında 23 Mayıs 2013 tarihinde “İlköğretim Öğrencilerinde Medya Okuryazarlığı
Bilincinin Geliştirilmesi ve Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
Protokolün imzalanmasını takiben yeni bir Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı
geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve akademisyenlerden
oluşan bir Komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Adı geçen Öğretim Programı, Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde onaylanarak
“Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Materyali” hazırlanması yönünde karar alınmıştır. Komisyon
tarafından hazırlanan Öğretim Materyali, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okutulmaya başlanmıştır
(http://www.medyaokuryazarligi.gov.tr/)
4. SONUÇ
Değişen hayat şartları, küreselleşme, şehirleşme ve gelişen iletişim teknolojileri, yaşadığımız
hayatı yeniden düzenlemektedir. Değişen biçimlerden biri ve en önemlisi de okuryazarlıktır.
Başlangıçta kavram çerçevesi okuma ve yazma eylemi ile sınırlı olan ve yalnızca dile uygulanan
okuryazarlık kavramı, farklı şekil ve görünüşleri ile günlük hayatın her yerini kuşatmıştır. Dünyada,
okuryazarlık artık bir beceri, kazanılması gereken bir yeterlilik halini almıştır. Okuryazarlık
kavramının içeriği gelişmiş ve çeşitlenmiştir ve gelişmeye de devam etmektedir. Tanımlanan yeni ve
çoklu okuryazarlıklar kişinin toplum içindeki yerinden kişilerarası ilişkilere ve eğitim hayatında
gittikçe artan derecede önem kazanmaktadır.
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2015 yılında RTÜK tarafından hazırlanan medya okuryazarlığı araştırması, hem Türkiye’de
gençlerin ve çocukların yoğun olarak medyayı takip ettiğini ortaya çıkartmış hem de medya
okuryazarlığı dersinin Türkiye genelinde okutulmakta olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Aynı
çalışmada dersin okul tarafından zorunlu statüde verildiği de tespit edilmiştir. Dersin zorunlu
olmasının yanı sıra içeriğinin de zenginleştirilerek zorunlu hale getirilmesi ve eğitimin her aşamasında
yer alması önemli bir gelişme olacaktır. Araştırma kapsamında dersi alanların dersi yararlı buldukları
sonucu da bu görüşü doğrulamaktadır.
Medya okuryazarlığı fikrinin 50 yıllık bir geçmişe sahip olması ve son otuz yıldır yoğun bir
ilgiye maruz kalması göz önünde bulundurulacak olursa medya okuryazarlığı eğitimi konusunda bir
hayli geç kaldığımızı söyleyebiliriz. Buna rağmen RTÜK ve MEB işbirliğinde başlatılan Medya
Okuryazarlığı Projesi’nin önemini göz ardı edemeyiz. Kısa sürede fikir aşamasından üretim aşamasına
ulaşan önemli çalışmalara imza atılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan şey, mevcut çalışmalara
olumlu eleştiri ve önerilerle katkı sağlayarak medya okuryazarlığı konusundaki gelişmeleri devam
ettirmek olmalıdır.
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PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ DOKTORA TEZLERİNİN ARAŞTIRMA
EĞİLİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Birsen Bağçeci, Asiye Şahin, Emine Özcan, Selin Yaman
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ÖZET
Kapsamlı bir disiplin olarak eğitim programları ve öğretim; öğrenme- öğretme yaklaşımları,
eğitimin tarihi, felsefi, sosyolojik, psikolojik, hukuksal temelleri, program değerlendirme gibi birçok
alandan oluşmaktadır. Bu denli geniş bir yelpazeye sahip bir disiplinde akademik iletişimin
sağlanması için alanda yapılan çalışmaların incelenmesi çok önemlidir. Bu çalışmada 2010- 2016
yıllarında Türkiye ve İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin
araştırma eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda araştırmanın örneklemini, 2010-2016 yılları arasında YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri
tabanındaki 78 doktora tezi ve The British Library ETHOS veri tabanındaki erişim izni verilen eğitim
programları ve öğretim alanına ilişkin hazırlanan 70 doktora tezi oluşturmaktadır. Doktora tezlerinin
özet ve yöntem bölümleri; yayın yılı, tez konusu, araştırma yöntemi/deseni, veri toplama araçları,
örneklem ve veri analizi şeklinde altı tema açısından incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalı incelemeler
sonucunda, eğitim programları ve öğretim alanında Türkiye’de yapılan doktora tezlerinin yöntem
bölümünün daha çok pozitivist paradigmaya dayanan istatiksel araştırma yöntem ve tekniklerinden
oluştuğu tespit edilmiştir. İngiltere’de yapılan doktora tezlerinde ise pragmatizme dayanan karma
yöntem araştırmalarının yoğun olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Programları ve Öğretim, Doktora Tezleri, Araştırma Eğilimleri
ABSTRACT
“Curriculum and Instruction” is known as a comprehensive discipline with many subdimensions. The sub-dimensions cover many areas including teaching and learning approaches, the
historical, philosophical, sociological, psychological, and legal basises of education, programme
evaluation and others. It is very important to examine the researches conducted in the field at the point
of providing academic communication in such a discipline with such a wide range. This study aims to
determine research trends of doctoral dissertations in the field of Curriculum and Instruction in Turkey
and England between 2010 and 2016 and to compare these trends. For this purpose, the sample of the
study includes 78 doctorate dissertations in YOK (The National Thesis Center) Database and 70
doctorate dissertations in the British Library ETHOS Database related to the field of Curriculum and
Instruction between 2010 and 2016. The abstracts and methods of the dissertations were analyzed to
the six themes including publication years, thesis subject, research design, data collection tools,
sample, and data analysis. The findings indicate that the methods of thesises in Turkey are designed
mostly using statistical tecniques based on Positivism; however, thesises in England intensively
consist of the mixed- method designs based on Pragmatism.
Key Words : Curriculum and Instruction, Doctorate Dissertation, Research Trends
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GİRİŞ
Dijitalleşen ve küreselleşen dünya karşısında, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da
değişen dünyaya bir ayak uydurma çabası olduğu görülmektedir. Bu çaba bağlamında, teoriden
uygulamaya yıllardır eğitimciler “neyi, nasıl, ne kadar, niçin öğretelim?”

soruları üzerinde

araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle bu sorular bağlamında eğitim programı ve öğretim alanında
yapılan araştırmaların incelenmesi, değişim çizgisindeki hem geçmişteki eğitim durumunu yansıtmak
hem de gelecekteki olası eğitim durumlarının ön görülmesi noktasında önem arz etmektedir (Ozan ve
Köse, 2014) .
Eğitim programları ve öğretim alanı birçok alt boyutu olan çok geniş bir disiplindir (Ekşioğlu,
Erdoğan ve Karabacak, 2014).

Öğrenme- öğretme yaklaşımları, eğitimin tarihi, felsefi, sosyolojik,

psikolojik, hukuksal temelleri, program değerlendirme gibi birçok alanı kapsamaktadır (Demirel ve
Kaya, 2015). Bu denli geniş bir yelpazeye sahip bir disiplinde akademik iletişimin sağlanması
noktasında alanda yapılan çalışmaların incelenmesi çok önemlidir (Ozan ve Köse, 2014).
Bu gerçeklikten hareketle pek çok araştırmacı Eğitim Programları ve Öğretin alanındaki
makaleleri, yüksek lisans tezlerini ve doktora tezlerini incelemişlerdir. Yapılan çalışmalara
bakıldığında, Bıkmaz, Aksoy, Tatar ve Altınyüzük (2010), Eğitim Programları ve Öğretim alanında
2009 yılına kadar olan 358 doktora tezini incelemişlerdir. Tezlerde öğrenme-öğretme yaklaşım,
yöntem ve tekniklerinin etkisi, daha sonra bunu öğretmen eğitimi program ve uygulamaları ile örgün
eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirmesi konularının incelendiği görülmektedir. Deneysel
ve betimsel araştırma desenlerinin büyük oranda tercih edildiği tespit edilmiştir.
Gömleksiz ve Bozpolat (2013), Eğitim programları ve Öğretim ile ilgili, YÖK tez veri
tabanından 2012 yılına kadar olan toplam 243 yüksek lisans tezi ve 48 doktora tezini araştırma
konusu, araştırma modeli, çalışma grubu/örneklemi, veri toplama araçları ve analiz teknikleri gibi
faktörler açısından incelemiş olup deneysel, nitel ve karma araştırma modellerinin daha çok
kullanılması gerektiğini ve

alana

katkı sağlayacak işlevsel konuların seçilmesi gerektiğini

söylemektedirler.
Kozikoğlu ve Senemoğlu (2015), Türkiye’de 2009–2014 yılları arasında çalışılan Eğitim
Programları ve Öğretim ile ilgili 121 doktora tezini incelemişler. Doktora tezlerinin çoğunda tarama
desen�n�n terc�h ed�ld�ği, en çok karma yöntem�n kullanıldığı, daha çok öğretmen ve lisans
öğrenc�ler�yle tez çalışmalarının yürütüldüğü, en çok kullanılan veri toplama araçlarının ise ölçek ve
görüşme formu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca alanın teor�s�ne katkı sağlayacak çalışmaların
yürütülmesi gerektiği sonucuna varmışlardır. .
Ozan ve Köse �se 2014 yılında yaptıkları çalışmada ULAKBİLİM Ulusal Sosyal ve Beşer�
B�l�mler ver� tabanında arş�vlenen EPÖ alanında yayın yapan 24 derg�dek� makaleler� �ncelem�şlerd�r.

1278

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Araştırma sonuçlarına göre makalelerin büyük çoğunluğunun tek ya da �k� yazarlı olduğu, nicel
çalışmalar olduğu, bet�msel tarama türünde olduğu, makalelerde çoğunlukla anket ya da l�kert t�p�
ölçekler�n kullanıldığı, lisans öğrenc�ler�yle çalışıldığı ve t-test� ve varyans anal�z� �stat�st�kler�n�n
kullanıldığı bel�rlenm�şt�r.
Yapılan çalışmaların örneklemini genellikle Türkiye’deki tezler oluşturmaktadır. Bu nedenle,
eğitim

programları

ve

öğretim

alanında

uluslararası

gözlemlenmektedir. Oysaki, incelenen araştırmaların

akademik

iletişimin

sağlanmadığı

bu alanda araştırmayı yapmayı düşünen

akademisyenlere, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere alandaki boşluğu görmeleri açısından
rehber olabilir. Ayrıca uluslararası çalışmaların incelenmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmalarla
karşılaştırılması alanda bir kısır döngünün oluşumunu engelleyecektir.
Var olan durumdan hareketle, bu çalışmada 2010- 2016 yılları arasında Türkiye ve
İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin araştırma
eğilimlerinin belirlenmesi ve bu eğilimlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Araştırma Soruları;
1. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
konusu , yöntemi, araştırma deseni, veri toplama araçları, örneklemi, ve veri analiz yöntemi
nedir?
2. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
çalışılan konu ve yöntemsel olarak farkları nelerdir?
Alt problemler
1. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
yıllara göre dağılımı nedir?
2. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinde
çalışılan araştırma konuları nelerdir?
3. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerindeki
araştırma yöntemleri nelerdir?
4. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerindeki
araştırma desenleri nelerdir?
5. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerindeki
veri toplama araçları nelerdir?
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6. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora tezlerinin
örneklemi/çalışma grubunu kimler oluşturmaktadır?
7. 2010- 2016 yılları arasındaki Türkiye ve İngiltere’de yapılan EPÖ doktora
tezlerindeki veri analiz yöntemleri nelerdir?
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın bu bölümünde araştırma deseni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri
analizine ilişkin bilgiler açıklanmıştır.
Araştırma Deseni
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmıştır. Döküman analizi,
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesini
kapsayan bir nitel araştırma yöntemidir (Yıldırım & Şimşek, 2008). Döküman analizi, bir olgu
hakkında belirli bir zamanda aralığında üretilen dökümanlar ya da ilgili konuda birden fazla kaynak
tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dökümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini
gerektirir (Karadağ, 2014). Bu çalışmada da 2010-2016 yılları arasında Türkiye ve İngiltere’de Eğitim
Programları ve Öğretim alanında yapılan doktora çalışmalarının araştırma eğilimlerinin belirlenmesi
ve iki ülkedeki araştırma eğilimlerinin hem çalışılan konu olarak hem de yöntemsel olarak
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, eğitim programları ve öğretim alanında 2010-2016 yılları
arasında yapılan doktora çalışmalarının online metinleri incelenmiştir. Araştırma sürecinde, döküman
analizi yönteminin literatürde tanımlanan üç aşaması izlenmiştir.Bu aşamalar (Sözbilir, 2010);
1. Dökümanlara ulaşma: Türkiye ve İngiltere’deki eğitim programları ve öğretim
alanındaki doktora tezlerine nereden ulaşılabilir? Tezleri elde etmede kim ya da kimlerden
yardım alınabilir? sorularına cevap aranmıştır. Bu sorular doğrultusunda yapılan araştırmada
Türkiye ve İngiltere’deki doktora tezlerine erişim izni veren veri tabanları belirlenip ilgili tezler
kaydedilmiştir.
2. Dökümanları sınıflandırma ve değerlendirme: Taranan veri tabanlarındaki tezlerin
arasından eğitim programları ve öğretim alanı ile ilgili olan tezler belirlenmiş ve ilgili olmayan
tezler elenmiştir. Tezlerin belirlenmesinde “program geliştirme, program değerlendirme,
öğrenme ve öğretme yaklaşımları, teknoloji tabanlı öğretim, bütüncül program, branş isimleri,
mesleki gelişim programı, öğretmen yetiştirme, hayatboyu öğrenme, öğretimsel değerlendirme”
gibi eğitim programları ve öğretim alanının alt boyutları ile ilgili ifadeler kullanılmıştır. Seçilen
tezlerin orjinalliği ve güvenirliği noktasında taranan veri tabanları dikkate alınmıştır.
1. Orjinallik
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2. Güvenirlik, inandırıcılık
3. Temsil edilebilirlik
3. Dökümanları analiz etme ve sonuçları: Belirlenen tezlerin özet ve yöntem bölümleri
incelenmiştir. Tez konusu, yöntemi, deseni, örneklemi, veri toplama araçları ve veri analiz
yöntemi ile ilgili kategoriler belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen kategorilerin frekans ve
yüzdeleri hesaplanmıştır.
Örneklem
Araştırmanın evrenini eğitim programları ve öğretim alanında Türkiye’de, İngiltere’de ve
dünyada yapılan doktora tezleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise 2010-2016 yılları

arasında YÖK (Ulusal Tez Merkezi) ve The British Library ETHOS veri tabanlarında erişim izni
verilen eğitim programları ve öğretim alanına ilişkin hazırlanan tezler oluşturmaktadır. Çalışmada,
amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Tezlerin belirlenmesinde eğitim
programları ve öğretim alanında yapılmış olması ve 2010-2016 yılları arasında yapılmış olması
kriterleri kullanılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda YÖK

veri tabanında 102 ve The British

Library ETHOS veri tabanında 106 tez seçilmiştir. Fakat, tezlerin erişiminde karşılaşılan kısıtlamalar
nedeniyle araştırmanın örneklemini, İngiltere’de eğitim programları ve öğretim alanından 70 tez ve
Türkiye’de eğitim programları ve öğretim alanından 78 tez oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Tezlerin incelenmesinde Sözbilir ve Kutu tarafından 2008 yılında geliştirilen ve Ozan ve Köse
(2014) tarafından revize edilen “Makale Sınıflama Formu” kullanılmıştır. Form, makalenin künyesi,
araştırma yöntemi/deseni, veri toplama araçları, örneklem, ve veri analizi şeklinde beş konudan
oluşmaktadır. Doktora tezlerinin özet ve yöntem bölümlerinden bu beş

temaya yönelik veri

toplanmıştır.
Veri Analizi
Elde edilen verilerin analizinde hem nitel hem nicel analiz teknikleri kullanılmıştır. Nitel
analiz tekniklerinden betimsel analiz, Makale Sınıflama Formu kullanılarak önceden belirlenen
temalara göre tezlerin araştırma yöntemi, deseni, veri toplama araçları, örneklemi ve analizinin
gruplandırılmasında kullanılmıştır. Tezlerde hangi konuların çalışıldığına yönelik kod ve temalar
analiz sırasında belirlenerek içerik analizi yapılmıştır. Betimsel analiz ve içerik analizinden elde edilen
verilerin ise daha sonra frekans ve yüzdeliği hesaplanarak betimsel istatistiği yapılmıştır.
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Geçerlik Güvenirlik
Çalışmanın geçerliği ve güvenirliğinin sağlanmasında, araştırmacılar arası kod uyumuna
bakılmıştır. Çalışmanın verileri üç araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Araştırmacıların elde ettiği
kodların uyumlu olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmada çok ciddi farklar olmadığı
tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın verileri eğitim programları ve öğretim alanından bir uzmanın
görüşüne sunulmuştur.
BULGULAR
2010-2016 yılları arasında YÖK tez arşivinde Eğitim Programları ve Öğretimi alnında yapılan
78 doktora tezi, İngiltere British Library EThOS veritabanında Eğitim Programları ve Öğretimi
alanında yapılan 70 doktora tezi araştırmaya dâhil edilmiştir. Doktora tezlerinden elde edilen bulgular
bu çalışmada cevaplanması gereken sorular doğrultusunda sıralanmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı
Şekil 1. İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımına yönelik bulgular

Tezlerin kabul sayısı

23
18
14

YÖK Veri Tabanı 78
British Library EThoS Veri Tabanı 70

9
5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
YÖK tez arşivindeki tezlerin kabul yılı incelediğinde, ulaşılan 78 doktora tezinin; 14’ü

2010’da, 12’si 2011’de, 13’ü 2012’de, 16’sı 2013’de, 9’u 2014’de, 8’i 2015’te, 6’sı 2016 yılında
tamamlandığı görülmektedir.
İngiltere British Library EThOS veritabanında ki tezlerin kabul yılı incelendiğinde, ulaşılan 70
doktora tezinin 11’si 2010’da, 12’si 2011’de, 7’si 2012’de, 18’i 2013’te, 10’u 2014’te, 9’u 2015’te,
3’ü 2016 yılında tamamlandığı görülmektedir.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma konusuna dağılımı
Tablo 1. Çalışılan araştırma konularına yönelik bulgular
f

%

Program Geliştirme ve Değerlendirme

14

17,9

Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları

38

48,7

Öğretmen Yetiştirme

7

8,9

Eğitim Teknolojileri

3

3,84

Program Yenilikleri

12

15,3

Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler

4

5,12

British Library EThOS Veritabanı

f

%

Program geliştirme ve değerlendirme

19

22,35

Öğrenme-öğretme konuları

19

22,35

Öğretmen yetiştirme

16

18,82

Eğitim teknolojileri

13

15,29

Program yenilikleri

12

14,11

Çok kültürlülük

4

4,70

Yök Tez Arşivi

Türkiye’de 27 farklı üniversitede yapılan 78 doktora tezinde araştırmacıların farklı konuları
tercih ettikleri görülmektedir.2010-2016 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretimi alanında
yapılan doktora tezlerinde en çok tercih edilen araştırma konularının;
Öğrenme-öğretme yaklaşımları (38’si %48,7), Program geliştirme ve değerlendirme (14’ü
%17,9), Program yenilikleri (12’si %15,3), Öğretmen yetiştirme (7’si %8,9), Bilişsel ve duyuşsal
beceriler (4’ü %5,12), Eğitim teknolojileri (3’ü %3,84) olduğu ortaya çıkmıştır.
İngiltere’de 30 farklı üniversitede yapılan 70 doktora tezinde araştırmacıların farklı konuları
tercih ettikleri görülmektedir.2010-2016 yılları arasında Eğitim Programları ve Öğretimi alanında
yapılan doktora tezlerinde en çok tercih edilen araştırma konularının;
Program geliştirme ve değerlendirme (19’u %22,35), Öğrenme-öğretme konuları (19’u
%22,35), Öğretmen yetiştirme (16’sı

%18,82), Eğitim teknolojileri (13’ü

%15,29), Program

yenilikleri (12’si % 14,11), çok kültürlülük (4’ü %4,70) olduğu ortaya çıkmıştır. İngiltere’de en az
tercih edilen konunun ise kuram olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim programları çalışmaları, yaşam boyu
öğrenme, yabancı dil programı, kaynaştırma eğitimi, erken çocukluk programı, İslam temelli eğitim
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programı, matematik programı, fen programı ve sanat eğitimi çok çeşitli konularda çalışıldığı ortaya
çıkmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma yöntemlerine göre
dağılımı
Tablo 2. Araştırma Yöntemlerine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

British Library EThOS Veritabanı
f

%

f

%

Nicel Yöntem

34

43,58

Nicel Yöntem

1

1.42

Karma Yöntem

28

35,89

Karma Yöntem

41

58,57

Nitel Yöntem

16

20,51

Nitel Yöntem

28

40

Türkiye’deki doktora tezleri araştırma yöntemi bakımından incelendiğinde, doktora tezlerinde
en çok tercih edilen yöntemin Nicel yöntem (%43,58) olduğu, nicel yöntemi takiben sırayla Karma
yöntem (% 35,89) ve Nitel yöntemin (%20,51) kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
İngiltere’deki doktora tezleri araştırma yöntemi bakımından incelendiğinde, doktora en çok
tercih edilen yöntemin karma yöntem (%58,57), olduğu karma yöntemi takiben sırayla nitel yöntem
(%40), nicel yöntemin (% 1.42) kullanıldığı ortaya çıkmıştır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin araştırma desenine göre dağılımı
Tablo 3. Araştırma Desenine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

Nicel yöntem yarı deneysel

32

28,57

Zayıf deneysel

2

1,7

Nicel yöntem deneysel olmayan ilişkisel tarama

4

3,57

Betimsel tarama

19

16,96

Nitel yöntem etkileşimli desen eylem araştırması

6

5,35

Durum çalışması

16

14,28

Olgu bilim

3

2,67

Boylamsal çalışma

1

0,89

Nitel yöntem etkileşimli olmayan desen doküman
incelemesi

10

8.92

Tarihsel analiz

1

0,89
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Karma yöntem açıklayıcı desen

8

7,14

Çeşitleme

7

6,25

Keşfedici desen

3

2,67

British Library EThOS Veritabanı

f

%

Nitel yöntem durum çalışması

20

28,57

Karma yöntem keşfedici

19

27,14

Açıklayıcı

13

18,57

Çeşitleme

7

10

Olgu bilim

3

4,28

Etnografi

2

2,85

Eylem araştırması

2

2,85

Gömülü teori, öyküleyici analiz, doküman analizi,
tam deneysel desen

4

1,42

Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde deneysel, tarama, olgu bilim, eylem araştırması, durum
çalışması, örnek olay, betimsel tarama gibi çeşitli araştırma desenlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Araştırma deseni bakımından bu tezlerin çoğunda nicel yöntem yarı deneysel (%28,57), zayıf deneysel
(%1,7), nicel yöntem deneysel olmayan ilişkisel tarama (%3,57), betimsel tarama (%16,96), nitel
yöntem etkileşimli desen eylem araştırması (%5,35), durum çalışması (%14,28), olgu bilim (%2,67),
boylamsal çalışma (%0,89), nitel yöntem etkileşimli olmayan desen doküman incelemesi (%8.92),
Tarihsel analiz (%0,89), karma yöntem açıklayıcı desen (%7,14), çeşitleme (%6,25), keşfedici desen
(%2,67) kullanılmıştır.
İngiltere’de ulaşılan doktora tezlerinde keşfedici, açıklayıcı, durum çalışması, çeşitleme ve
olgu bilim gibi çeşitli desenlerin en çok kullanıldığı görülmektedir. Araştırma deseni bakımından bu
tezlerde nitel yöntem durum çalışması (%28,57), karma yöntem keşfedici (% 27,14), açıklayıcı
(%18,57), çeşitleme (%10) kullanılmıştır. En az kullanılan desenler ise olgu bilim (%4,28), etnografi
(%2,85), eylem araştırması (%2,85), gömülü teori, öyküleyici analiz, doküman analizi, tam deneysel
(%1,42) desendir.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin örneklem türüne göre dağılımı
Tablo 4. Örneklem Türüne ait bulgular
Yök Tez Arşivi

f

British Library
EThOS Veritabanı

f

%

%
Ortaokul öğrencileri
Lise öğrencileri

30
5

42,09
6,84

Ortaokul/lise
öğrencileri

11

8,8

Öğretmenler

16

21,91

Öğretmenler

35

28

Lisans öğrencileri

9

12,32

Lisans öğrencileri

22

17,6

Öğretim elemanları

5

6,84

Öğretim elemanları

20

16

İlkokul öğrencileri

3

4,10

İlkokul öğrencileri

10

8

Okul öncesi öğrencileri

3

4,10

Yetişkinler

2

1,6

İlköğretim müfettişleri

1

1,36

Yöneticiler

7

5,6

Aday öğretmenler

1

1,36

Veli

4

3,2

Lisansüstü/doktora
öğrencileri

2

1,6

Türkiye’deki doktora tezlerinin farklı örneklemler üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir.
Doktora tezlerinde en çok tercih edilen örneklem türlerinin ortaokul öğrencileri (%42,09), öğretmenler
(%21,91), lisans öğrencileri (%12,32) olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, lise öğrencileri (%6,84),
öğretim elemanları (%6,84), ilkokul öğrencileri (%4,10), okul öncesi öğrencileri (%4,10), ilköğretim
müfettişleri (%1,36), aday öğretmenler (%1,36) ile yürütülen doktora tezlerinin sayısının oldukça az
olduğu görülmektedir.
İngiltere’deki tezlerinin de farklı örneklemler üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir.
Doktora tezlerinde en çok tercih edilen örneklem türlerinin, öğretmenler (%28), lisans öğrencileri
(%17,6), öğretim elemanları (%16), ortaokul/lise öğrencileri (%8,8), ilkokul öğrencileri (% 8),
yöneticiler (%5,6), veli (%3,2), lisansüstü/doktora öğrencileri (%1,6), yetişkinler (%1,6)dır.
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Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin tezlerdeki veri toplama araçlarına
göre dağılımı
Tablo 5. Veri toplama araçlarına yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

British Library EThOS
Veritabanı

f

%

Anket/ölçek

60

33,27

Anket/ölçek

46

21,80

Görüşme formu

42

22,75

Görüşme Görüşme

64

30,33

Gözlem formu

26

13,75

Gözlem

38

18

Başarı testleri

27

14,28

Başarı testi

4

1,89

Doküman analizi

20

10,58

Doküman analizi

36

17,06

Diğerleri

23

10

Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde belirli veri toplama araçlarının sıklıkla kullanıldığı ve
her doktora tezinde birden fazla veri toplama aracı kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Doktora tezlerinde en
çok kullanılan veri toplama araçlarının; anket/ölçek (%33,27), görüşme formu (%22,75), gözlem
formu (%13,75) , başarı testleri (%14,28), doküman analizi (%10,58), tutum/algı/kişilik/yetenek
testlerinin (%6,34) kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Doktora tezlerinde en az kullanılan veri toplama
araçlarının ise video kaydı, öğrenci ürün dosyası, yansıtıcı günlük gibi veri toplama araçları olduğu
görülmektedir.
İngiltere’de ulaşılan doktora tezlerinde en çok kullanılan veri toplama araçları; görüşme
(%30,33), anket/ölçek (%21,80), gözlem (%18), doküman analizi (%17,06), diğerleri (%10).Doktora
tezlerinde en az kullanılan veri toplama aracı ise başarı testi (%1,89)’dır.
Eğitim programları ve öğretim alanındaki doktora tezlerinin tezlerdeki veri analiz tekniklerine
göre dağılımı
Tablo 6. Veri Analiz Tekniklerine yönelik bulgular
Yök Tez Arşivi

f

%

British Library EThOS
Veritabanı

f

%

Nicel veri analizi yöntemlerinden
betimsel istatistik

42

25,92

Betimsel İstatistik

30

30,27

Kestirimsel İstatistik

60

37,03

Kestirimsel İstatistik

20

18,34

Nitel veri analiz yöntemlerinden
içerik analizi

37

22,83

İçerik analizi

19

17,43

Betimsel analiz

26

16,04

Tematik analiz

30

27, 52

1287

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Türkiye’de ulaşılan doktora tezlerinde veri toplama araçları ile toplanan veriler çeşitli veri
analizi teknikleri kullanılarak çözümlendiği görülmektedir. Doktora tezlerinde nicel veri analizi
yöntemlerinden

betimsel

analiz

(%25,92),

kestirimsel analiz

(%37,03),

nitel veri analiz

yöntemlerinden içerik analizi (%22,83), betimsel analiz (%16,04) kullanılmıştır.
İngiltere’de ulaşılan tezlerde en çok kullanılan veri analizi teknikleri ise, betimsel analiz
(%30,27), tematik analiz (%27, 52), kestirimsel analiz (% 18,34), içerik analizi (%17,43)dir. En az
kullanılanlar ise söylem analizi (%3,66), fenografik analiz- öyküleyici analiz-video analizi (%0,91)
dir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’deki doktora tezleri İngiltere’deki tezlerle karşılaştırıldığında daha çok istatiksel
yöntemlere dayanan nicel araştırma yöntemleri kullanıldığı tespit edilmiştir. İngiltere’deki tezlerde ise
karma ve nitel araştırma yöntemlerinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, EPÖ
alanında kuram ve uygulamayı birleştirici açıklayıcı ya da keşfedici türde karma yöntem çalışmalarına
ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.
Çalışılan konular bakımından karşılaştırıldığında, Türkiye’deki EPÖ alanındaki doktora
tezlerinde çok kültürlülük konusu ve teknoloji tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri konusunun daha
az çalışıldığı tespit edilmiştir. Özellikle küreselleşen ve dijitalleşen dünyada ve Türkiye’nin göçmen
nüfusunun arttığı bir dönemde çok kültürlü eğitim ve eğitim teknolojilerine yönelik çalışmaların
artması gerektiği söylenebilir.
Türkiye’de yapılan doktora tezlerinin konuları incelendiğinde Yapılandırmacı Kurama
dayanan 5E, 7E öğrenme modelinin çok yogun çalışıldığı tespit edilmiştir. İngiltere’deki tezlerde ise
Yapılandırmacı Kuram bağlamında dil eğitimi, öğretmen kimliği, ölçme değerlendirme ve teknoloji
entegrasyonu konularının çalışıldığı belirlenmiştir.
Tezler çalışma grupları açısından karşılaştırıldığında, Türkiye’deki tezlerde velilere dönük
program çalışmalarının olmadığı tespit edilmiştir.
Veri toplama araçları bakımından karşılaştırıldığında, İngiltere’deki tezlerde nicel veri
toplama araçları daha yaygın bir şekilde nitel veri toplama araçlarını destekleyici şekilde kullanıldığı
belirlenmiştir. Halbuki Türkiye’de daha çok anket ya da ölçek çalışmalarının olduğu tespit edilmiştir.
Tüm bu sonuçlardan hareketle, Türkiye’deki EPÖ alanındaki çalışmalarda yorumlayıcı ve
pragmatist paradigmaya dayanan nitel ve karma yöntem çalışmalarının arttırılması gerektiği önerisinde
bulunulabilir.
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5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ

THE ANALYSIS OF 5TH CLASS STUDENTS’ VIEWS ON THE CHILDREN'S RIGHTS
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ÖZET
Çocuk hakları her çocuğun onurlu, saygın, eşit ve hak dâhilinde bir yaşam sürmesini sağlayan,
koruyan ve güvence altına alan insan haklarıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yaşama, gelişme,
korunma, bakım ve katılım hakları çerçevesinde çocukların yaşam standartları açıklanmıştır. Her
çocuğun haklarının farkında olması, haklarını koruması ve diğerlerinin haklarını gözetmesi açısından
sözleşmede yer alan haklarının neler olduğunu bilmesi önemlidir. Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda
hayat bilgisi, sosyal bilgiler, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi derslerinde çocuk haklarına
ilişkin konuların öğretimi yapılmakta ve ortaokul beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne atıf yapılarak çocuk hakları konusu özel olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda,
araştırmada beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması araştırılacak konunun derinlemesine incelenmesine olanak tanımaktadır. Araştırmanın
çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilerek Bartın ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören beş
5. sınıf öğrencisinden oluşmuştur. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu, çiz-anlat tekniği ve
yapılandırılmamış gözlem yoluyla toplanmış olup betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.
Araştırmada, 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesinde yer verilen çocuk
hakları konusu işlenişinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çocuk hakları ile ilgili konuların bir
ünite, sınıf ve ders ile sınırlandırılmaması ve bu konuların somutlaştırılarak öğretilmesi gerektiği
açıktır. Bunun yanında hakların öğrenilmesi kadar kullanılmasına ilişkin uygun bir sınıf, okul ve çevre
ikliminin oluşturulması ile ancak gerçek anlamda çocuk haklarından bahsedilebileceği
unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, çocuk hakları, çocuk haklarına dair sözleşme.
ABSTRACT
Children right is the human rights that provide , protect and guarantee a honorable , equal life
standarts and sustainability to the each children.Within the convention on the rights of the children, thr
life standarts, based on living conditions, pysical development, protectriy, nursing and participortion
rights, are clearly/well idendified. Each children should realize and defend their rights , with respect
to this they should also know what is their written in the convention im order tı uphald them. In
Turkey, in primary and secondary school’s cirriculum, there are several lessans such as introduction to
science, social studies, human rights, citizenship and democracy covering subject that are related with
the children rights. In class 5 “children rights” is studied with an extra attention by considering
convention on the rights of the children subject .In this regard, the research is made on the opinion of
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the 5th class student about the children rights. The reseach is choosed by considering work group
sampling method and including 5 students who are stıding at 5th class in secondary school at Bartın
province. Thedate are collected via semi structured interview draw-tell, unstructured observation and
solved by using descriptive analysig method. According to research results, it is understood that the
subject “I am learning my rihgts” that is given in class 5 in socialstudres leşsen is not in sufficient
level. The subjects about “children rihgt “ should not be limited with the only one class are lesson.
Embadying Structure should be coosed while teaching the subject instead of seperate and baunded
subject. In addition to this as well as learning a rihgts exercising a rights shauld bring to the fore and
appropriate environment such as class, scool sould be constituted in order the mention children rights
in real terms.
Keywords: social stuties, Children's rights, Exclusion of children's rights
1. GİRİŞ
Hak, bireyin bir şeyi yapabilme yetkisidir; bir başka deyişle hakların, hukuken korunmuş
menfaatler (Yücel,2010,354) olduğu söylenebilir. Hak, “adalet” ya da “hukukun gerektirdiği veya
birine ayırdığı şey kazanç”, yahut “dava ve iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk” veya “verilmiş
emekten doğan manevi yetki” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2017). Bu tanımlarda olduğu gibi
birçok tanımda hak, adalet ve yetki kavramları ile açıklanmaktadır (Yücel, 2012, 81). “Hukuk”
deyimi, hak sözcüğünün Arapça çoğulu olarak ifade edilirken; terminolojik olarak hakkın hukuki bir
müessese anlamına geldiğinin de altı çizilmektedir (Aral, 2001, 35). Bu bağlamda hak ve hukuk
birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Hatta hakların, hukuk ile güvence altına alındığında ancak var
olduğu, kullanılabildiği iddia edilebilir.
İnsanlara verilen haklar hem uluslararası sözleşme ve hukuk metinleri ile hem de ülkelerin
anayasaları/yasaları ile güvence altına alınmıştır. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 12. maddesinde,
“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da
ihtiva eder” ifadesi ile temel hak ve hürriyetler güvence altına alınmıştır. İnsan hakları ile ilgili genel
sözleşme ve yasalar yanında çocukların haklarını korumaya yönelik hukuki metinler de vardır. Bu
hukuk metinleri çocuklar özelinde, onları korumaya yönelik metinlerdir. Kuyurtara’a (2006, 48) göre,
çocukların kendilerinden başka bireylere gereksinim duymaları onların bazı haklara sahip olmasını
gerektirmekte ve bu haklar çocukların gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olan herkesin
üzerinde bir yükümlülük oluşturmaktadır. Çocuklara bu hakların tanınması onların bakıma muhtaç
olduğuna ve kendi kendine yetmediğine ilişkin algıyı pekiştirmektedir.
Her medeniyet, çocuk hakları anlayışını ortaya koyma, insanlık medeniyetinin birikiminden
yararlanma, evrensel belgeleri yorumlama ve geliştirme hakkına sahiptir (Şirin,2016,9). Bunun için
1989 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmıştır. Türkiye
ise 1990 yılında sözleşmeyi imzalayarak taraf ülkeler arasında yer almıştır. Sözleşmeye taraf olan
ülkelerin belirli sorumlulukları vardır. “Taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi
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yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip
oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken,
mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt
ederler.” (UNICEF, 2017).
Çocuk haklarının hukuk tarafından güvence altına alınmasının yanında bu hakların çocuklara
öğretilmesi de bir o kadar önemlidir. Her çocuğun haklarının farkında olması, haklarını koruması ve
diğerlerinin haklarını gözetmesi açısından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan haklarının neler
olduğunu bilmesi önemlidir. Türkiye’de ilkokul ve ortaokulda da hayat bilgisi, sosyal bilgiler, insan
hakları, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi derslerinde çocuk haklarına ilişkin konuların öğretimi
yapılmakta ve ortaokul beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne atıf
yapılarak çocuk hakları konusu özel olarak ele alınmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin amaçları
arasında, insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen
vatandaşlar yetiştirme vardır (MEB, 2004).Bu sebeple çocuklara haklarının neler olduğunun
öğretilmesi, amaçlanan hakların aynı zamanda onlar tarafından içselleştirilmesi de bu bağlamda
oldukça önem arz etmektedir (Ünal, 2012, 2347).
Çocuk haklarının öğretimi ve önemi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır (Karaman
Kepenekçi, 2005; Johnny, 2006; Aslan ve Karaman Kepenekçi, 2008; Özdemir Uluç, 2008; Ejieh ve
Akinolo, 2009; Uçuş, 2009; Nayır ve Karaman Kepenekçi, 2011; Ersoy, 2012; Merey ve Parpucu,
2012; Ünal, 2012; Yurtsever Kılıçgün ve Oktay, 2013; Pesen, 2015; Gültekin, GürdoğanBayır ve
Balbağ, 2016). Bu araştırmalarda çocuk haklarının öğretim programları ve ders kitaplarındaki yeri,
öğretmen ve öğretmen adayları ile öğrenci görüşlerine yönelik olduğu görülmektedir. Çocuk hakları
oldukça önemli bir konu olup çocukların gözünden derinlemesine analizlerin yapıldığı araştırmalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu sayede çocukların bilişsel yapıları tanımlanabilir ve keşfedilebilir.
Böylece çocuk haklarının öğretimine yönelik daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler üretilebilir. Bu
bağlamda araştırmada, beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın bu amacı doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır:
- Hak kelimesinden öğrenciler ne anlıyor?
- Öğrenciler, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”de yer alan hangi hakları biliyorlar?
- Öğrenciler, bir çocuk olarak hangi haklara sahip olmaları gerektiğini düşünüyorlar?
-

Öğrenciler,

sahip

oldukları

hangi

düşünüyorlar?
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Çalışmada, çocuk haklarına yönelik beşinci sınıf öğrencilerinin görüşlerini derinlemesine
analiz edebilmek ve ortaya koyabilmek amacıyla nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasının
kullanılması tercih edilmiştir.Durum, bir birey, bir olay, bir olgu, bir grup veya bir kurum olabilir.
Durum çalışmasında amaç, belirli bir durumun derinlemesine incelenerek, detaylı sonuçların ortaya
çıkarılmasıdır (Kıncal, 2010, 107).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiştir.
Bu örnekleme yönteminde evren araştırmanın amacına uygun olarak kümelere ayrılır. Bu kümelerden
araştırmaya en uygun olduğu düşünülen küme örneklem olarak seçilir (Tanrıöğen, 2014, 125). Bu
nedenle çalışmada ölçüt örnekleme kullanılmış olup ölçüt olarak; 5. sınıfta öğrenim görme, gönüllü
olarak resim çizme ve gönüllü görüşmeye katılma kriter olarak belirlenmiştir.5. sınıf öğrencilerinin
seçilmesindeki amaç ise haklar konusunun 5.sınıfta genişletilmiş ve özel olarak verilmesidir. Bu
bağlamda çalışmaya katılacak kişilerin 5.sınıf öğrencisi olması nedeniyle Bartın İlindeki bir
ortaokulda çalışmanın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Uygulama Bartın İlindeki bir ortaokulda
üç kız, iki erkek olmak üzere toplam beş 5.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda
yer alan öğrencilerin gerçek isimleri, etik açıdan uygun olmayacağı düşünüldüğünden kullanılmamış
olup araştırmanın bulgularında öğrencilerin cinsiyetlerine dikkat edilerek farklı isimlerle sunulmuştur.
Bu nedenle uygulamaya katılan kız öğrencilerin isimleri Canan, Çiğdem ve Deniz olarak, erkek
öğrencilerin isimleri ise Eren ve Mert olarak değiştirilmiştir.
2.3. Veri Toplama Araçları ve Uygulama
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerden gerçekçi ve detaylı veri toplayabilmek amacıyla
araştırmanın amacına uygun olarak veri toplama araçlarında çeşitlemeye gidilmiştir. Bu nedenle
araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu, çiz-anlat tekniği ve yapılandırılmamış gözlem
yoluyla toplanmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından dört alan uzmanının (öğretim
üyesi ve öğretmen) görüşü alınarak hazırlanmıştır. Formda haklar ile ilgili 5. sınıf öğrencilerine
yöneltilen altı açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırma öncesinde hazırlanan sorular kullanılarak iki 5.
sınıf öğrencisiyle görüşme yapılmış olup soruların uygunluğu ve anlaşılırlığı kontrol edilmiş ve
görüşme formundaki sorulara son hâli verilmiştir. Asıl uygulama gönüllü olan beş 5. sınıf öğrencisi ile
gerçekleştirilmiş olup görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler ortalama 15
dakika sürmüştür. Görüşme yapılan aynı öğrencilere çiz-anlat tekniği uygulaması çerçevesinde resim
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kâğıdı ve boyalar verilmiştir. Öğrencilerden “çocuk hakları” ile ilgili serbest resim çizmeleri ve bu
resimlerini anlatan bir paragraf yazmaları istenmiştir. Hem bu uygulama sürecinde hem de çocuk
hakları ile ilgili konunun işlendiği dönemde (iki hafta boyunca)öğrenciler, araştırmacı tarafından
yapılandırılmamış gözlem yoluyla gözlenmiş ve araştırmacı tarafından gözlem kayıtları tutulmuştur.
2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu analiz türünde
elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Betimsel analizde
görüşülen ya da gözlemlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan
alıntılara sık sık yer verilir. Amaç, edinilen bilgileri düzenli şekilde okuyucuya sunmaktır
(Kıncal,2010,188).
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen nitel veriler sorulara göre
temalandırılmış

ve

öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar yapılarak

yorumlanmıştır. Öğrencilerin çiz-anlat tekniği ile çizdikleri resimler bulgularda verilmiş olup resme
ilişkin öğrencilerin yazdıkları paragraftan alıntılar yapılmıştır. Araştırmacının gözlem sırasında tuttuğu
kayıtlara ise bulgular bölümünde yer verilerek öğrencilerin durumları detaylı olarak analiz edilmeye
çalışılmıştır. Araştırmada toplanan tüm bu verilerin geçerli ve güvenilir analizi için verilerin tamamı
farklı iki araştırmacı tarafından daha analiz edilmesi istenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Farklı
araştırmacılar tarafından yapılan analiz sonuçlarının ve yorumlarının benzer olduğu (%95 görüş
birliğinin sağlandığı) görülmüştür. Bunun yanında uygulamaya katılan beş 5. sınıf öğrencisi ile de
analiz sonuçları tekrar paylaşılarak doğru anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmiştir.
Araştırmada veri toplama araçlarından elde edilen verilerin tamamı uygulamaya katılan her
öğrenci için ayrı ayrı analiz edilerek sunulmuştur. Bu yöntemin seçilmesinin temel sebebi her
öğrencinin tek bir birey olarak kabul edilmesi, gelişimlerinin ve bakış açılarındaki benzerlik ve
farklılıklarının birbirlerinden bağımsız-detaylı olarak ortaya konulmak istenmesidir. Araştırmanın
sonuç bölümünde öğrencilerden elde edilen veriler karşılaştırılarak tartışılmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Canan Adlı Öğrenciye Ait Bulgular
Canan adlı öğrenci ile yapılan görüşmede öğrencinin içine kapanık ve utangaç bir öğrenci
olduğu gözlenmiştir. Canan’ın görüşmede sorulan “Hak deyince ne anlıyorsunuz?” sorusuna cevap
veremediği, bu kelime ile ilgili bir görüşü olmadığı tespit edilmiştir. Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme’yi ilk defa derste öğretmeninden duyduğunu ifade eden Canan, sözleşmede yer alan
maddelere ilişkin soruya ise “Eğitim hakkı, öğretim hakkı, konuşma hakkı o kadar.” cevabını vermesi
hakları konusundaki bilgi eksikliğini göstermektedir. Sosyal Bilgiler dersinin işlenişinde; sözleşmede
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yer alan eğitim hakkı dışındaki haklara öğretmen yer vermiş olsa da, Canan’nın hakları konusunda bir
farkındalığının oluşmadığı söylenebilir. Hangi haklara sahip olması gerektiği sorusuna Canan’ın
“Özgürce yaşayıp istediğim zaman gezme hakkımın olmasını isterdim.” cevabını vermesi oldukça
kayda değerdir. Çünkü yaşama hakkının, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan en temel hak
olduğunu bilmemekle birlikte yaşama hakkına mutlaka sahip olması gerektiğini düşünmesi bilinç
altında yaşama hakkını olmazsa olmaz şeklinde içselleştirdiğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir. Bu
durum aynı zamanda bir bireyin adını söyleyemese de bilişsel yapıda bir farkındalığın oluşabildiğini
de göstermektedir. Canan’ın özgürce gezme hakkı olması isteği, onun ailede ve çevrede bir yerlere
gitme konusunda sınırlandırıldığının bir göstergesi olup bu sınırların kalkmasını arzuladığı göze
çarpmaktadır.

Bunun yanında

yapılan gözlemde

Canan’nın özgürlüğü, kendi istediği gibi

düzenleyebileceği sınırsız bir özgürlük olarak algıladığı tespit edilmiştir. Canan görüşmede “İstediğim
zaman gezme hakkım olsun istiyorum. Mesela arkadaşlarımla oyun oynamaya gitmek istiyorum,
bazen beni göndermiyorlar.” derken aslında oyun oynama hakkının olması gerektiğini ve bu hakkının
zaman zaman ihlal edildiğini ya da kullanmasının engellendiğini belirtmektedir. Gezme ya da seyahat
etme ile oyun hakkını yeterince kullanamadığını düşünen Canan kullanabildiği en önemli hak olarak
ise düşüncelerini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirtmiştir. Görüşmede, “Konuşma hakkı. Ailede
konuşma oluyor, ben söz alarak konuşabiliyorum.” cevabını vermesi aynı zamanda aile içinde kendini
ifade etmesine ortam hazırlandığının, aile bireyleri tarafından düşüncelerine değer verildiğinin de bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.

Kullanabildiği hak ile ilgili özellikle ailede söz olarak

konuşabilmesini belirtirken bu durumdan çok memnun olduğu da gözlenmiştir. Canan’ın“Okulda
istediğim zaman söz alma hakkımı kullanmak istiyorum.” şeklindeki ifadesi ise onun okulda, sınıfta
kendini ifade etmesine yeterince demokratik bir ortamın hazırlanmadığını göstermektedir. Bunun
yanında görüşmede ifade özgürlüğünün okulda/sınıfta kısıtlandığından yakınması kayda değerdir.
Canan’ın okulda sıkılgan olmasının bir sebebi de bu olabilir.
Canan’ın çiz-anlat tekniği uygulamasında yaptığı çalışma Resim 1’de gösterilmiştir.

Resim 1: Canan’ın çizdiği resim
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Resim 1’de görüldüğü gibi, Canan resminde bir okul binası, Türk bayrağı ve ellerinde “Eğitim
Hakkı” yazılı dövizi taşıyan öğrencilere yer vermiştir. Resmin açıklamasında “Eğitim hakkını
anlatmak istedim.” şeklinde kısa bir cümle yazan Canan’ın, her ne kadar görüşme sırasında eğitim
hakkını söylemese de bu hakkın farkında olduğu ve önemsediği söylenebilir.
3.2. Çiğdem Adlı Öğrenciye Ait Bulgular
Çiğdem adlı öğrenci ile yapılan görüşmede gönüllü olarak araştırmaya katılmasına rağmen
soruları cevaplamada güçlük çektiği görülmüştür. Çiğdem adlı öğrencinin “Hak deyince ne
anlıyorsunuz?” sorusuna , “Haklarımı aramak aklıma geliyor.” şeklinde cevap verdiği görülmüş ve hak
kavramını tam olarak ifade edemediği tespit edilmiştir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan
haklar sorulduğunda “çocuk hakkı, yaşama hakkı, oyun oynama hakkı” şeklinde cevap vermiştir ve
haklarının yeterince farkında olmadığı sonucuna varılmıştır. Çiğdem’in “Hangi haklara sahip olmak
isterdiniz?” sorusuna “Ders yapma hakkım olsun istiyorum.” şeklinde cevap vermesi dersler
konusunda zamandan kaynaklı güçlükler yaşadığı şeklinde yorumlanmıştır. Bunun sebebi Çiğdem’in,
köyde yaşıyor olması, ev ve köy işlerinde büyüklerine yardımcı olduğu için ders çalışmaya fazla
zamanı kalmaması olabilir. “Çocuk olarak hangi haklarınızı kullanamıyorsunuz?” sorusuna Çiğdem,
“Bazen oyun oynayamıyor, evde duruyorum çünkü arkadaşlarım oyun oynamak istemiyor.” şeklinde
cevap vermiştir. Arkadaşlarının onumla oyun oynamak istememesini her fırsatta dile getiren
Çiğdem’in, sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşadığı düşünülmektedir. Çiğdem “Ailede gezme hakkım
olsun istiyorum ve oyun oynama hakkımı kullanmak istiyorum.” diyerek oyun hakkının çoğu zaman
kısıtlandığını ve gezme hakkı istediğini ifade etmektedir. Ayrıca “Okulda konuşma, oyun oynama,
sağlık haklarımı kullanmak istiyorum.” diyerek aslında kısıtlandığı haklarından bahsetmektedir.
Çiğdem’in “Arkadaş ortamında arkadaşlarımla oyun oynayıp konuşmak istiyorum.” şeklindeki yanıtı
arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmek istediğinin ve bu ihtiyacını da oturduğu köyde çok fazla
gideremediğinden okul onun için ayrıca sosyal ilişkilerini sağlayabildiği belki de tek yerdir,
denilebilir. “Toplumda başka hangi haklara sahip olmak isterdiniz?” sorusunu yanıtsız bırakan Çiğdem
yine köy hayatının ona sunamadığı çevreden olacak ki yanıtsız bırakmıştır.
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Çiğdem’in çiz-anlat tekniğin uygulamasında yaptığı çalışma Resim 2’de gösterilmiştir.

Resim 2: Çiğdem’in çizdiği resim
Resim 2’de görüldüğü gibi Çiğdem’in ellerinde “yaşama hakkı” yazan balon taşıyan mutlu
çocuklar çizdiği ve uçuşan kelebekler, yeşil bir doğa ve güneş çizerek pozitif bir ortamı resmettiği
görülmüştür. Yaşama hakkının varlığı ona mutluluk vermektedir, denilebilir. Resmin açıklamasında da
“Doğada özgürce oyun oynama ve yaşama hakkını ifade ettim. Arkadaşlarımla oyun oynamayı ve
yaşamayı anlattım ve doğada oynamayı anlattım.” şeklinde yazmıştır.
3.3. Deniz Adlı Öğrenciye Ait Bulgular
Deniz adlı öğrenci ile yapılan görüşmede “Hak deyince ne anlıyorsunuz?” sorusuna “Bizim
yapabildiğimiz şeyler, bize sunulan şeyler aklıma geliyor.” şeklinde cevap vererek hak kavramını
açıklayabilen az sayıda 5.sınıf öğrencisinden biri olmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklardan
ise “yaşama hakkı, sağlık hakkı, konuşma hakkı, eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, tenefüse çıkabilme
hakkı” diyerek “tenefüse çıkabilme” hakkından da bahsetmiştir. “Başka hangi haklara sahip olmak
isterdiniz?” sorusuna da Deniz zaten sahip olduğu “yaşama, sağlık, oyun oynama, konuşma haklarına
sahip olmak isterdim.” diyerek haklarının farkında olmadığını göstermiştir. “Sahip olduğunuz hakları
kullanabiliyor musunuz?” sorusuna ise “eğitim hakkı, konuşma hakkı, oyun oynayabilme hakkını
kullanabiliyorum.” demiş ve “Arkadaşlarımla özgürce oyun oynayabiliyorum.” diyerek de örnek
vermiştir. “Hangi haklarınızı kullanamıyorsunuz?” sorusuna “Bazen dışarı çıkıp oyun oynamama izin
vermiyorlar. Bazen de konuşma hakkıma izin vermiyorlar, başkası konuşuyor sözümü kesiyorlar.”
diyerek kendini ifade etme hakkının kısıtlandığından, hak verilmelidir ki, şikâyet etmektedir. Ayrıca
Deniz, kendisine yöneltilen “Aile ortamında ve okulda hangi haklara sahip olmak isterdiniz?”
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sorusuna da “Konuşma hakkına sahip olmak isterdim, okulda da öğretmenler izin vermiyorlar.”
diyerek bu hakkından mahrum bırakıldığından sıkça bahsettiği görülmektedir.
Deniz’in çiz anlat tekniği uygulamasında yaptığı çalışma Resim 3’te gösterilmiştir.

Resim 3: Deniz’in çizdiği resim
Resim 3’te, Deniz’in yaşama hakkından bahsettiği ve çizdiği kız resmini “Töre benim
peşimden koşuyor. Artık tek güvenim yaşama hakkı.” şeklinde konuşturduğu görülmektedir. Resmin
açıklamasında da “Kız töreden kaçıyor, karşısındaki mavi üçgen de onun aydınlık geleceği. Yaşama
hakkına kavuşacak.” şeklinde çarpıcı bir şekilde açıkladığı tespit edilmiştir. Bu bulgu oldukça dikkat
çekici olup 5. sınıfta öğrenim gören Deniz’in töre kavramının bir şekilde farkında olduğu ve töre ile
ilgili yanlış uygulamalara belki maruz kaldığı ya da kalındığı söylenebileceği gibi, bu yanlış ya da
kötü olandan kurtuluşun yaşama hakkının kullanılması ile olabileceğine ilişkin umutlu duruşu oldukça
kayda değerdir.
3.4. Eren Adlı Öğrenciye Ait Bulgular
Eren adlı öğrenci ile yapılan görüşmede Eren’in hak kavramını tanımlayamadığı, Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ndeki haklardan da yalnızca yaşama hakkı, konuşma hakkı, eğitim hakkından
bahsettiği görülmüştür. “Hangi haklara sahip olmak isterdiniz?” sorusuna da zaten var olan
haklarından; oyun oynama hakkı, konuşma hakkı, özgür olma ve okula gitmeden bahsetmiştir.
Eren’in, kendini ifade etme hakkının sınırlandırılmasından oldukça şikâyet ettiği görülmüştür. “Çocuk
olarak hangi haklarınızı kullanamıyorsunuz?” sorusuna da “Bazen konuşma hakkımı kullanamıyorum.
Mesela büyük ağabeyler bazen konuşturmuyorlar. ‘Konuşma, sen sus.’ diyorlar.” şeklinde cevap
vermiştir. Eren’in ifadelerinden özgür olmak istediği de dikkat çekicidir. “Aile içinde gezme hakkım
olsun isterdim, kendi başıma bir yerlere gitmek isterdim.” sözüyle de özgür olmak istediği
anlaşılmaktadır. Okulda da oyun oynama hakkını daha fazla kullanmak istediği için teneffüslerin de
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daha uzun olmasını istemiştir. “Arkadaş ortamında ve genel anlamda çocuk olarak hangi haklara sahip
olmak isterdiniz ?” sorusuna da cevap verememiştir.
Eren’in çiz anlat tekniği uygulamasında yaptığı çalışma Resim 4’te gösterilmiştir.

Resim 4: Eren’in çizdiği resim
Resim 4’te, Eren’in yaşama hakkı ile eğitim hakkını kısıtlayan bir anneyi resmettiği
görülmüştür. Resmin açıklamasında Eren, “Bu resimde yaşama hakkını anlatmak ve eğitim hakkını
anlatmak istedim.” demiştir. Eren’in yaşama hakkını temel hak olarak gördüğü ve özellikle oyun
oynama hakkını kullanabilmesinde annesini bir engel olarak gördüğü söylenebilir.
3.5. Mert Adlı Öğrenciye Ait Bulgular
Mert adlı öğrenci ile yapılan görüşmede Mert’in hak kavramının açıklamasına yönelik “Hak
deyince aklıma, hak; bizde olan bazı güven, yani öneriler aklıma geliyor.” demiştir. Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde hangi hakların yer aldığı sorusunu ise “Çocuk hakları, insan hakları, yaşama hakkı,
eğitim hakkı, konuşma hakkı, oyun oynama hakkı, gezme hakkı” diye yanıtlamış ve görüşmeye katılan
öğrenciler içerisinde haklarından en fazla haberdar olan öğrenci olmuştur. Mert dışa dönük kişiliğiyle
de ayrıca dikkat çekmektedir. Kendinden emin ve cesaretli görünmektedir. “Sahip olduğunuz hakları
kullanabiliyor musunuz?” sorusuna ise yine aynı özgüvenli duruşuyla cevap vererek: “Yaşama hakkı,
eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, konuşma hakkı. Mesela şuan okuldayım, eğitim görüyorum ve
eğitim hakkımı kullanıyorum. Yaşama hakkımı kullanabiliyorum. Teneffüslerde oyun oynama
hakkımı kullanabiliyorum.

Derste

konuşma

hakkımı kullanıyorum.

Bu hakkımı her yerde

kullanıyorum.” demiştir. “Çocuk olarak başka hangi haklarınızı kullanamıyorsunuz?” sorusuna Mert,
“Genellikle tüm haklarımı kullanıyorum, konuşma hakkımı derste bazen hocalar kısıtlıyor.” diyerek
kendini ifade etme hakkının engellendiğinden yakınmaktadır. Kendini ifade etme hakkının
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kısıtlandığını görüşmede sıkça dile getirmiştir. Mert, aile içinde de konuşmasının kısıtlandığından
bahsederek “Aile içinde konuşurken benim de onlara faydam olsun isterdim.” diyerek bu konudan
yakınmaktadır. Okulda tüm haklarını kullanabildiğinden fakat arkadaş ortamında şiddet göstermeden
arkadaşlarıyla beraber olmak istediğini belirtmiştir. “Toplum içinde de konuşma hakkına sahip olmak
isterdim.” diyerek yine konuşma hakkının engellendiğini ifade etmiştir. Mert’in bu ifadeleri dikkate
alındığında, onun haklarından haberdar olduğu ve bu haklarını özgürce kullanmak istediği
söylenebilir. Özellikle dışa dönük ve kendi ile barışık bir kişilik yapısına sahip olması onu diğer
arkadaşlarından daha özgüvenli hissetmesine ve haklarını kullanma konusunda daha istekli olmasına
neden olduğu söylenebilir.
Mert’in çiz anlat tekniği uygulamasında yaptığı çalışma Resim 5’te gösterilmiştir.

Resim 5: Mert’in çizdiği resim
Resim 5’te görüldüğü üzere Mert,

eğitim hakkının engellenmeye çalışılmasını resmetmiş

olacak ki okula zarar vermek isteyen insanlar çizmiştir. Okulu siyah renge boyamış olmasının nedeni
oluşturmak istediği olumsuz atmosfer olabilir. Diğer yandan mutlu çocuklar ellerinde pankartlar ile
eğitim hakkından, yaşama hakkından ve oyun oynama hakkından bahsetmektedir. Olumlu bir atmosfer
yansıtmaya çalıştığını çocukların yüz ifadelerinden, çizmiş olduğu kalp balonlardan, uçuşan
kelebeklerden anlaşılmaktadır. Buradan hareketle Mert’in, yaşama hakkına, eğitim hakkına, oyun
oynama hakkına sahip çocukların mutlu olduğunu düşündüğü, söylenebilir.

Resmin açıklamasında

Mert, “Yaşama hakkını pankartla gösterdim. Oyun oynama hakkını anlattım. Eğitim hakkını anlattım.
Bir çocuk toplarını alıyor öyle gösterdim.” şeklinde ifade etmiştir.
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4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yapılan çalışma sonucunda, 5. sınıf öğrencilerinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer
alan haklardan yalnızca eğitim hakkı, oyun oynama hakkı, ifade özgürlüğü ve yaşama hakkından
bahsettikleri görülmüştür. Korunma, barınma, sağlık, özellikle de kimlik edinme hakkı gibi haklardan
hiç bahsetmedikleri tespit edilmiştir. Bu da acaba haklarını bilmiyorlar mı ya da aynı öğrenim dönemi
içerisinde aldıkları 5.sınıf sosyal bilgiler “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesi haklarını öğretme
konusunda yetersiz mi geliyor? sorularını akıllara getirmektedir. Zöğ’ün (2008) araştırma sonucunda
ise öğrenciler en çok kişilik haklarına sahip olduklarını, bunu sırasıyla sosyal, korunma, eğitim ve
sağlık haklarının izlediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada; çocuk haklarının öğretiminin öğrenciler
açısında yetersiz kaldığı, öğrencilerin haklarının hepsine hakim olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Erbay
(2011), “Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendisini kurumsal olarak çocuk haklarının tanıtılması ve
yaygınlaştırılmasından sorumlu görmesi, bu yönde önce kendi örgütlenmesinden başlayarak
müfredatında

değişikliklere

gitmesi gerekmektedir.”

ifadesiyle

bu soruna

yönelik öğretim

programlarının önemine işaret etmektedir.
“Hak denilince ne anlıyorsunuz?” sorusuna hak kavramının zihinlerinde soyut kaldığından
olacak ki cevap veremedikleri görülmektedir. “Başka hangi haklara sahip olmak isterdiniz?” sorusuna
da zaten sahip oldukları hakları istedikleri görülmüştür. Bundan hareketle aynı öğretim yılı içerisinde
Haklarımı Öğreniyorum ünitesinde gördükleri hakları tam anlamıyla öğrenemedikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan hareketle en çok oyun oynama
hakkına vurgu yaptıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, oyunun onlar için ne kadar önemli olduğu
açıkça görülmektedir.
Uluç’un (2008) araştırma sonucunda, ilköğretim beşinci sınıfta tüm kategorilerde çocuk
haklarına en çok yer veren derslerin Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu bakımdan da sosyal bilgiler dersinin önemi bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
İlköğretimde okutulan önemli derslerden biri olan sosyal bilgilerin amaçları arasında, insan haklarına
saygılı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirme
vardır. Bu nedenle bu dersin ve dolayısıyla ders kitabının bireyin toplumsal varoluşunu
gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla insan hakları ve özellikle çocuk hakları eğitimine
katkı sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çocuk hakları ile ilgili konuların bir ünite, sınıf
ve ders ile sınırlandırılmaması ve bu konuların somutlaştırılarak öğretilmesi gerektiği açıktır. Bunun
yanında hakların öğrenilmesi kadar kullanılmasına ilişkin uygun bir sınıf, okul ve çevre ikliminin
oluşturulması ile ancak gerçek anlamda çocuk haklarından bahsedilebileceği unutulmamalıdır.
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ÇOCUK HAKLARI KOMİTELERİNİN DURUMU
THE STATUS OF CHILDREN’S RIGHTS COMMITTEES
Davut Elmacı
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
davut.elmaci@amasya.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri koordinatörlüğünde
çalışmalarını sürdüren çocuk hakları il çocuk komitelerinin mevcut durumunu tespit etmektir.
Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı
tarafından geliştirilen veri toplama aracı, 17-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilen 17. Ulusal Çocuk Forumunda illerden gelen Çocuk Hakları İl Yetişkin
Koordinatörlerine uygulanmıştır. Uygulanan veri toplama araçlarından araştırma kurallarına uygun
68’i değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS 17 programı yardımıyla analiz edilmiş ve bulgular
frekans ve yüzdelerle verilmiştir. Araştırma bulgularına göre Çocuk Hakları İl Yetişkin
Koordinatörlerinin %32,8’i sosyal çalışmacı, %22,4’ü öğretmen, %17,9’u sosyologdur. Çocuk Hakları
Komitelerinin %49,2’sinde komite yürütme kurulundaki çocuk sayısı 1-10 arasındadır. Komitelerin
%40,3’ünde komitedeki toplam çocuk sayısı 51 ve üstüdür. Çocuk Hakları Komitelerindeki çocuklar
daha çok öğrencilerden (%85,3), korunma ve bakım altındaki çocuklardan (%79,4) ve okul öğrenci
meclis başkanlarından (%42,6) oluşmaktadır. Çocuk Hakları Komitelerinin en fazla gerçekleştirdikleri
faaliyet okullarda çocuk haklarının anlatılmasıdır (%92,2). Komitelerin tamamı (%100) İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmaktadır. Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörünün birden
fazla görevinin olması (%92,6) ve çocukların eğitim öğretimlerinden dolayı toplanmanın zorluğu
(%67,6) komitelerin çalışmaları esnasında karşılaşılan önemli güçlüklerdir. Komitelerin çalışmalarını
daha etkili bir şekilde sürdürebilmesi için komiteleri oluşturan çocuk yapısı ve komitelerin işleyişi gibi
konularda bazı düzenlemelerin yapılması yararlı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Komiteleri, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
ABSTRACT
The aim of the study is to determine the status of Provincial Children’s Rights Committees
which work within the scope of the Provincial Directorate of Family and Social Policies. This is a
descriptive study which was designed as a screening model. The data collection instrument which was
developed by the researcher was applied to the Provincial Coordinators of Children’s Rights
Committees who attended the 17th National Child Forum in Ankara from November 17-21, 2016. Out
of the collected data, 68 were included in the analysis to meet the study regulations. The data was
analyzed using SPSS 17, and the findings were presented in frequency and percentage forms. To the
study findings, 32.8% of the Provincial Coordinators of Children’s Rights Committees were social
workers, 22.4% were teachers and 17.9% were sociologists. The number of the children in 49.2% of
the committee management boards was 1-10. The total number of the children in 40.3% of the
committees was 51+. The children in the Children’s Rights Committees mostly consisted of students
(85.3%), children under social protection and care (79.4%) and student council heads at schools
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(42.6%). The commonly delivered activity of Children’s Rights Committees is the explanations of
child rights at schools (92.2&). All of the committees (100%) are in cooperation with Provincial
Directorates of National Education and schools. That the Provincial Coordinator of Children’s Rights
Committees have many duties (92.6%) and that children are not able to assembly easily due to their
own education (67.6%) are among the difficulties the committees encounter when they work. Specific
regulations are suggested to be planned so as to maintain functionality of the committees such as the
structure of the children in the committees and the committees’ functioning itself.
Keywords: Children’s Rights, Children’s Rights Committees, Ministry of Family and Social
Policies
GİRİŞ
Çocuk hakları kavramını insan hakları kavramından ayrı düşünmek olanaksızdır. Çocuk
hakları kavramını anlayabilmek için öncelikle insan hakları kavramının ne olduğunu bilmek
gerekmektedir. İnsan hakları kavramının temelinde ise insan olgusu bulunmaktadır. İnsanın kim
olduğunu bilmeden insan haklarının anlamını ortaya koymak zordur. Bir canlı olarak insan, tüm
canlıların geçtiği aşamalardan geçerek doğmakta, yaşamakta ve ölmektedir. İnsan haklarının
temelindeki insan kavramı yalnızca biyolojik anlamda bir insan değildir. Psikolojik bir varlık olarak
akıl taşıyan, düşünen insanın sırf insan olması nedeniyle doğuştan bazı haklara sahip olduğu savı insan
hakları düşüncesinin başlangıcı olmuştur. İnsan, hem doğanın hem de toplumsal yaşamın bir ürünüdür.
İnsan genelde doğadan ve toplumdan gelen boyutları ile anlam ve kişilik kazanmaktadır. İnsanı insan
yapan doğa ve toplum kaynakları insan haklarının genel boyutlarının belirlenmesinde en önemli
göstergelerdir (Çeçen, 2000, ss.9-10).
Hak kavramı özgürlükleri içermenin yanı sıra kamu otoritelerinden ve özel kişilerden birtakım
somut taleplerde bulunabilme yetkisini de içermektedir. İnsan hakları kavramı, pozitif hukuk kuralları
tarafından tanınmış olsun ya da olmasın, insanların insan oldukları için sahip olmaları gerekli tüm hak
ve özgürlükleri ifade etmektedir. İnsan hakları, sadece belli bir zamanda, belli bir yerde yaşayan
insanlar için birtakım yasalarla tanınan hak ve özgürlükleri değil, tüm insanlar için tanınması gereken
hak ve özgürlükleri ifade etmektedir. Bu nedenlerden dolayı insan hakları kavramı, bu alanda
kullanılan benzer kavramlardan daha kapsamlıdır (Ensaroğlu, 2001, s.19).
Çocuk hakları, insan hakları hukukunun bir parçasıdır (Akyüz, 2000, s.3). Çocuk hakları,
çocukların diğer insanlara karşı özel haklara sahip olması değil, gelişme gereksinimleri nedeniyle özel
insan haklarına sahip olmaları anlamına gelmektedir. Doğal hukuk yaklaşımı açısından çocuk hakları,
çocuğun hem insan olmasından hem de bakıma, korunmaya, yetiştirilmeye ihtiyacı olmasından
kaynaklanan haklardır. Bu haklar, teorik olarak bütün çocuklara tanınması gereken ideal haklar
listesini içerir. Çocuk haklarını, çocuğun insan olması ve aynı zamanda bakıma-özene ihtiyaç duyması
nedeniyle doğuştan sahip olduğu hakların tümü şeklinde tanımlamak mümkündür. Pozitif hukuk
açısından çocuk hakları, kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde ayrıntıları ile düzenlenen, belirli bir
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güvenceye ve özellikle de yargı organlarınca gerçekleştirilecek koruma yollarına kavuşturulan
haklardan oluşmaktadır. Devletlerin iç hukuklarındaki kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde
düzenlenen haklar, pozitif hukukun tanıdığı haklardır (Akyüz, 2000, s.3). Geniş anlamda söylemek
gerekirse çocuk hakları; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımlardan özgürlük
ve saygınlık içinde, sağlıklı ve normal biçimde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan
yararlarıdır (Akyüz, 2000, s.4).
Çocuk Hakları Komiteleri
Türkiye 1990 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamış ve sözleşme 9 Eylül 1994
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır. 27 Ocak 1995 tarihinde ise resmi
gazetede yayınlanarak yasal bir belge konumuna gelmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilke ve
hükümlerinin hayata geçirilmesi amacıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesinin imzalanmasının 10. yılı
nedeniyle 20 Kasım 1999 tarihinde “Çocuk Hakları Tanıtım Kampanyası” Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve
UNICEF’in katkılarıyla başlatılmıştır. Bu kampanya ulusal düzeyde başlatılan ilk çalışmalardan
birisidir. Kampanya çerçevesinde 81 ilden gelen çocuk delegelerle 2000 yılı Nisan ayında “I. Ulusal
Çocuk Kongresi”, Ekim ayında “Çocuk Forumu Hazırlık Toplantısı” ve Kasım ayında da “I. Ulusal
Çocuk Forumu” gerçekleştirilmiştir. Her iki etkinlikte de çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesinin
dört ana ilkesinden biri olan çocuğun katılım hakkını kullanarak ortaya koydukları sorunlar ve çözüm
önerileri kamuoyuna açıklanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Bu çalışmalarla beraber illerde
de Çocuk Hakları Komiteleri oluşmaya başlamıştır (shcek.gov.tr; UNICEF, Tarihsiz).
Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi; Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri, öğrenciler,
tercihen tüm okullardan seçilen okul öğrenci meclis başkanları, okulların çocuk hakları kulübü
öğrencileri, çalıştırılan çocuklar (sokak, hizmet sektörü, sanayi, tarım vb.), suça sürüklenen çocuklar,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında olan
çocuklar, engelli çocuklar ile gençlik merkezlerine devam eden çocuklardan oluşmaktadır. Çocuk
Hakları İl Çocuk Komitesine isteyen her çocuk üye olabilmekte, bu komite üyeleri iki yılda bir
yaptıkları seçimle, bir kız ve bir erkek eş başkan ile kız ve erkek sayısı eşit 10 asil ve 10 yedek üye
olmak üzere “Komite Yürütme Kurulu”nu oluşturmaktadır. Ayrıca komite yönetimi kendi iç işleyişine
yönelik esasları belirleyerek, ilçelerde ihtiyaca yönelik alt komiteler oluşturabilmektedir (Çocuk
Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, Madde 5).
Komite her yıl Nisan ve Ekim ayında olmak üzere yılda iki kez olağan, çocuk komitesi eş
başkanlarının isteği üzerine de olağanüstü toplanmakta, toplantıda yapılan ve planlanan çalışmalar
çocuk komitesi tarafından raporlaştırılmaktadır. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınmaktadır
(Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge,
Madde 7).
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Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesinin görev ve sorumlulukları, Çocuk Hakları İl Çocuk
Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde
belirlenmiştir. Buna göre; Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
4. Çocuk hakları il yetişkin koordinatörü ile koordineli çalışılması, tanıtım ve bilinçlendirme için
etkinlikler düzenlenmesi,
5. Çocuk Hakları İl Komitesinde yer alan üyelerin çocuk hakları eğitimleri almalarının
sağlanması,
6. İldeki

çocukların

sorunlarının

tespit

edilmesi,

sorunlarla

ilgili çözüm

önerilerinde

bulunulması,
7. Ulusal düzeyde

çocukla ilgili gerçekleştirilen toplantılara temsilci düzeyinde katılım

sağlanması,
8. Medyanın çocuk haklarına yönelik çalışmalara ilgisini çekecek tanıtım çalışmaları yapılması,
9. Bulundukları illerde düzenlenecek olan milli bayram ve kutlamalara, planlama aşamasından
itibaren katılım sağlanması,
10. Okullardaki çocuk hakları kulüpleri, STK’lar, okul meclisleri ile il çocuk hakları komitesinin
işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmasının sağlanması,
11. İl düzeyinde gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara ilişkin çocukların ve ilgili tüm tarafların
katılımı ile il eylem planı hazırlanması ve takip edilmesi.
Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörünün görev ve sorumlulukları ise şunlardır (Çocuk
Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge, Madde 8):
a) Komitenin her yıl Nisan ve Ekim ayında olmak üzere yılda iki kez olağan, çocuk komitesi eş
başkanlarının isteği üzerine de olağanüstü toplanmasını sağlama,
b) Toplantıda yapılan ve planlanan çalışmaları çocuk komitesinin rapor haline dönüştürmesine
rehberlik edilmesi,
c) Raporların İl Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve arşivlenmesi,
d) İl Müdürlüğünün çalışmalarını; Belediye, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversite
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Temsilcileri, Baro, STK’lar ve yerel medya temsilcileri ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde
yürütülmesinin sağlanması,
e) İl Müdürlüğünce komiteye tahsis edilecek bir odada bulundurulan kütük defterine komiteye
üye çocukların kayıtlarının yapılması.
Çocuk Hakları Komiteleri illerde oldukça başarılı çalışmalar yapmaktadır. Birkaç ilde
çocuklar ve çocuk hakları yetişkin sorumluları insan hakları il kurullarına üye olarak kabul
edilmişlerdir. Çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulmuş danışma kurullarında görev
almakta, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler yürütmektedirler. Bazı illerde okulöncesi eğitim
için projeler geliştirilmekte, çocukları sokaktan spora yönlendirmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmakta,
düzenli gazete ve dergi çıkarılmakta, kamuoyu araştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca katılım, sağlık,
kaliteli eğitim, yaşanılabilir bir çevre, engelliler, korunmaya muhtaç çocuklar gibi temalarla, geniş
katılımlı kurultaylar gerçekleştirilmektedir. Bazı illerdeki Çocuk Komiteleri, özellikle sokakta yaşayan
ve çalışan çocuklara yönelik duyarlılık oluşturma çalışmaları yapmaktadır. Çocuk hakları konusunda
duyarlılık oluşturmak için çocukların kendileri tarafından hazırlanan sorularla okullarda anket
çalışmaları yürütülmektedir. Bazı illerde ise komiteler çocuk hakları konusunda duyarlılık oluşturmak
amacıyla çocuk hakları konulu resim, logo vb. yarışmalar düzenlemektedirler. (shcek.gov.tr;
cocukhaklari.gov.tr). Çocuk Hakları Komitelerinin, çocuk hakları bilincinin yaygınlaşması ve çocuk
katılımının sağlanması gibi yönlerden önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu nedenle komitelerin mevcut
yapı ve işleyişinin nasıl olduğunun araştırılması bir ihtiyaçtır. Bu araştırmanın amacı, Çocuk Hakları İl
Yetişkin Koordinatörlerinin görüşlerine dayanarak illerdeki çocuk hakları komitelerinin mevcut yapı
ve işleyişinin nasıl olduğunu belirlemektir.
YÖNTEM
Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında araştırmacı
tarafından öncelikle bir veri toplama formu geliştirilmiştir. Veri toplama formunun geliştirilmesinde
2009-2011 yılları arasında ulusal düzeyde gerçekleşen toplantılara katılan Çocuk Hakları İl Yetişkin
Koordinatörlerinin görüşlerinden yararlanılmıştır. Geliştirilen bu form ön uygulama amacıyla illerdeki
Çocuk Hakları İl Koordinatörlerine e-posta ile gönderilmiş ve bunlardan 16 tanesi geri dönerek
değerlendirilmeye alınmıştır. Ön uygulama sonunda gerekli görülen düzeltmeler yapılmış, 2013
yılında Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönergenin yürürlüğe girmesiyle güncelleme yapılarak veri toplama formuna son hali verilmiştir. Veri
toplama formu 18 sorudan oluşmuştur. Verilerin toplanması için Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından (ASPB) araştırma izni alınmıştır. Veriler 2016 yılında toplanmıştır. Veri toplama formu
17-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 17. Ulusal Çocuk Forumuna katılan 81
Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörüne uygulanmış, araştırma kurallarına uygun 68 form
değerlendirmeye alınmıştır. Veri toplama formunu yanıtlamak istemeyen katılımcılar genellikle
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komite sorumluluğunda yeni olduklarını ve formu yanıtlayacak yeterli bilgiye sahip olmadıklarını
ifade etmişlerdir. Veriler, betimsel olarak analiz edilmiş ve frekans ve yüzdelerle verilmiştir.
BULGULAR
Araştırmaya katılan Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin kurumdaki görev unvanlarına
ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin Kurumdaki Görev Unvanları
Görev Unvanı
Sosyal Çalışmacı
Öğretmen
Sosyolog
Psikolog
Çocuk Gelişimci
Kuruluş Müdür Vekili
Çocuk Eğiticisi
Kuruluş Müdür Yrd.
Din Görevlisi
Bakım Koordinatörü
Yanıt yok
Toplam

Frekans
22
15
12
7
4
2
2
1
1
1
1
68

Yüzde
32,4
22,1
17,6
10,3
5,9
2,9
2,9
1,5
1,5
1,5
1,5
100,0

Geçerli
Yüzde
32,8
22,4
17,9
10,4
6,0
3,0
3,0
1,5
1,5
1,5
100,0

Tablo 1’de görüldüğü gibi yetişkin koordinatörlerin %32,8’i sosyal çalışmacı, %22,4’ü
öğretmen, %17,9’u sosyologdur. Yetişkin koordinatörler arasında Kuruluş Müdür Vekili ve Kuruluş
Müdür Yardımcısı da bulunmaktadır. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin görev yaptıkları
kuruluşlara göre dağılımları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin Görev Yaptıkları Kuruluşlara Göre
Dağılımları
Kuruluş
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sosyal Hizmet Merkezi
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi
Kız Yetiştirme Yurdu
Çocuk Evleri Sitesi
Sevgi Evleri
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu
Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Toplam

Frekans
28
16
15
2
2
2
1
1
1
68

Yüzde
41,2
23,5
22,1
2,9
2,9
2,9
1,5
1,5
1,5
100,0

Geçerli
Yüzde
41,2
23,5
22,1
2,9
2,9
2,9
1,5
1,5
1,5
100,0

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin %41,2’si Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde, %23,5’i Sosyal Hizmet Merkezinde, %22,1’i Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezinde görev yapmaktadır. Bir kişinin ise yaşlılara yönelik hizmet vermekte olan
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yaptığı dikkati çekmektedir.
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Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin cinsiyete göre dağılımları Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3’te görüldüğü gibi Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin %58,8’i kadın, %41,2’si
erkektir.
Tablo 3. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin Cinsiyete Göre Dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Frekans
40
28
68

Yüzde
58,8
41,2
100,0

Geçerli Yüzde
58,8
41,2
100,0

Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin çalışma sürelerine göre dağılımları Tablo 4’te
verilmektedir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin çoğu 2 yıllık

çalışma süresine sahiptir (%41,5). Bu süreyi %10,8’lik oranlarla 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl çalışma süreleri
takip etmektedir. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin yarısından fazlasının çalışma süresi 3 yıl
ve altındadır.
Tablo 4. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımları
Yıl

2 yıl
3 yıl
4 yıl
5 yıl
1 yıl
6 yıl
20 yıl
23 yıl
7 yıl
8 yıl
10 yıl
11 yıl
12 yıl
16 yıl
19 yıl
24 yıl
Yanıt yok
Toplam

Frekans
27
7
7
7
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
68

Yüzde
39,7
10,3
10,3
10,3
4,4
2,9
2,9
2,9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4,4
100,0

Geçerli Yüzde
41,5
10,8
10,8
10,8
4,6
3,1
3,1
3,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Kümülatif Yüzde
41,5
52,3
63,1
73,8
78,5
81,5
84,6
87,7
89,2
90,8
92,3
93,8
95,4
96,9
98,5
100,0

100,0

Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin yaş gruplarına göre dağılımları Tablo 5’te
verilmektedir. Tablo 5’te görüldüğü gibi Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin %67,6’sı 24-29
yaş grubu arasındadır. %10,3’ü ise 30-35 yaş grubu arasında yer almaktadır. Çocuk Hakları Yetişkin
Koordinatörlerinin %77,9’unun yaşı 35 yaş ve altında yer almaktadır.
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Tablo 5. Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımları
Yaş Grubu
24-29
30-35
36-41
42-47
48 ve üstü
Toplam

Frekans
46
7
5
6
4
68

Yüzde
67,6
10,3
7,4
8,8
5,9
100,0

Geçerli Yüzde
67,6
10,3
7,4
8,8
5,9
100,0

Kümülatif Yüzde
67,6
77,9
85,3
94,1
100,0

Çocuk Hakları Komiteleri Komite Yürütme Kurulunda yer alan çocuk sayıları Tablo 6’da
verilmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi, Çocuk Hakları Komitelerinin %49,2’sinde yürütme
kurulundaki çocuk sayısı 1-10 arasında, %39,3’ünde 11-20 arasında, %11,5’inde ise 21 ve üstündedir.
Tablo 6. Komite Yürütme Kurulundaki Çocuk Sayıları
Sayı

1-10 arası
11-20 arası
21 ve üstü
Yanıt yok
Toplam

Frekans
30
24
7
7
68

Yüzde
44,1
35,3
10,3
10,3
100

Geçerli Yüzde
49,2
39,3
11,5

Kümülatif Yüzde
49,2
88,5
100,0

100,0

Çocuk Hakları Komitelerindeki Komite Yürütme Kurulu dahil toplam çocuk sayıları Tablo
7’de verilmektedir. Tablo 7’de görüldüğü gibi Çocuk Hakları Komitelerinin %40,3’ünde toplam çocuk
sayısı 51 ve üstünde yer almaktadır. Bunun yanında Çocuk Hakları Komitelerinin %4,8’inde toplam
çocuk sayısı 1-10 arasındadır.
Tablo 7. Komitedeki Toplam Çocuk Sayıları
Sayı
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51 ve üstü
Yanıt yok
Toplam

Frekans
3
6
8
9
11
25
6
68

Yüzde
4,4
8,8
11,8
13,2
16,2
36,8
8,8
100

Geçerli Yüzde
4,8
9,7
12,9
14,5
17,7
40,3

Kümülatif Yüzde
4,8
14,5
27,4
41,9
59,7
100,0

100,0

Çocuk Hakları Komitelerinde yer alan çocukların kimlerden oluştuğuna dair bilgiler Tablo
8’de verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans sayısı ile
toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir. Tablo 8’de görüldüğü gibi Çocuk Hakları
Komitelerinin %85,3’ünde öğrenciler, %79,4’ünde korunma ve bakım altındaki çocuklar, %42,6’sında
okul öğrenci meclis başkanları yer almaktadır. Diğer yanıtı veren iki katılımcıdan biri herhangi bir
açıklama yazmamış, diğeri ise okula devam etmeyen çocukların da Çocuk Hakları Komitesinde yer
aldığını belirtmiştir.
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Tablo 8. Çocuk Hakları Komitelerinde Yer Alan Çocuklar

Öğrenciler
Korunma ve bakım altındaki çocuklar
Okul öğrenci meclis başkanları
Engelli çocuklar
Mülteci/sığınmacı çocuklar
Çalıştırılan çocuklar
Suça sürüklenen çocuklar
Gençlik merkezine devam eden çocuklar
Diğer

Frekans

Yüzde

58
54
29
17
13
7
6
5
2

85,3
79,4
42,6
25,0
19,1
10,3
8,8
7,4
2,9

Geçerli
Yüzde
85,3
79,4
42,6
25,0
19,1
10,3
8,8
7,4
2,9

Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulunda yer alan çocukların kimlerden oluştuğuna
dair bilgiler Tablo 9’da verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam
frekans sayısı ile toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir. Tablo 9’da görüldüğü gibi Çocuk
Hakları Komitelerinin %77,3’ünün yürütme kurulunda öğrenciler, %69,7’sinin yürütme kurulunda
korunma ve bakım altındaki çocuklar, %39,4’ünün yürütme kurulunda okul öğrenci meclis başkanları
yer almaktadır.
Tablo 9. Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulunda Yer Alan Çocuklar

Öğrenciler
Korunma ve bakım altındaki çocuklar
Okul öğrenci meclis başkanları
Engelli çocuklar
Mülteci/sığınmacı çocuklar
Gençlik merkezine devam eden çocuklar
Çalıştırılan çocuklar
Suça sürüklenen çocuklar
Yanıt yok
Diğer

Frekans

Yüzde

51
46
26
8
7
5
3
2
2
0

75,0
67,6
38,2
11,8
10,3
7,4
4,4
2,9
2,9
0,0

Geçerli
Yüzde
77,3
69,7
39,4
12,1
10,6
7,6
4,5
3,0
0,0

Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulunda yer alan çocukların belirleniş biçimi Tablo
10’da verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans sayısı ile
toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.
Tablo 10. Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulundaki Çocukların Belirleniş Biçimi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından seçimle
İl Yetişkin Koordinatörü tarafından
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından seçimsiz
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçimle
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçimsiz
Yanıt yok
Diğer
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Frekans

Yüzde

31
23
17
15
10
5
4

45,6
33,8
25,0
22,1
14,7
7,4
5,9

Geçerli
Yüzde
49,2
36,5
27,0
23,8
15,9
6,3
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Tablo 10’da görüldüğü gibi Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulundaki çocuklar en
çok Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından seçimle belirlenmektedir (%49,2). Çocuk
Hakları Komitelerinin Yürütme Kurulundaki çocukların İl Yetişkin Koordinatörü tarafından
belirlendiğini belirten katılımcıların oranı %36,5’tir.

Çocuk Hakları Komitelerinin Yürütme

kurulundaki çocukların belirlenmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de seçimli (%23,8) veya
seçimsiz (%15,9) şekilde etkisi olmaktadır. Çocuk hakları komitelerinin yürütme kurulundaki
çocukların belirleniş biçimine ilişkin “Diğer” yanıtı veren dört katılımcıdan biri yürütme kurulundaki
çocukların üye kayıt çalışmaları sırasında belirlendiğini belirtmiştir. Diğer üç katılımcı ise yürütme
kurulundaki çocukların çocuklar arasında seçimle belirlendiğini belirtmişlerdir.
Çocuk Hakları Komitelerinin komite odalarının, alt komitelerinin ve internet sayfalarının
bulunup bulunmama durumları Tablo 11’de verilmektedir. Tablo 11’de görüldüğü gibi, Çocuk Hakları
Komitelerinin %41,2’sinin kendilerine ait bir odaları bulunmakta, %58,8’inin ise bulunmamaktadır.
Çocuk Hakları Komitelerinin %13,2’sinde ihtiyaca yönelik alt komiteler oluşturulmuştur ve
%10,3’ünün internet sayfaları bulunmaktadır.
Tablo 11. Çocuk Hakları Komitelerinin Komite Odalarının, Alt Komitelerinin ve İnternet
Sayfalarının Bulunup Bulunmama Durumları

Komite odası var mı?
Alt komiteler oluşturuldu mu?
Komite internet sayfası var mı?

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Frekans

Yüzde

28
40
9
59
7
61

41,2
58,8
13,2
86,8
10,3
89,7

Geçerli
Yüzde
41,2
58,8
13,2
86,8
10,3
89,7

Çocuk Hakları Komitelerinin İl İnsan Hakları Kurullarıyla ilişkilerine ilişkin bilgiler Tablo
12’de verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans sayısı ile
toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.

Tablo 12’de görüldüğü gibi katılımcıların %76,6’sı

illerindeki İl İnsan Hakları Kuruluyla hiçbir ilişkilerinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %14,1’i
gerektiğinde, Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörünün kurul toplantılarına katıldığını, %9,4’ü ortak
eğitim, seminer vb. düzenlediklerini belirtmiştir.
Tablo 12. Çocuk Hakları Komitelerinin İl İnsan Hakları Kurulları İle İlişkileri

Hiçbir ilişkimiz yok.
Gerektiğinde, İl Yetişkin Koordinatörü kurul toplantılarına katılır.
Ortak eğitim, seminer vb. düzenleriz.
Gerektiğinde, çocuklar kurul toplantılarına katılır.
Yanıt yok
İl Yetişkin Koordinatörü kurul üyesidir.
Diğer
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Frekans

Yüzde

49
9
6
5
4
2
0

72,1
13,2
8,8
7,4
5,9
2,9
0,0

Geçerli
Yüzde
76,6
14,1
9,4
7,8
3,1
0,0
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Çocuk Hakları Komitelerinin yaptıkları başlıca faaliyetlere ilişkin bilgiler Tablo 13’te
verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans sayısı ile
toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.
Tablo 13. Komitelerin Gerçekleştirdikleri Başlıca Faaliyetler
Okullarda çocuk haklarının anlatılması
Çocuk haklarının tanıtılması için afiş, broşür vb. dağıtılması
Özel günlere (Milli bayram ve kutlamalar, 23 Nisan vb.) komite
olarak katılma
Yetişkinlere çocuk haklarının anlatılması
Çocuk haklarının ihlaliyle ilgili olayların takibi
Çocuk hakları konulu yarışmalar
Diğer
Yanıt yok

Frekans
59
48

Yüzde
86,8
70,6

Geçerli Yüzde
92,2
75,0

35
16
9
8
7
4

51,5
23,5
13,2
11,8
10,3
5,9

54,7
25,0
14,1
12,5
10,9

Tablo 13’te görüldüğü gibi, Çocuk Hakları Komitelerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin
başında %92,2’lik bir oranla okullarda çocuk haklarının anlatılması gelmektedir. Diğer bir ifadeyle
Çocuk Hakları Komitelerinin %92,2’si okullarda çocuk haklarının anlatılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Bunu çocuk haklarının tanıtılması için afiş, broşür vb. dağıtılması (%75) ve özel
günlere (Milli bayram ve kutlamalar, 23 Nisan vb.) komite olarak katılma (%54,7) takip etmektedir.
Komitelerin gerçekleştirdiği başlıca etkinliklere ilişkin “Diğer” yanıtı veren yedi katılımcıdan
üçü Suriyeli çocuklara sosyal uyum eğitimleri gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Bir katılımcı bir köy
okuluna kütüphane kurulduğunu, bir köy okulunun boyasının yapıldığını ve üniversitede çocuk hakları
kulübü kurulduğunu belirtmiştir. Bir diğer katılımcı gezi, piknik, proje yapma, gönüllülük çalışmaları,
spor ve kültürel faaliyetler gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini, başka bir katılımcı ise broşür, afiş, kısa
film vb. tanıtıcı çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir. Bir katılımcı ise ayrıntı yazmadan çeşitli etkinlikler
düzenlediklerini ifade etmiştir.
Çocuk Hakları Komitelerinin faaliyetlerine nerelerden kaynak bulduklarına ilişkin bilgiler
Tablo 14’te verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans
sayısı ile toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.
Tablo 14. Faaliyetlere Nerelerden Kaynak Bulunduğu
Frekans
51
10
10
8
8
7
7
5
3
2

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden
Valilikten
Belediyeden
UNICEF’ten
Yanıt yok
Sponsor firmalardan
Kaynak bulamıyoruz
Gönüllü kişilerden
Diğer
Sivil Toplum Kuruluşlarından
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Yüzde
75,0
14,7
14,7
11,8
11,8
10,3
10,3
7,4
4,4
2,9

Geçerli Yüzde
85,0
16,7
16,7
13,3
11,7
11,7
8,3
5,0
3,3
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Tablo 14’te görüldüğü gibi Çocuk Hakları Komiteleri faaliyetleri için daha çok Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğünden kaynak bulabilmektedir (%85). Valiliklerden ve Belediyelerden kaynak
sağlayanların oranı aynıdır (%16,7). Komite çalışmalarında faaliyetlerinde nerelerden kaynak
bulduklarına ilişkin “Diğer” yanıtı veren üç kişiden biri etkinlik yapmadıklarını, biri üniversiteden bir
diğeri ise hibe projelerinden kaynak sağladıklarını ifade etmiştir.
Çocuk Hakları Komitelerinin çalışmaları esnasında kimlerle işbirliği yaptığına ilişkin bilgiler
Tablo 15’te verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans
sayısı ile toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.
Tablo 15. Çocuk Hakları Komitelerinin İşbirliği Yaptığı Birimler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü / Okullar
Gençlik ve Spor Bakanlığı / Gençlik Merkezleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Emniyet Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
İl İnsan Hakları Kurulu
Yanıt yok
Diğer

Frekans

Yüzde

64
20
14
11
6
6
4
2

94,1
29,4
20,6
16,2
8,8
8,8
5,9
2,9

Geçerli
Yüzde
100,0
31,3
21,9
17,2
9,4
9,4
3,1

Tablo 15’te görüldüğü gibi Çocuk Hakları Komitelerinin tamamı komite çalışmaları esnasında
İl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü/Okullar

ile

işbirliği

yapmaktadır

(%100).

Gençlik

ve

Spor

Bakanlığı/Gençlik Merkezleri ile işbirliği yapanların oranı (%31,3), sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapanların oranı %21,9’dur. Çocuk Hakları Komitelerinin işbirliği yaptığı birimlere ilişkin
“Diğer” yanıtı veren iki kişiden biri üniversite ile diğeri ise Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünün kendi alt kuruluşlarıyla işbirliği yapıldığını belirtmiştir.
Çocuk

Hakları Komitelerinin

karşılaştıkları güçlüklere

ilişkin

bilgiler

Tablo 16’da

verilmektedir. Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebildikleri için toplam frekans sayısı ile
toplam katılımcı sayısı farklılık göstermektedir.
Tablo 16. Çocuk Hakları Komitelerinin Karşılaştıkları Güçlükler

İl Yetişkin Koordinatörünün birden fazla görevinin olması
Çocukların eğitim- öğretimlerinden dolayı toplanmanın zorluğu
Komitenin kendisine ait bir odasının olmaması
Maddi kaynak bulamama
Hukuki altyapının yetersiz olması
Diğer

Frekans

Yüzde

63
46
27
19
18
7

92,6
67,6
39,7
27,9
26,5
10,3

Geçerli
Yüzde
92,6
67,6
39,7
27,9
26,5
10,3

Tablo 16’da görüldüğü gibi Çocuk Hakları Komitelerinde karşılaşılan güçlüklerin başında
Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörünün birden fazla görevinin olması gelmektedir (%92,6). Bunu
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çocukların eğitim - öğretimlerinden dolayı toplanmanın zorluğu (%67,6) ve komitenin kendisine ait
bir odasının olmaması (%39,7) takip etmektedir. Çocuk Hakları Komitelerinin karşılaştıkları
güçlüklere ilişkin “Diğer” yanıtı veren yedi kişiden ikisi araç sıkıntısı yaşandığını belirtmiştir. Araç
sıkıntısı yaşandığını belirten katılımcılardan biri çocukların ikamet adreslerinin çok farklı yerlerde
olmasını da karşılaşılan güçlük olarak eklemiştir. Diğer belirtilen güçlükler ise şunlardır; siyasi
ortamlardan dolayı toplanmada sıkıntı, şehrin aşırı büyük olması sebebiyle personel olarak tek kişinin
çalışması zorluğu, tercüman konusunda yetersizlik, idare tarafından desteklenmemek, çocuk ve
ebeveynlerin sosyal faaliyetlere ve katılımcılığa karşı önyargıları ve isteksizleri.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörlerinin görüşlerine dayanarak illerdeki
çocuk hakları komitelerinin mevcut yapı ve işleyişinin nasıl olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörleri ASPB’de görevli herhangi bir
meslek elemanı olabilmektedir. Diğer yandan İl Yetişkin Koordinatörlerinin yalnızca %41,8 ASPB İl
Müdürlüklerinde görevlidir. İl Çocuk Hakları Komiteleri ile ilgili esas görev ve sorumluluğun İl
Müdürlüklerinde olduğu düşünüldüğünde aslında tüm Yetişkin Koordinatörlerin İl Müdürlüklerinde
görevli olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İl Müdürlüklerinde görevli olmayan personelin Çocuk
Hakları Yetişkin Koordinatörü olarak görevlendirilmesinde personelin bu görev için istekli olması bir
etken olabilir. Bunun dışında İl Müdürlüklerindeki yoğunluk ve bu görev için istekli personel
olmaması nedeniyle kuruluşlarda yeni göreve başlayan personelin Çocuk Hakları Koordinatörü olarak
görevlendirilmesi daha kolay bir yol olarak görülebilir. Zaten Çocuk Hakları Koordinatörlerinin kıdem
ve yaşları dikkate alındığında çoğunlukla genç meslek elemanlarının Çocuk Hakları Koordinatörü
olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda ASPB personelleri arasında Çocuk Hakları
Koordinatörlüğünün çoğunlukla tercih edilen bir görev olmadığı söylenebilir.
İlgili yönergeye göre Komite Yürütme Kurulunun 10 asil ve 10 yedek üyeden oluşması
gerekmekte olup komitedeki toplam çocuk sayısının en az 20 olması gerekmektedir. Ancak
komitelerdeki çocuk sayılarının yönergeye tam olarak uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Yazarın Çocuk
Hakları Koordinatörü olarak önceki deneyimlerine göre bazı komitelerde sadece kız ve erkek çocuk
temsilci dışında aktif komite üyesi bulunmadığı da görülmüştür. Hatta ulusal toplantılara katılmak için
gerekli çocuk temsilcilerin belirlenmesi için komiteye son anda katılımı sağlanan çocuklar da
olabilmektedir. Her ne kadar komitedeki çocukların belirleniş şeklinde tam olarak bir standart
bulunmasa da çocuklar en fazla “öğrenci” kimlikleriyle komitelerde yer almaktadır. Bu anlamda
komitelerin temelini öğrencilerin oluşturduğu söylenebilir. Nitekim komitelerin en fazla yaptıkları
etkinlik

okullarda

çocuk

haklarının

anlatılması olup

Müdürlüğü/Okullar ile işbirliğinde bulunmaktadır.
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ASPB tarafından bakımı sağlanan korunma ve bakım altındaki çocukların komitelerdeki oranı
da oldukça yüksektir (%69,7). Korunma ve bakım altındaki çocukların komitelerde yüksek oranda yer
almalarının

nedeni

bu

çocukların

ASPB

görevlileri

için

kolay

ulaşılabilir

olmasından

kaynaklanmaktadır. Özellikle herhangi bir ulusal toplantıya katılmak durumunda kalındığında ve bazı
çalışmalar yapılması istenildiğinde komitede aktif çocuk bulunmuyorsa hemen korunma ve bakım
altındaki çocuklara ulaşılabilmektedir.
Komitelerin yarısından fazlasının (%58,8) kendilerine ait bir odaları bulunmamaktadır.
Komiteye ait bir odanın bulunmaması komitenin kurumsallaşması ve etkililiği yönünden dezavantaj
oluşturabilir. Benzer şekilde komitelerin %89,7’sinin kendisine ait bir internet sayfasının bulunmaması
da dezavantaj olarak kabul edilebilir. Çocukların komiteyi sahiplenmeleri ve çocuk hakları
kapsamında rahatça çalışmalar yapabilmeleri için her komitenin en az bir oda düzeyinde kendisine ait
bir yerinin olması ve internet sayfasının bulunması fayda sağlayacaktır. Böylelikle çocuklar gerek
fiziki gerekse sanal olarak kendilerine ait olan yerlerde zaman geçirme fırsatına sahip olacaklardır.
Diğer yandan komitelerin %86,8’sında alt komitelerin oluşturulmadığı görülmektedir. Bu durumun
özellikle büyükşehir ve büyük illerde çocukların katılımı yönünden sınırlayıcı bir etki yaptığı
söylenebilir.
Komitelerin büyük çoğunluğunun (%76,6) İl İnsan Hakları Kuruluyla hiçbir ilişkisi
bulunmamaktadır. “İnsan Hakları Kurulları Çalışma Usul ve Esasları İle Faaliyetlerine İlişkin
Yönerge”de İl İnsan Hakları Kurullarının çocuk hakları ve çocuklar ile ilgili araştırma ve çalışmalar
yapmaları gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda çocuk hakları konusunda benzer çalışmalar yapması
beklenen komitelerin İl İnsan Hakları Kurullarıyla herhangi bir ilişki içerisinde bulunmaması önemli
bir eksikliktir.
Çocuk Hakları İl Yetişkin Koordinatörünün birden fazla görevinin olması önemli bir sorun
olarak görülmektedir. Bilindiği gibi ASPB aile, kadın, çocuk, yaşlı vb. oldukça farklı gruplara hizmet
vermektedir ve geniş bir hizmet alanına sahiptir. Özellikle 2011 yılında Bakanlığın kurulmasıyla
birlikte iş yükünün artması ancak aynı oranda personel sayısının artmaması nedeniyle personelin iş
yoğunluğu da artmış olabilir. Her ne kadar ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları
Daire Başkanlığınca çocuk hakları komitesi için sadece bu işle uğraşan ve sabit kişilerin
görevlendirilmesi istense de ne yazık ki bunu sağlamak mümkün olamamaktadır.
Komitelerin temelini öğrenciler oluşturduğundan çocukların okul ve öğrenim durumları
komite çalışmalarını etkilemektedir. Bu nedenle çocukların öğrenimlerinden dolayı toplanmada
sorunlar yaşanması normal karşılanabilir. Diğer yandan toplantıların okul saatlerine göre ayarlanmak
durumunda kalınması, farklı okul ve bölgelerden çocukların komite çalışmalarına ulaşım güçlükleri,
okuldaki öğretmenlerin komite çalışmalarını derslere olumsuz etki yapacak şekilde algılamaları gibi
eğitim öğretimden kaynaklanan sorunlarla da karşılaşıldığı söylenebilir.
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Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren oluşmaya başlayan Çocuk Hakları Komiteleri çocuk
hakları konusunda duyarlılık oluşturmak, çocuk haklarının çocuklarca ve yetişkinlerce bilinmesi,
haklarını tam olarak kullanamayan çocuklara yardımcı olunması gibi konularda oldukça başarılı
çalışmalar yapmaktadırlar. Bu komitelerin düzenli çalışmaları ve gelişmeleri çocuk hakları açısından
büyük yararlar sağlayabilir. Bu yüzden komitelerin gelişmelerine destek olunmalı, çalışmaları
kolaylaştırılmaları ve komitelerde çocuk hakları konusunda duyarlı, istekli ve gönüllü olan çocukların
ve yetişkinlerin görevlendirilmesine özen gösterilmelidir.
İl Yetişkin Koordinatörlerinin tamamının İl Müdürlüğü çalışanları arasından olması ve
bunların görevlerinde devamlılık sağlanması komitelerin etkililiğine katkı sağlayabilir. Eğer İl
Yetişkin Koordinatörüne komite görevleri dışında başka görevler verilmesi gerekli görülüyorsa çocuk
haklarıyla ilişkili bir görev olarak “Çocuk Koruma İl Sekretarya Sorumlusu” görevi verilebilir. Diğer
yandan okullar ve öğrenciler komitelerde ağırlıklı bir yere sahip olduğundan İl Milli Eğitim
Müdürlükleri bünyesinde çocuk hakları ile ilgili birimler oluşturulması faydalı olabilir.
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TURNING HABITS INTO BENEFITS: EMPLOYING SOCIAL MEDIA TOOLS IN
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (EFL) CLASSES

Emrah Ekmekçi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, SAMSUN
E-posta adresi: emrah.ekmekci@o mu.edu.tr

ABSTRACT
Recent developments in information and communication technologies (ICT) have made
language teachers search for how to utilize them in their classes. Considering the ubiquitous nature of
recent technological tools, it is wise to include them as learning platforms in educational context in a
broad sense. With regard to foreign language education in particular in Turkey where English is learnt
and taught as a foreign language, making use of social media in and outside the classroom as learning
resources and means of communication is extremely important for providing autonomous learning
environments. The most commonly used social media tools are Facebook, Twitter, Myspace,
Blogging, YouTube, Wiki, Podcasting, LinkedIn, and etc. The present study investigates into prep and
freshmen students’ tendencies about how often and for what purposes they use these tools in their
daily lives. The population of the study consists of 89 university students attending a state university
in Turkey. Based on the responses of the students participated in the study, some suggestions have
been made for each tool as to how to incorporate them into language learning. It is concluded that
social media tools could be an effective means of communication in target language to foster students’
foreign language communication skills, to give feedback, to draw attention, to enhance motivation,
and so on.
Key Words: Social media, tools, ICT, communication
ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son zamanlarda görülen gelişmeler doğrultusunda, yabancı
dil öğretmenleri bu gelişmeleri sınıf içine taşıma anlamında bir arayışa girmişlerdir. Teknolojik aygıt,
uygulama ve yazılımların her zaman ve her yerde kullanılabilir olma özelliğini düşünerek, geniş
anlamda bunların eğitim bağlamında öğrenme platformları ve öğrenmeye yardımcı olacak
uygulamalar olarak kullanılması yararlı ve akılcı olacaktır. Özellikle İngilizcenin yabancı bir dil olarak
öğretildiği Türkiye’de yabancı dil eğitimine ilişkin olarak, bir iletişim aracı ve öğrenme kaynağı olarak
sosyal medyanın sınıf içinde ve sınıf dışında kullanımı, otonom öğrenme alanları oluşturma anlamında
son derece önemlidir. En çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Myspace,
Blogging, YouTube, Wiki, Podcasting, LinkedIn, vs olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut çalışma,
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin sosyal
medyayı günlük hayatlarında ne sıklıkta ve hangi amaçla kullandıkları belirlemeyi amaçlamaktadır.
Araştırmaya Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 89 İngilizce hazırlık ve birinci sınıf
öğrencisi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin anket sorularına verdikleri cevaplara dayalı
olarak, dil eğitiminde bu uygulamaların kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bazı önerilerde
bulunulmuştur. Sonuç olarak; sosyal medya uygulamalarının öğrencilerin yabancı dil iletişim
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becerilerinin gelişimi, dikkat çekme, dönüt verme ve motivasyon arttırma noktasında yararlı
olabileceği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri, iletişim

1. INTRODUCTION
Social media applications, with their ever-growing popularity, have turned into a phenomenon
especially among young adults over the last decade. With the spread of fast internet connection, people
have started to use social media for various purposes. For instance, they create personal profiles and
sustain relationships with their friends and others, send and receive direct and public messages, upload
photographs, post what they are doing at any time, share how they feel, what they like, and so on. In
addition, they write their friends’ wall to celebrate birthdays, anniversaries, and some other important
days like graduation.
Boyd and Ellison (2007) define social media sites as ‘web-based services that allow
individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a
list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of
connections and those made by others within the system’ (p. 211). It is clear from this definition that
social media sites primarily serve as platforms providing communication among users. In other words,
they help users fulfill communication needs and wants. They enable people to stay connected with
friends and family. Users are free to read and respond whenever they want. From this point of view,
these sites seem to be effective in spreading information quickly.
Considering communication facilities of social media sites, it can be thought that these sites
can be utilized for the purpose of language learning. From theoretical perspective, Kramsch (2008)
states that the ecological nature of language learning relies on three assumptions which are
Complexity, Non-linearity, and Inter-connectivity. The first assumption Complexity refers to
communication which involves interpreting meaning at various levels, various levels of detail, and in
multiple semiotic and idiolectal forms. Non-linearity is that learning is co-constructed between
humans and their environments and development is mediated by activity. The last assumption Interconnectivity refers to the fact that an individual's emotional and motivational character situates the
learner within a social and professional community of language users. This means that foreign
language instruction seeks to enhance interactions within a community of learners. It has been reported
that for years networked computers can potentially offer a rich environment for socio-cultural
language learning (Harrison & Thomas, 2009). For this reason, social networking sites are reported to
support language learning process by offering an opportunity to learn through observation and
enabling learners to practice the target language within the community.
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A number of studies attempt to investigate how effective the social networking sites are in
learning and practicing languages. Clark and Gruba (2010) investigated the social networking site
Livemocha to study Korean from their perspectives as native speakers and experienced teachers of
English. They found that the site had number of counter-productive pedagogical impediments to
language learning that included, for example, flaws in site design. They also included some
suggestions to improve foreign language learning through social networking sites. Leier (2011) carried
out a project using Facebook as a learning tool in an intermediate German Language class with 26
students. They reported that Facebook is a useful tool to integrate into the language curriculum,
provided students are well trained to use it. Similarly, Aydin (2012) presented a review of Facebook as
an educational environment. The author investigated into Facebook users; reasons people use
Facebook; harmful effects of Facebook; Facebook as an educational environment; Facebook’s effects
on culture, language, and education; and the relationship between Facebook and subject variables. He
reported that there was a serious lack of research on Facebook’s use as an educational resource, as the
literature reflected how Facebook might more readily be utilized as an educational environment.
Likewise, İstifçi (2014) attempted to find out the use of Facebook by 160 language instructors via a
questionnaire. The results revealed that Facebook was used widely by instructors. There were some
differences in the use of Facebook among English, French and German instructors. It was found that
English instructors made extensive use of Facebook.
Sponcil and Gitimu (2012) examined social media use among college students and how it
affected communication with others, and college students' self-concept. Results indicated that all of
the sampled college students were using at least one form of social networking website. They reported
that there was a .586 Pearson correlation between usage of social media and communication with
family and friends and there was a .658 Pearson correlation between usage of social media and selfconcept. Likewise, Świątek (2013) demonstrated, via a questionnaire distributed among Polish
students in different age and proficiency groups, the results of the research on the impact of online
media on L2 acquisition by Polish students. The results proved that this impact was significant,
positive, and practical for Polish subjects. Liu (2010) investigated student’s use of different social
media tools, their perceptions and attitudes towards these tools, and their preference of social
networking groups. In the study, it was reported that the three top-used social media tools were
Facebook, Wikipedia and YouTube; the top four reasons for using social media tools were for social
engagement, direction communication, speed of feedback, and relationship building.
Andújar-Vaca and Cruz-Martínezv (2017) investigated the benefits of Mobile Mediated
Communication (MMC) to develop oral skills in second-language learners. Their research was
comprised of a total of 80 Spanish students taking a B1 English course at the University of Almería. It
was reported that mobile learning offers an environment where learners can ubiquitously negotiate
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meaning, reflect and evaluate on their own performance through authentic interaction and feedback,
constituting a powerful tool for developing second language proficiency.
Dewey, Belnap and Hillstrom (2013) tested thirty learners of Arabic as a second language
enrolled in study abroad programs in either Morocco or Jordan to explore language use, social network
development, and language acquisition during study abroad. They found that learners largely used
English and Arabic to the same degree. They also found that the English language seemed to serve as
a key to open the door to opportunities to use Arabic. The study abroad programs involved in their
research encouraged students to use English to gain access to Arabic by serving as tutors and then
being tutored. It was also reported that Participants in the study were able to develop social networks
with native speakers. However, those networks were generally small and limited. In another study,
McBride (2009) defined and described social networking sites (SNSs). The author also reviewed
relevant learning theories in relation with SNSs as a potential tool or environment for foreign language
learning activities.
The above-mentioned studies represent some of the research conducted to determine the effect
of social media on students’ success, attitudes, and perceptions in foreign language classes. Most of
the studies conducted used the most popular social media sites such as Facebook, Twitter, YouTube,
and etc. However, the number of social media sites has been increasing with each passing day and
there is a lack of research about which new ones have become popular and which one can be utilized
effectively in foreign language learning. This study attempts to fill in this gap by trying to find
answers for the following research questions:
1. What are the commonly used social media tools by EFL students?
2. What are the reasons of EFL Students for using social media?
2. METHOD
The study is a quantitative study in which convenient or opportunity sampling method which
is the most common type of sampling in L2 studies where the only criterion, according to Dörnyei
(2007), is the convenience of the researcher is used. Data collection process, population and subject
group of the study have been explained in the following parts.
2.1. Data Collection
As data collection tool Social Media Preference Survey (Online) which was prepared by the
researcher. The survey consists of three sections. The first section is about demographic and factual
questions (Age-Gender- Smart Phone Use). The second section deals with English Language Teaching
(ELT) students' social media preferences about 87 social media tools (see Appendix for the list). In
this section, the students are expected to choose among three options (I know and use it - I know, but I
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don’t use it - I have no idea about it and I have never used) in relation to their familiarity with the
tools. The third section of the questionnaire has been designed to find out ELT students' reasons for
using social media tools.
2.2. Participants

Participants of the study are comprised of 89 Freshman and Senior students from an ELT
Department at a state university in Turkey. Their ages range from 18 to 36. 76.4 % of the participants
were female, while the rest 23.6 of them was male. Demographic information about the participants is
presented in the following figures;
Figure 1: Participants’ Ages

Figure 2: Gender-related Information
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3. RESULTS
With regard to the first section of the survey about property of smart phones, it was found that
95.5 of the students had smartphones with an internet connection. This result indicates that almost all
of the students use smartphones and this high proportion can encourage language teachers to exploit
educational uses of the phones as much as and as effective as possible.
In the second section of the Social Media Preference Survey, the students were expected to
choose among three options (I know and use it – I know, but I don’t use it – I have no idea about it and
I have never used) in relation to their familiarity with the tools. The first ten most popular social media
applications were found as YouTube (98.9%), WhatsApp (97.8%), Google+ (86.5%), Facebook
(85.4%), Instagram (84.3%), Wiki (58.4%), Snapchat (65.2%), Twitter (56.2%), Dailymotion (55.1%),
and Swarm by Foursquare (41.6%). The related figures are presented below:
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Figure:3 Most Popular Social Media Tools and Students’ Preferences
The most popular social media tools were determined on the basis of students’ responses about
whether they know and use them. As it is clear from the figures that most of the students reported that
they know and use these tools actively in their daily lives. YouTube, WhatsApp, Google+, Facebook,
and Instagram especially were reported as being more actively and frequently used by the students. In
line with these findings, it can be inferred that language teachers should find ways of exploiting these
tools primarily and try to integrate them into language classes.
The third section of the questionnaire has been designed to find out ELT students’ reasons for
using social media tools. The results show that 95.5 % of the students use social media to contact with
their friends. Similarly, 80.9 % of the students stated that they use these applications to keep in touch
with their friends and families. 76.4 % of the students reported they use them to find specific or
general information. The rest of the findings are presented in the following figure:
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Figure: 4 Students’ Reasons for Using Social Media Tools
As the figure above makes it clear, students were asked to choose from the presented reasons;
Ability to influence others , Ability to reach new friends, Advertise expertise, Contacts with my
friends, Credibility of the public, Direct communications, Exchange files, Expert Positioning, Find
info for study and general, Gain Insights, Info about contacts, Keep in touch with my friends and
family, Low communication cost, Make appointments, Material used by contacts, Meet new people,
Public Research/Polling, Relationship building, Share interests, Social engagement, Speed of
feedback/results, and Others. The most frequently marked reasons were found to be; Ability to reach
new friends, Contacts with my friends, Exchange files, Find info for study and general, Keep in touch
with my friends and family, and Share interests. These findings suggest that foreign language teachers
need to seek how educational reasons can be added to the list.
4. CONCLUSION AND SUGGESTIONS
The study investigates into which social media applications are frequently used by the students
and for what reasons they prefer to use these applications. To this end, Social Media Preference
Survey (Online) which was designed in three sections was employed. Participants of the study consist
of 89 Freshman and Senior students from an ELT Department at a state university in Turkey. The
results indicate that top ten social media applications/tools are YouTube (98.9%), WhatsApp (97.8%),
Google+ (86.5%), Facebook (85.4%), Instagram (84.3%), Wiki (58.4%), Snapchat (65.2%), Twitter
(56.2%), Dailymotion (55.1%), and Swarm by Foursquare (41.6%). As for the reasons they preferred
to use the tools, the students stated that they use them frequently to contact with their friends and
families, and to find specific or general information.
The findings of the study reveal that a great majority of students, if it not all, actively use
social media tools in their daily lives. First of all, language teachers should be aware of the fact that
these tools can be integrated into language learning process in a way. There are some studies which
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specifically deal with how to exploit these tools; YouTube (Liu, Y., 2010); Wiki (Liu, Y., 2010),
Facebook (Leier, V., 2011; Istıfcı, I., 2014; Liu, Y., 2010); WhatsApp (Andújar-Vaca, A., & CruzMartínez, M. S., 2017). However, there is limited or no research on how to use and integrate Google+,
Twitter, Wiki, Snapchat, Instagram, Dailymotion, and Swarm by Foursquare. More studies can focus
on these tools trying to explore possible advantages of using them in foreign language classes. In brief,
as language educators, we should keep in mind that we have lots of opportunities to turn students’
habits into benefits and to encourage them to use these social media applications for language learning
and practicing purposes either consciously or subconsciously.
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VE DEMOKRATİK DEĞERLERİ İÇERMESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
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ÖZET
Bu araştırmada ilkokul 1-3. Sınıfta okutulan Hayat Bilgisi ve 4-7. Sınıflarda okutulan Sosyal
Bilgiler dersi öğretim programlarının demokrasi kavramını içermesi bakımından incelenmesi
amaçlanmıştır.

Araştırmada

nitel araştırma

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi

kullanılmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayat
Bilgisi dersi (1-3. Sınıflar) ve Sosyal Bilgiler Dersi (4-7.sınıflar) Öğretim Programı kılavuzları
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma
sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır: 1-3. sınıf Hayat Bilgisi programında yer alan demokrasi kavramı
ve demokratik değerler ile ilgili kazanımlar; güvenlik, farklılıkların kabulü, çevreye saygı, dayanışma
ve sorumluluk sahibi olma değerleriyle ilgilidir. Bunun yanında araştırmada belirtilen diğer
demokratik değerler 1-3. sınıf Hayat Bilgisi programının kazanımları arasında yer almamaktadır. 4.-7.
Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında demokrasi ve demokratik değerlerle ilgili toplam 21
kazanım ve 27 etkinlik; ara disiplinlerde ise 21 kazanım bulunmaktadır. Araştırma sonucunda 1-3.
Sınıf Hayat Bilgisi ve 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi programlarının demokratik değerleri içerme
konusunda yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Öğretim Programı, Demokrasi,
Demokratik Değerler
ABSTRACT
In this study, it was aimed to examine Life Study and Social Studies course curriculums in
term of containing the concepts of democracy and democratic values. Document analysis, one of the
qualitative methods, was used in this research. Life Science Course (1-3 th grades) and Social Studies
Course (4-7 grades) curriculum guides prepared by the Ministry of National Education were used as
data sources. Data were analyzed by content analysis. The findings of the research were as follows:
The aims in the Life Study curriculum were; security, acceptance of differences, respect for the
environment, ,solidarity and responsibility. Besides, other democratic values determined in the
research were not among the aims of the Life Study curriculum. In Social Studies curriculum, 21 aims,
27 activities and 21 interdisciplinary aims were related to democratic values. As a result of the study it
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was found that Social Sciences and Life Study curriculums were insufficient to include in terms of
democratic values.
Key Words: Life Study, social studies, curriculum, democracy, democratic values

GİRİŞ
Demokrasi
Bugün evrensel bir anlam kazanmış olan demokrasi sözcüğü, etimolojik olarak eski
Yunancadan gelmektedir. Eski Yunancada “demos” sözcüğü halk, “krasi” sözcüğü ise iktidar ya da
egemenlik anlamına gelmektedir. Buna göre demokrasi sözcüğü, ilk olarak kullanılmaya başladığı
Antik Yunanda, “halkın egemenliği “ anlamını ifade etmektedir. Bu sözcük, Antik Helen dünyasında
belli bir siyasi rejimi ifade etmek için kullanılmıştır. Özetle demokrasi sözcüğü, Yunancadan gelmekte
olup, halk tarafından yönetilme anlamına gelmektedir (Şaylan, 1998, 13).
Demokrasi, toplumdan topluma, kültürden kültüre farklı çerçevelerde tanımlanabilmekte ve
sonuçta da demokrasiyle ilgili çok çeşitli sayılabilecek tanımlar ve yorumlar ortaya çıkabilmektedir.
Haller ve Strike (1986: 230) demokrasiyi, her bireyin isteğinin gözetildiği ve her bireyin seçim
üzerinde adil bir etkisinin olduğu ortak kararlar verme süreci olarak tanımlamaktadır. Dewey
(1996:97) demokrasiyi bir hükümet biçiminden fazla bir şey olarak, yan yana birlikte yaşama biçimi
şeklinde ifade etmiştir.
Demokrasinin tarihi çok eskidir. Demokrasinin ilk olarak Eski Yunan’daki şehir devletlerinde
uygulandığını söylemek mümkündür. Atina demokrasisi olarak da anılan bu sistem, doğrudan
demokrasiye benzer bir örnek teşkil etmiştir. Bu site devletlerinde toplumu ilgilendiren kararlar
Agora’larda her bireyin katılımıyla yapılan toplantılarda alınırdı. Roma Uygarlığı da en az Yunan
Uygarlığı kadar tarihte derin izler bırakmıştır. Roma Uygarlığı’ndaki devlet hukuk sistemi, bugünkü
Batı uygarlığının temelini oluşturan Yunan Felsefesinin ve özgür insan anlayışının izlerini
taşımaktadır. Pek çok ülkenin kanunlarına ve hukuk bilimine öncülük eden medeni hukuk ve ceza
hukuku sistemlerinin ilkeleri bu dönemin eseridir (Yeşil, 2002). Eski Yunan ve Roma’da ortaya çıkan
demokrasi kavramı çağlar boyunca gelişmeye ve farklılaşmaya devam etmiştir. Eski toplumlardan
günümüze kadar insanı hayatın öznesi hâline getirme fırsatını sunması nedeniyle itibar gören bir
siyasal sistem olarak demokrasi, toplumların yapısını derinden etkilemiş, hukuktan ekonomiye, devlet
örgütlenmesinden bireyin günlük hayatına kadar birçok alanı yeniden yapılandırmıştır (Özpolat, 2010:
365).
Bir devletin demokratik bir devlet olabilmesi için sadece demokrasi ile yönetilmesi yetmez,
aynı zamanda

yönetenlerin ve

yönetilenlerin demokrasiyi kendilerinde
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dönüştürmeleri gerekmektedir. Bunun en kolay ve en rasyonel yolu eğitim sistemi içine giren tüm
bireylere etkili bir demokrasi eğitiminin, demokratik bir eğitimle birlikte verilmesidir (Karatekin ve
Elvan, 2016; Karatekin, Merey ve Kuş, 2013). Eğitim kurumları ve ortamı demokrasinin yerleşip
yayılmasında bireylerin onu bir yaşam biçimi haline getirmesinde çok önemli role sahiptir
(Ömerustaoğlu, 2004 : 194).
Demokrasi eğitimi ilk olarak ailede başlar. Aile sevgi ortamı içerisinde çocuğa hoşgörüyü,
başkalarının hakkına saygılı olmayı, dürüst ve adil olmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve yardımsever
olmayı öğretir. Aileden sonra bu değerlerin kazandırılmasına eğitim kurumlarında devam edilir.
Eğitim kurumları, toplumun kültürünü bireylere aktarma işlevini yerine getirirken, bütün değerlerle
birlikte demokrasi kültürünü de kazandırmalıdır (Akt. Hotaman, 2010). Demokrasi eğitimi ile özgür
düşünebilen, araştırıcı, iyi ilişkiler kurabilen, saygılı, hoşgörülü ve kendi kararlarını kendi verebilen
demokrat insanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır (Gömleksiz ve Kan, 2008).
Demokrasi ve eğitim kavramları iki şekilde bir araya gelebilir; ilkinde özgürlük, eşitlik gibi
demokratik ilkeler konusunda bireylerin eğitilmesi (demokratik eğitim), diğerinde ise eğitim
programlarında demokrasinin ilkelerinin uygulanması söz konusudur. Demokratik eğitim bu iki
boyutu da kapsar (Doğan, 2004).
Türk Eğitim sisteminde demokrasi kavramı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk
Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden biri olarak belirlenmiştir. IV. Milli Eğitim Şura’sında (1949)
demokrasi eğitiminin gerekliliğiyle ilgili olarak şöyle denilmiştir: “Gerçek bir demokrasinin güvencesi
ruhlarda ve vicdanlardadır; bu nedenle ülkemizde demokrasinin gelişmesi ve kökleşmesi için
çocuklarımıza ve halkımıza demokratik davranışların, demokrasi inancının kazandırılması gerekir. Bu,
Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamsal bir sorunudur.” Görüldüğü üzere demokrasi kavramı ve
demokratik tutumun kazandırılması düşüncesi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelik verdiği
konular arasında yer almıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, ilkokul, orta okul ve lise
programlarına demokrasi kavramıyla ilgili konular eklenmiştir. Demokrasi eğitimi, okulöncesi
dönemde; okulun kurallarına uyabilme, aile içindeki kurallara uyabilme, taşıtlarda yolculuk yaparken
kurallara uyabilme şeklinde basit toplumsal kurallara uyma olarak öğretim programında ifade
edilmiştir. İlkokuldaki demokrasi konuları ise; insan hak ve hürriyetleri ile sorumlulukları, mülkiyet
hakkı, konut dokunulmazlığı, dayanışma, merkezi yönetim, yerinden yönetim, Türkiye’de çok partili
hayata geçiş, kamuoyu ve basının önemi, yeni anayasamızın dayandığı temel görüş ve ilkeler,
Anayasa’da yer alan kurum ve kuruluşlar, devletin temel amaç ve görevleri ile vatandaşlık temel hak
ve görevleridir. Orta okulda bu konulara ek olarak; kişinin hak ve ödevleri, siyasi hak ve ödevler,
Atatürk’ün kişiliği ve düşünceleri, insan sevgisi ve evrensellik, vatandaşlık görevleri, din ve inanç
hürriyeti gibi konular eklenmiştir. Lisede ise aile ve akrabalık, din, ekonomi, siyaset konularına yer
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verilmiştir. Ayrıca lise tarih, devrim tarihi ve felsefe derslerinde demokrasi eğitimine ilişkin amaçların
bulunduğu, fakat bu amaçlara yönelik konuların belirtilmediği görülmektedir (Miser, 1991).
Demokratik Değerler
Değer, “insanın herhangi bir varlık ya da olaya bakış açısını ve verdiği önemi yansıtan,
benimseme esasına dayalı, davranışlara yön verme gücüne sahip psikolojik, sosyal, ahlaki ve estetik
boyutlu inanç ve kanaatler bütünü” (Yeşil ve Aydın, 2007: 70) olarak tanımlanabilir. Kızılçelik ve
Erjem (1992: 99) ise değeri, bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını
sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen;
onların ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan genelleştirilmiş temel ahlaki ilke veya
inançlar olarak ifade etmektedir. Değerler, davranışlara kaynaklık eden ve onları yargılamaya yarayan
anlayışlardır. Değerler ayrıca, bireylerin neyi önemli gördüklerini tanımlayarak istekleri, tercihleri,
arzu edilen ve edilmeyen durumları gösterir (Erdem, 2003: 56).
Değer kavramı son dönemde üzerinde çok fazla durulan ve akademik anlamda oldukça fazla
çalışma yapılan konulardandır. Gerek eğitim-öğretim programları, gerekse ders kitapları aracılığıyla
değerlerin öğretilmesi konusu birçok dönemde olduğu gibi günümüzde de üzerinde ısrarla durulan
konulardandır (Özkan ve Soylu, 2014, 1255). Değerler, bireylerin davranışlarına yön veren ilkeleri ve
temel kabulleri, eylemlerinde iyi ya da kabul edilebilir olarak yargıya varmasında kabul gören
standartları belirtmektedir (Oğuz, 2011). Büyükdüvenci (1990) değerlerin, bireylerin ve toplumların
karakterlerini biçimlendirerek, ahlâksal ilkeler sağlayarak ve amaçlara yön vererek yaşama derinliğine
nüfuz ettiğini ifade etmiştir.
Demokratik değerler ise demokrasinin üzerinde hayat bulduğu ve onun yaşama, insana,
olaylara ve genel olarak tüm varlıklara bakış açısını yansıtan yönünü ifade eder (Yeşil ve Aydın 2007:
70). Demokratik değerler, demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için bireylerin sahip olması gereken
temel demokratik değerler olarak tanımlanabilir (Yılmaz, 2011). Demokrasi, demokratik değerlerin
toplumda kök salmasıyla sağlıklı bir yapıya kavuşabilir. Buna göre, demokrasinin özünü oluşturan
eşitlik, adalet, özgürlük, aklın egemenliği, insana saygı gibi temel değerlerin eğitimle içselleştirilmesi,
özümsenmesi gerekmektedir (Büyükdüvenci, 1990).
Toplumların sürekliliğini ve devamını sağlayan değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en
önemli rol eğitim kurumlarına ve eğitimcilere düşmektedir. Howe and Covell demokratik eğitimin
hem resmi öğretim programlarına yansıtılması gerektiğini hem de herkesin haklarına saygı gösterilen
sınıf içi etkileşimler yoluyla örtük programa yansıtılması gerektiğini ifade etmektedir (Akt. Subba,
2014). Bu bağlamda, ülkemizde özellikle Hayat bilgisi ve Sosyal bilgiler dersinde, demokratik bir
toplum oluşturabilmek için öğrencilerin, demokratik topluma uygun tutumlara ve değerlere sahip birer
vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır (Tahiroğlu ve Aktepe, 2015).
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Ülkemizde demokrasi ve demokratik değerlerle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu
çalışmaların daha çok öğrencilerin demokrasi kavramına ilişkin algıları ya da tutumlarını belirlemeye
(Karatekin ve Elvan, 2016; Ömerustaoğlu, 2004; Aydemir ve Aksoy, 2010; Kuş ve Çetin,2014; Dinç
ve Üztemur, 2016; Sarı ve Sadık, 2011; Özdaş, Ekinci ve Bindak, 2014), demokratik eğilimlerini ya da
demokratik değerlere sahip olma düzeylerini belirlemeye yönelik (İnan ve Derven, 2013; Çiftçi, 2015;
Oğuz, 2011; Yılmaz, 2011; Yüksel, Bağcı ve Vatansever, 2013; İlğan, 2013; Akın ve Özdemir, 2009;
Yazıcı, 2011) ve demokratik değerler ölçeği geliştirme çalışmalarının (Uygun ve Engin, 2014) olduğu
görülmektedir.
Alanyazın taramasında hayat bilgisi ya da sosyal bilgiler dersinde demokratik değerlerle ilgili
iki çalışmaya rastlanmıştır. Güven, Timur ve Işık (2004) tarafından yapılan çalışmada 1926’dan 2004
yılına kadar yapılan Hayat Bilgisi dersinin amaçları demokrasi ve demokratik değerler bakımından
incelenmiştir. Hayat bilgisi dersi programlarının amaçlarının demokratik davranışlar kazandırma
özelliği açısından incelendiği bu çalışmada Cumhuriyetten günümüze geliştirilen hayat bilgisi ders
programlarında ilk kez demokratik davranış kazandırmaya yönelik amaç ifadesinin 1968 tarihli ilkokul
programında çok genel bir biçimde yer aldığı görülmüştür. 1998 yılında uygulamaya konan hayat
bilgisi ders programında bu yöndeki amaç sayısında artış görülmekle birlikte genel amaçlar içerisinde
bunun yeterli olmadığı dikkat çekmektedir. 2004 yılı hayat bilgisi dersi programında ise amaçların
yerini alan kazanımlar ve kazanımların kapsamında yer alan beceriler, ara disiplinler ve kişisel
niteliklerin programda son derece önemli görülen öğrenme-öğretme etkinlikleriyle yapılandırmacı
kuram anlayışı ile kazandırılması gerektiği vurgulanmakta, daha önceki programlardan farklı olarak
demokratik davranış için gereken niteliklerin sayısının artırıldığı ifade edilmektedir.
Bu konudaki bir başka çalışma Gözütok (2010) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada
2005/2009 hayat bilgisi ders programının bir önceki program olan 1998 Hayat Bilgisi Ders Programı
ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Karşılaştırmada üzerinde yoğun tartışma yaratan ulusal değerler,
vatan sevgisi ve demokratik kültür kazandırma boyutları temel alınmıştır. Araştırma sonucunda
2005/2009 programının ulusal değerler kazandırma ve demokratik kültür oluşturma açılarından ciddi
bir çalışmayla yeniden yapılandırılmaya muhtaç olduğu belirlenmiştir.
Alanyazın taramasında bu konuda yapılan çalışmaların azlığından ve mevcut programların bu
bakış açısıyla değerlendirilmemiş olmasından hareketle bu çalışmada 1-3.sınıf Hayat Bilgisi ve 4-7.
Sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının demokratik değerleri içermesi bakımından
incelenmesi amaçlanmıştır.
Problem Cümlesi
Bu araştırmada ilkokul 1-3. Sınıfta okutulan Hayat Bilgisi ve 4-7. Sınıflarda okutulan Sosyal
Bilgiler dersi öğretim programlarının demokrasi kavramını ve demokratik değerleri içermesi
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bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda çözüm aranan problemler
şunlardır:
1. İlkokul 1-3. Sınıf Hayat Bilgisi programında yer alan kazanımlarda “demokrasi” ve
“demokratik değerler” ifadelerinin bulunma düzeyi nedir?
2. 4-7. Sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler programında yer alan, kazanım, ara disiplin ve etkinlik
boyutlarında “demokrasi” ve “demokratik değerler” ifadelerinin bulunma düzeyi nedir?
Araştırmanın Modeli ve İncelenen Materyaller
Nitel veri analizine dayalı bu çalışmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Nitel
araştırmalar, araştırmacıya doğrudan veri kaynağına ulaşma imkânı verir. Bağlam ve olguların
derinlemesine anlaşılmasını sağlayacak detaylı betimlemeler yapılmasını, sentezlenerek elde edilen
bilgilerden yola çıkılarak ikna edici genellemeler yapılmasını sağlar (Büyüköztürk, 2011).
Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında uygulamaya konulan 1-3. Sınıf
Hayat Bilgisi öğretim programı ile 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan 4-5. Sınıflar
Sosyal Bilgiler programı ve 2006-2007 öğretim yılında uygulamaya konulan 6-7. Sınıflar Sosyal
Bilgiler programları incelenerek içerik analizi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında uygulamaya başlanan
Hayat Bilgisi dersi öğretim programında önceki programdan (2009) farklı olarak daha az kazanım ve
beceri yer almaktadır. Ayrıca 2009 Hayat Bilgisi dersi öğretim programında yer alan öğrenme alanları,
ara disiplinler, etkinlik örnekleri ve Atatürkçülük konuları 2015 Hayat Bilgisi öğretim programında
bulunmamaktadır. 2015 Hayat Bilgisi öğretim programında, programın vizyonu, Hayat Bilgisi dersi
öğretim programının 14 genel amacı, programda yer verilen beceri ve değerler, programın ölçme ve
değerlendirme anlayışı, programın uygulanmasıyla ilgili açıklamalar ve daha sonra da sırasıyla 1.
Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde yer alan kazanımlar verilmiştir. Bu derste her üç
sınıfta da 6 ünite (Ben ve Okulum, Ailem ve Evim, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemi Seviyorum,
Doğa ve Çevre) bulunmaktadır. Birinci sınıfta toplam 54 kazanım, 2. Sınıfta 49 kazanım, 3. Sınıfta ise
43 kazanıma yer verilmiştir. 2015 Hayat Bilgisi dersi öğretim programında öğrenme alanları, ara
disiplinler, etkinlik örnekleri ve Atatürkçülük konuları kaldırıldığı için araştırma kapsamında
demokrasi kavramı ve demokratik değerleri içermesi bakımından sadece programda yer alan
kazanımlar incelenmiştir.
4-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında, programın vizyonu, ara disiplinler,
kazanımlar, kazanımlarla ilgili etkinlikler ve açıklamalar ile Atatürkçülük konuları yer almaktadır. 4.,
5. ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde 8 tane öğrenme alanı (Birey ve Toplum; Kültür ve Miras;
İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Üretim, Dağıtım ve Tüketim; Bilim, Teknoloji ve Toplum; Gruplar,
Kurumlar ve Sosyal Örgütler; Güç, Yönetim ve Toplum; Küresel Bağlantılar) yer alırken, 7. sınıfta
diğer sınıflardan farklı olarak Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanı bulunmamakta,

1333

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

toplam 7 öğrenme alanı bulunmaktadır. Bu araştırma kapsamında 4-7. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersi
öğretim programında yer alan kazanımlar, ara disiplinler ve etkinlikler demokrasi kavramı ve
demokratik değerleri içermesi bakımından incelenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verilerinin toplanmasında, öncelikle araştırmanın kuramsal boyutunu oluşturmak ve
hangi ana ve alt başlıklar altında inceleme yapılacağını belirlemek amacıyla demokrasi ve demokratik
değerler ile ilgili kaynaklardan oluşan alan yazın taraması yapılmıştır. Alan yazın taraması sonucunda
kaynaklarda (Büyükdüvenci, 1990; Gafoor, 2015; National Council for Social Studies (NCSS), 1984;
Sarı, Sarı ve Ötünç, 2008; Levin, 1998; Öhrn, 2001, Kıncal ve Işık, 2003) geçen 40 farklı demokratik
değer belirlenmiştir. Belirlenen bu değerler şu şekildedir: Eşitlik, adalet, hak, özgürlük, aklın
egemenliği, insana saygı (kişiye saygı), kardeşlik, hoşgörü, tarafsızlık, hakikat, sorumluluk sahibi
olma, merhamet, meslek onuru, işbirliği, milliyetçilik, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü,
bağımsızlık, öz saygı, yardımseverlik, gizlilik, dürüstlük, çeşitlilik, çevreye saygı, barışçıl yöntemlerle
çatışma çözümü, yaşama saygı, otoritenin rolü, diyalog, farklı görüşler/farklılıkların kabülü, aktif
katılım, dayanışma, özgüven, hassasiyet, güvenlik, barış, eğitim hakkı, duyarlılık, hukukun üstünlüğü,
bilinçli kararlar alabilme ve sorgulayıcı olmadır. Daha sonra çalışma grubunda yer alan öğretim
programları içerik analizi tekniği ile çözümlenerek araştırmacı tarafından hazırlanan belirtke
tablolarına işlenmiştir.
İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak amacıyla
uygulanan bir tekniktir. Bu teknikte verilerin derin bir işleme tabi tutulması ve betimsel bir yaklaşımla
fark edilemeyen kavram ve temalar analiz edilerek ortaya çıkarılması hedeflenmektedir (Yıldırım ve
Şimşek, 2008: 227). Bu yönüyle kullanılan tekniğin ve analiz sürecinin araştırmanın amacını
gerçekleştirecek nitelikte olduğu söylenebilir.
BULGULAR
1-3. sınıfta okutulan Hayat Bilgisi ve 4-7. Sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersi öğretim
programlarının demokrasi kavramını ve demokratik değerleri benimsetmesi bakımından incelenmesini
amaçlayan bu çalışmadan elde edilen veriler araştırmanın alt amaçlarını oluşturan soruların sırasına
göre ele alınmış ve yorumlanmıştır.
1-3. Sınıf Hayat Bilgisi programında yer alan “demokrasi” ve “demokratik değerler” ile
ilgili kazanımlar
2015 yılında uygulamaya konulan 1-3. sınıf Hayat Bilgisi dersi programında yer alan
kazanımlar demokrasi kavramını ve demokratik değerleri içermesi bakımından incelenmiştir. Sonuçlar
Tablo 1’de verilmiştir.

1334

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 1. 1-3. sınıf Hayat Bilgisi dersi programında yer alan demokrasi kavramı ve
demokratik değerlerle ilgili kazanımlar
Sınıf

1.snf

2.snf

3.snf

Demokrasi ve
Demokratik
Değerler

Üniteler
1.Ben ve
Okulum

Güvenlik

K 1.1.7

Farklılıkların
Kabulü
Çevreye Saygı
Farklılıkların
Kabulü
Dayanışma
Sorumluluk
Sahibi Olma
Güvenlik

K 1.1.14

Çevreye Saygı
Dayanışma
Farklılıkların
Kabulü

2.Ailem ve
Evim

3.
Sağlıklı
Hayat

4. Güvenli
Hayat

5. Ülkemi
Seviyorum

6. Doğa ve
Çevre

K 1.4.1.
K 1.4.3

3
1
K 1.6.3

K 2.1.2.
K 2.1.6

f

K 2.2.6
K 2.2.2

1
1
2
1

K 2.4.4
K 2.4.5

2
K 2.6.4

K 3.1.3
K 3.1.5

Güvenlik

K 3.4.1
K3.4.3
K 3.4.7
K 3.4.9
K3.4.10

Sorumluluk
Sahibi Olma

1
1
1
5

K 3.5.5

K 3.6.6

Topla
m

2
21

1-3. sınıf Hayat Bilgisi programında yer alan demokrasi kavramı ve demokratik değerler ile
ilgili kazanımlar; güvenlik, farklılıkların kabulü, çevreye saygı, dayanışma, sorumluluk sahibi olma
değerleriyle ilgilidir. Bunun yanında araştırmada belirtilen diğer demokratik değerler 1-3. sınıf Hayat
Bilgisi programının kazanımları arasında yer almamaktadır. Bu değerler şunlardır: Eşitlik, adalet, hak,
özgürlük, aklın egemenliği, insana saygı, kardeşlik, hoşgörü, tarafsızlık, hakikat, merhamet, meslek
onuru,

işbirliği,

milliyetçilik,

ifade

özgürlüğü,

düşünce

özgürlüğü,

bağımsızlık,

öz

saygı,

yardımseverlik, gizlilik, dürüstlük, çeşitlilik, barışçıl yöntemlerle çatışma çözümü, yaşama saygı,
otoritenin rolü, diyalog, aktif katılım, öz güven, hassasiyet, barış, eğitim hakkı, duyarlılık, hukukun
üstünlüğü, bilinçli kararlar alabilme ve sorgulayıcı olmadır.
4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan “demokrasi” ve “demokratik değerler”
ile ilgili Kazanımlar
4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programlarında yer alan kazanımlar demokrasi kavramını ve
demokratik değerleri içermesi bakımından incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan demokrasi kavramı ve
demokratik değerlerle ilgili kazanımlar
Sınıf

Demokrasi
ve
Demokratik
Değerler

Temalar
1. Birey
ve
Toplum

4.snf
5.snf
6.snf
7.snf
6.snf
7.snf
4.snf
5.snf
6.snf
5.snf

Hak

K3, K4

6.snf
6.snf
7.snf
6.snf
7.snf

İşbirliği
Düşünce
Özgürlüğü
Dayanışma
Hoşgörü

2.Kültür
ve Miras

3.İnsanlar,
Yerler ve
Çevreler

4.
Üretim,
Dağıtım
ve
Tüketim
K5

5. Bilim,
Teknoloji
ve
Toplum

İnsana Saygı
Sorumluluk
Bağımsızlık

K4
K4
K4
K3
K4

7. Güç,
Yönetim
ve
Toplum

8. Küresel
Bağlantılar

K5

K5
K4
K3
K4

K5
K3

K3

K4

Tablo 2’de görüldüğü gibi, 4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında demokrasi ve
demokratik değerlerle ilgili toplam 21 kazanım bulunmaktadır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde
demokratik değerlerle ilgili bir kazanım bulunmaktadır. Hak kavramıyla ilgili olan bu kazanım
Üretim, Dağıtım ve Tüketim temasındaki 5. Kazanım olan “Bilinçli bir tüketici olarak haklarını
kullanır” kazanımıdır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında demokratik değerlerle ilgili dört
kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımların ikisi “hak” değeriyle ilgili olup, Birey ve Toplum
temasındaki 3. Ve 4. numaralı “Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve
sorumlulukları ilişkilendirir.” Ve “Çocuk olarak haklarını fark eder.” kazanımlarıdır. 5. Sınıftaki diğer
kazanımlar “sorumluluk” ve “bağımsızlık” değeriyle ilgilidir. Birey ve Toplum temasındaki 3 nolu
kazanım,

“Katıldığı gruplarda

aldığı roller

ile

rollerin gerektirdiği hak ve

sorumlulukları

ilişkilendirir.”, sorumluluk değeriyle; Güç, Yönetim ve Toplum temasındaki “Ulusal Egemenlik ve
bağımsızlık sembollerine değer verir.” (K5) kazanımı “bağımsızlık” değeriyle ilgilidir. 6.sınıf Sosyal
Bilgiler öğretim programında demokratik değerlerle ilgili sekiz kazanım bulunmaktadır. Bu
kazanımların üçü hak değeriyle, birer kazanımlar da özgürlük, sorumluluk, işbirliği, düşünce
özgürlüğü ve dayanışma değerleriyle ilgilidir. 6. Sınıfta hak değeriyle ilgili kazanım Güç, Yönetim ve
Toplum temasındaki “Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve
vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur.”, “Tarihsel belgelerden
yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.” Ve “Türk tarihinde kadının konumu ile
ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar.” kazanımlarıdır. Özgürlük ve
sorumluluk ile ilgili kazanım Birey ve Toplum temasındaki “Bir soruna getirilen çözümlerin hak,
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K3, K4,
K5

K3
Özgürlük

6. Gruplar,
Kurumlar ve
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1
1
2
2
1
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sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.” kazanımı;

işbirliği ile ilgili olan

Küresel Bağlantılar temasındaki “Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında
dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.” Kazanımı; düşünce özgürlüğünü
vurgulayan Güç, Yönetim ve Toplum temasındaki “Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi
dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini
savunur.” Kazanımı; dayanışmayı vurgulayan da “Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve
toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder” ve Küresel Bağlantılar temasındaki “Ülkemizin
diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini
fark eder.” kazanımlarıdır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında demokratik değerlerle ilgili
altı kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımların ikisi özgürlük, ikisi düşünce özgürlüğü ve birer
kazanımlar da hak ve hoşgörü değeriyle ilgilidir. 7. Sınıfta hak değeriyle ilgili olarak “İnsanlar, Yerler
ve Çevreler” temasında “Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu
konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir.” kazanımı; özgürlük değeriyle ilgili Birey ve Toplum
temasında “Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü
arasındaki bağlantıyı fark eder.” ve İnsanlar, Yerler ve Çevreler temasında “Yerleşme ve seyahat
özgürlüğünü açıklar.” Kazanımları bulunmaktadır. Aynı programda Düşünce özgürlüğü ile ilgili
olarak Birey ve Toplum temasında “Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle
iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder.” ve Bilim, Teknoloji ve Toplum temasında
“Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir.”
kazanımları, hoşgörü değeriyle ilgili olarak da Kültür ve Miras temasında “Osmanlı toplumunda
hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.” kazanımları bulunmaktadır.
4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında Ara Disiplinlerde yer alan “demokrasi” ve
“demokratik değerler” ile ilgili Kazanımlar
4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programlarında yer alan ara disiplinlerdeki kazanımlar
demokrasi kavramını ve demokratik değerleri içermesi bakımından incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programı ara disiplininde yer alan demokrasi
kavramı ve demokratik değerlerle ilgili kazanımlar
Sınıf

4.snf

5.snf
6.snf
7.snf

Demokrasi ve
Demokratik
Değerler
Hak

Üniteler
İnsan Hak.
Ve Vat.
K50, K57,
K52, K53,
K54
K2, K5, K7
K14, K1,
K16
K4, K11, K2

Girişimcilik

Özel Eğitim

Rehberlik

Sağlık Kültürü

Kariyer
Bilinci Geliş.

f
13
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4.snf
.snf
4.snf
5.snf
6.snf
5.snf
5.snf
6.snf
7.snf
7.snf

Farklılıkların
Kabülü
Yaşama Saygı
Sorumluluk
Hukukun
Üstünlüğü
Özgürlük

Eğitim Hakkı

K1

K2

2
K4
K4

K14
K10
K16

K12

1
4
1

K37
K22
K12, K21,
K22, K15,
K3

6
K21

1

Topla
m

28

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında ara disiplinlerde
demokrasi ve demokratik değerlerle ilgili toplam 21 kazanım bulunmaktadır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler
dersinde ara disiplinlerde demokratik değerlerle ilgili sekiz kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımların
beşi Hak, ikisi Farklılıkların Kabulü ve biri de Yaşama saygı değeriyle ilgilidir. Hak değeriyle ilgili
olan kazanımlar İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplininde yer alan şu kazanımlardır : “Seçilme
hakkının önemini kavrar, Tüketici olarak haklarını bilir ve kullanır, Tüketici olarak hakları ihlal
edildiğinde yasal yollardan haklarını arar, Aldığı ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmenin bir
tüketici hakkı olduğunu fark eder, Seçme hakkının önemini bilir ve bu hakkını gerektiği yerde
kullanır.” kazanımlarıdır. 4. Sınıfta Farklılıkların Kabulü ile ilgili kazanımlar Girişimcilik ve Özel
Eğitim ara disiplininde yer almaktadır. Bunlar “Kişiler arasındaki farklılıkları tanır ve Kendi
farklılığını kabullenir.” kazanımlarıdır. Yaşama Saygı değeriyle ilgili olan kazanım ise Rehberlik ara
disiplininde yer alan “İnsanların fikirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı gösterir.” kazanımıdır. 5.
sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ara disiplinlerde demokratik değerlerle ilgili beş kazanım bulunmaktadır.
Bu kazanımlardan Sorumluluk değeri ile ilgili olan üç tanedir ve İnsan Hakları ve Vatandaşlık,
Rehberlik ve Kariyer Bilinci Geliştirme ara disiplinlerinde yer almaktadır. Sırasıyla bu kazanımlar:
“Sorumluluklarını evde ve okulda yerine getirir.”, “Okuldaki sorumluluklarını bilir.” ve “Kişisel
sorumluluğun ve iyi çalışma alışkanlıklarının önemini açıklar.” kazanımıdır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler
programında ara disiplinlerde Hukukun Üstünlüğü ile ilgili bir kazanım vardır. İnsan Hakları ve
Vatandaşlık dersindeki bu kazanım “Hukuk kurallarının toplumsal yaşamı kolaylaştıran bir değerler
sistemi olduğunu kabul eder.” kazanımıdır. Aynı programda Özgürlük ile ilgili bir kazanım
bulunmaktadır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplinindeki bu kazanım “Demokrasinin temelinin
özgürlük ve eşitliğe dayandığını bilir.” kazanımıdır. 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ara disiplinlerde
demokratik değerlerle ilgili altı kazanım bulunmaktadır ve bu kazanımlar Hak, Sorumluluk ve
Özgürlük değeriyle ilgilidir. Hak değeriyle ilgili olan kazanımlar İnsan Hakları ve Vatandaşlık
disiplinindeki “İnsan haklarının tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar.”, “Bütün insanların haklar
yönünden eşit ve özgür doğduklarını belirtir.” ve “İnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence
altına alındığını belirtir.” kazanımıdır. Sorumluluk ile ilgili olan kazanım İnsan Hakları ve Vatandaşlık
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dersindeki “Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder.” Kazanımıdır. Özgürlük ile ilgili
kazanım da İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersindeki “Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu
olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar” ve Sağlık Kültürü
dersindeki “Özgürlüğün başkalarının özgürlükleri ile bağlantısı olduğunu fark eder.” kazanımıdır. 7.
sınıf

Sosyal Bilgiler

dersinde

ara disiplinlerde demokratik değerlerle ilgili sekiz kazanım

bulunmaktadır ve bunlar Hak, Özgürlük ve Eğitim Hakkıyla ilgilidir ve hepsi de İnsan Hakları ve
Vatandaşlık dersindedir.. Hak değeriyle ilgili olan kazanımlar “Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu
fark eder.”, “İnsan haklarının yaşadığı toplumda daha etkin uygulanması için önerilerde bulunur.”,
“Hakların ihlâl edildiği durumlar karşısında yetkili kurumlara başvurmanın bir vatandaşlık görevi
olduğunu belirtir.” Kazanımları; Özgürlük ile ilgili olanlar “Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini
fark eder.”, “Seyahat etmenin bir özgürlük olduğunu belirtir.”, “Basın ve yayın organlarının kısıtlama
olmadan özgürce çalışmaları gerektiğini ifade eder.” ve “Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu
olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar.” Kazanımlarıdır. Eğitim
hakkı ile ilgili olan ise “Zorunlu ve parasız ilköğretimin bütün çocuklar için bir hak olduğunu belirtir.”
kazanımıdır.
4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında yer alan “demokrasi” ve “demokratik değerler”
ile ilgili Etkinlikler
4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programlarında yer alan etkinlikler demokrasi kavramını ve
demokratik değerleri içermesi bakımından incelenmiştir. Sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi programında yer alan demokrasi kavramı ve
demokratik değerlerle ilgili etkinlikler
Sınıf

Demokrasi ve
Dem.Değer

Temalar
Birey ve Toplum

4.snf

Hoşgörü

4.snf
4.snf

Yardımseverlik
Çevreye Saygı

Mevlana’dan
Hoşgörü
Hikayeleri

İnsanlar,
Yerler ve
Çevreler

Gruplar, Kurumlar
ve Sos. Örgütler

Dayanışma

5.snf

Hak

6.snf

Küresel
Bağlantılar

f

1
Gönüllü Çalışanlar
Nasıl
Güzelleştirebiliriz?

7.snf
4.snf
6.snf

Güç,
Yönetim
ve Toplum

Gönüllü Çalışanlar
Benim Haklarım

Okul (Sınıf)
Sözleşmesi
İnsan Haklarını
Tanıyalım, İnsan
Hakları Bir
Kazanımdır,

Ben Olsaydım
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Hammurabi
Yasalarında İnsan
Hakları, Çalışan
Çocuklar, Eşitliğe
Doğru
5.snf

Sorumluluk

6.snf
5.snf
6.snf

İşbirliği

5.snf

Eğitim Hakkı

Kampa Gidelim
Sorumluluklarımız
Sorumluluk
Ben Olsaydım
Hayaller Gerçek
Oldu

Duyarlılık

6.snf

İfade
Özgürlüğü
Düşünce
Özgürlüğü
Özgürlük

6.snf
7.snf

2
Sorun
Avcıları

Benim Haklarım

2
Nüfusu
İnceleyelim

7.snf
5.snf

4

Bilinçlendirme
Kampanyası

Kitle İletişim
Özgürlüğü,
Gizlilik Kareleri

Göçmen
Olan
Kuşlar mı?

1
Bırakın
Konuşayım
Bırakın
Konuşayım

1
1
2

27

Tablo 4’e göre 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında “demokrasi” ve “demokratik değerler”
ile ilgili 27 etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinlikler Hak (N=8) ve Sorumluluk (N=4), Çevreye Saygı
(N=2), Dayanışma (N=2), İşbirliği (N=2), Eğitim Hakkı, Özgürlük, Hoşgörü, Yardımseverlik,
Duyarlılık, İfade Özgürlüğü ve Düşünce Özgürlüğü (N=1)

değerleriyle ilgilidir. 4. Sınıf Sosyal

Bilgiler programında demokratik değerlerle ilgili 5 etkinlik, 5. Sınıfta 13 etkinlik, 6. Sınıfta 4 etkinlik,
7. Sınıfta ise 5 etkinlik bulunmaktadır. 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında Birey ve Toplum
temasında 10 etkinlik; İnsanlar, Yerler ve Çevreler temasında 2 etkinlik; Gruplar, Kurumlar ve Sosyal
Örgütler temasında 11; Güç, Yönetim ve Toplum temasında 1 ve Küresel Bağlantılar temasında 1
etkinlik bulunmaktadır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
1-3. sınıf Hayat Bilgisi programında yer alan demokrasi kavramı ve demokratik değerler ile
ilgili kazanımlar; güvenlik, farklılıkların kabulü, çevreye saygı, dayanışma ve sorumluluk sahibi olma
değerleriyle ilgilidir. Bunun yanında araştırmada belirtilen diğer demokratik değerler 1-3. sınıf Hayat
Bilgisi programının kazanımları arasında yer almamaktadır.
4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında demokrasi ve demokratik değerlerle ilgili
toplam 21 kazanım bulunmaktadır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde demokratik değerlerle ilgili bir
kazanım, 5. Sınıfta demokratik değerlerle ilgili dört kazanım, 6.sınıfta sekiz kazanım 7. Sınıfta altı
kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar hak, özgürlük, insana saygı, sorumluluk, bağımsızlık, işbirliği,
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düşünce özgürlüğü, dayanışma ve hoşgörü ile ilgilidir. Sınıf düzeyinde ele alındığında, her sınıfta
demokratik değerlerle ilgili kazanım sayısının çok az olduğu görülmektedir. Nitekim benzer bir bulgu
Başçı (2012)’nın ve Albayrak (2015)’ın araştırmasında çıkmıştır. Başçı (2012)’nın araştırmasına
katılan sosyal bilgiler öğretmenleri 5. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programını değer eğitimi açısından
yetersiz bulmuştur. Benzer şekilde Albayrak (2015)’ın araştırmasına katılan öğretmenlerin çoğunluğu
Sosyal

Bilgiler

programının

içeriğini

değerler

eğitimi

kapsamında

belirtilen

değerlerin

kazandırılmasında yetersiz bulmuştur.
4.-7. Sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında ara disiplinlerde demokrasi ve demokratik
değerlerle ilgili toplam 21 kazanım bulunmaktadır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ara disiplinlerde
demokratik değerlerle ilgili sekiz kazanım, 5.sınıfta beş kazanım, 6.sınıfta altı kazanım ve 7.sınıfta
sekiz kazanım bulunmaktadır. Bu kazanımlar Hak, Farklılıkların Kabulü, Yaşama Saygı, Sorumluluk,
Hukukun Üstünlüğü, Özgürlük ve Eğitim Hakkıyla ilgilidir.
4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler programında “demokrasi” ve “demokratik değerler” ile ilgili 27
etkinlik bulunmaktadır. Bu etkinliklerin çoğu Hak ve Sorumluluk değeriyle ilgilidir.
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerindeki kazanımlar ve etkinlikler genel olarak
değerlendirildiğinde demokrasi kavramının yok denecek kadar az, demokratik değerlerin de hak,
özgürlük, sorumluluk, işbirliği ve dayanışma gibi temel değerleri kapsadığı, ancak diğer değerlerin
programın hiçbir öğesinde yer almadığı görülmektedir. Gözütok (2010) 1998- ve 2005-2009 Hayat
Bilgisi öğretim programlarını karşılaştırdığı araştırmasında “Demokratik Kültür Oluşturmaya Hizmet
Eden” ifadeler açısından 2005-2009 Hayat Bilgisi öğretim programının sayısal ve niteliksel derinlik
bakımından çok zayıf kaldığını belirtmektedir.
Araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler programlarında
demokratik değerlerin en fazla yer aldığı kısım ara disiplinlerdir. Demokratik değerleri benimsetmeye
yönelik kazanımlar daha çok İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersinde bulunmaktadır. Gözütok (2010)’a
göre Öğretmenlerin ara disiplin yaklaşımı konusunda bilgilendirilmemiş olmaları bir yana, program
kılavuzunda ara disiplin uygulayan programların “uygulama ve değerlendirme yolları” anlatılmadığı
için bu ara disiplinin kazandırması gereken değerlerin öğrencilere kazandırılması riske edilmiştir.
Gerçekten de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi konularını yetiştirmeye çalışırken öğretmenlerin
ara disiplin kazanımlarına ne kadar dikkat edeceği ve nasıl öğreteceği belirsizdir.
Öneriler
1. Demokratik değer kavramı sadece İnsan Hakları ve Vatandaşlık dersinde değil, Hayat
Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinin de temel konusu olmalıdır. Bu nedenle her iki programdaki
demokratik değerlerin ağırlığı artırılmalıdır.
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2. Ulusal ve evrensel değerleri kazandıracak daha nitelikli programlar hazırlanmalıdır.
3. Mevcut Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki demokratik
değerlerle ilgili etkinlik sayısı arttırılmalıdır.
4. Her iki programda kazandırılması istenen demokratik değerlerin önemli bir kısmı ara
disiplinlerde yer almaktadır. Bu yüzden öğretmenler derslerde ara disiplinlerle bağlantı kurmaya
dikkat etmelidir.
5. Bu araştırma Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersiyle sınırlı tutulmuştur. Ancak İnsan
Hakları ve Vatandaşlık dersi öğretim programı da bu açıdan ele alınmalı, dersin eksikleri
belirlenmelidir.
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ABSTRACT
Language and culture are two inseparable aspects of human life and thus the inclusion of
cultural components throughout a language learning process is something indispensable. The question
here is what kind of cultural elements to be included or excluded. Target culture? Source culture? Or
other cultures? Or a blend of them? Intercultural competence is one of the key terms that have gained
considerable popularity in recent years and it has contributed to the establishment of a novel insight in
the realm of language teaching and learning. This new insight suggests that language learners be
exposed to different types of cultural elements including pieces from target culture, source culture, and
international culture. This blend aims to help language learners to develop intercultural competence
that is attached high importance in the 21st century. In line with this trend, the new language teaching
curricula and therefore the coursebooks based on the tenets of the recent curricula offer a blend of
various cultural components of different origins. This study aims to first discuss the role of culture in
language teaching and learning process in general and then investigate specific examples from some
selected coursebooks that are currently in use at primary, elementary, and secondary levels of
education in Turkey.
Keywords: culture, language teaching, language learning, curriculum

INTRODUCTION
The interrelation between culture and language is so close and big that it has been the core
point of the famous Sapir-Whorf Hypothesis. As these two cannot be thought of separately the
language teaching and learning process is normally expected to cover some cultural content.
Therefore, language teaching materials including coursebooks are expected to possess a certain
amount of cultural coverage.

The Common European Framework of Reference for Languages

(CEFR) also puts a strong emphasis on the coverage of diverse cultural elements in coursebooks and
underlines terms like multilingualism-plurilingualism and multiculturalism-pluriculturalism.
In line with what is emphasized by CEFR, the English language curricula in Turkey attaches
high importance to the inclusion of a strong cultural dimension in the language teaching process.
Below are two key quotations from English language curricula for primary and secondary education
consecutively.
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The current English Language Curriculum for Primary Education (Grades 2, 3, 4, 5, 6, 7 and
8) published by the MoNE in 2013 says:
… it is expected that learners will become confident and proficient users of English,
developing appreciation for their own unique culture while learning to understand and
value a broad spectrum of international languages and cultures in accordance with the
CEFR’s emphasis on plurilingualism and pluriculturalism.” (p. 3).
The current English Language Curriculum for Secondary Education (Grades 9, 10, 11, 12)
published by the MoNE in 2014 says:
In the new 9th-12th Grades English Curriculum preferred instructional materials are
the ones that are attractive in presentation, authentic in content/use, culturally
sensitive, unbiased toward learners’/others’ cultures/genders, (Tomlinson, 1998) and
multisensory in design.” (p. viii).
In order to contribute to the enhancement of cultural awareness coursebooks present pieces of
cultural content while teaching languages. Cortazzi and Jin (1999) categorizes the covered cultural
content as source culture (Blue Mosque, Cappadocia, etc.), target culture (Hollywood, Manchester
United, etc.), and international culture (Chinese cuisine, pyramids, etc.). Likewise, McKay (2000)
introduces a similar categorization of covered cultural elements: target culture materials, learners’ own
culture materials, international target culture materials. Other than these source-oriented
categorizations of cultural coverage, the feature of the elements themselves constitute another type of
categorization: Big C (politics, important events, monuments, etc.) and Little c (daily routine, cuisine,
etc.). Hall’s (1976) Iceberg Model clarifies this categorization quite well; while little c elements
embody the visible part of the iceberg, Big C elements exemplify the invisible part.
The recent trend about the coverage of cultural elements shows a radical shift from the
traditional understanding. In the past, methods like Grammar-Translation Method prioritized just
target culture elements. However, the current trend adopts an intercultural perspective. According to
Alptekin (2002) intercultural communicative competence should be enhanced among EFL learners
and, for this, he suggests that “instructional materials and activities should involve local and
international contexts that are familiar and relevant to language learners’ lives” (p. 63) and adds:
“Instructional materials and activities should have suitable discourse samples pertaining to native and
nonnative speaker interactions, as well as nonnative and nonnative speaker interactions” (p. 63).
As for the existing literature on the analysis of English coursebooks in terms of cultural
coverage, Kırkgöz and Ağçam (2011) investigated the extent to which locally published English
coursebooks at primary level in Turkey covered diverse cultures. Likewise, Yaman (2016) analyzed
‘Sunshine’ for 7th graders and ‘Upturn in English’ for 8th graders based on the categorization by
Cortazzi and Jin (1999). Both studies showed that locally published English coursebooks in Turkey
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adopted a balanced approach to covering cultural elements from source, target, and international
domains. On the other hand, Böcü and Razı (2016) analysed Life (A1) and Life (A2) by National
Geographic in terms of both Hall’s (1976) Iceberg Model and Cortazzi and Jin’s (1999)
categorization. The findings of the study reveal that the books do cover elements from diverse cultures
but they do not cover enough source culture elements considering Turkey. These findings show that
locally published English coursebooks are more advantageous in terms of balanced cultural coverage.
METHOD
This study adopts a descriptive design and involves the content analysis of cultural
components in two randomly selected coursebooks used by state schools at secondary education level
in Turkey. Seconday School English Coursebook published by MoNE and written by a joint
commission in 2016 for Grade 9 and Yes You Can (A2.1) published by MoNE and written by Ertürk,
Ateş and Alkan (2016) for secondary education are the coursebooks covered. While conducting
content analysis on the selected coursebooks, the 4-step model by Yıldırım and Şimşek (2013) was
used: (1) coding, (2) identifying categories, (3) arranging codes and categories, (4) attaining findings
and interpreting.
FINDINGS
The content analysis of the books has yielded a total of 10 culture categories. 9 categories are
applicable to Seconday School English Coursebook and 7 categories can be linked to Yes You Can
(A2.1).
Table 1. Cultural Elements Found
Categories
1

Characters used in dialogues and texts

2

Celebrities

3

Important Figures

4

Sport Teams

5

Famous Sportspeople

6

Animals

Secondary School English
Coursebook Grade 9
Helen, Jack, Dave, Tom (p.
2), Klaus, Tim, Sally (p. 3),
Vladimir, Gülçin (p. 26),
etc.
Selena Gomez, Mehmet Öz
(p. 7), Johny Depp, Stephen
Hawking (p. 8), Jackie
Chan (p. 66), Cüneyt Arkın
(p. 68), Aziz Sancar, Adele,
Amir Khan (p. 145), etc..

Yes You Can A2.1
Salim (p. 17), Makbule (p.
26), Tim (p. 17), Bill,
Mike, John (p. 18), Silvia
(p. 36), Olga (p. 43), etc.
Brad Pitt, Leonardo Di
Caprio, Angelina Jolie (p.
58), Xavier Badem (p. 81)
, etc.

Atatürk (p. 37),
Shakespeare (p. 78),
Mozart, Vivaldi, Bach (p.
73), etc.
Real Madrid (p. 7),
Barcelona (p. 145), etc.
Ronaldo, Messi (p. 7),
Usain Bolt (p. 69), Arda
Turan (p. 145), etc.
Siberian tiger (p. 48),
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7

Countries

8

Cities

9

Popular Tourist Destinations and Symbolic
Buildings

10

Cuisine

panda, polar bear, elephant,
kangaroo, bison (p. 51), etc.
England, Germany (p. 3),
Belgium (p. 5), Turkey (p.
6), Portugal, USA,
Argentina (p. 7), UK (p. 8),
etc.
London, Manchester,
Berlin (p. 7), Amsterdam
(p. 12), New York (p. 73),
Barcelona (p. 77), İstanbul,
Lisbon, Athens, Islamabad,
Dubai, Orlando (p. 86), etc.
Opera House (p. 82), Berlin
Museum (p. 84), Eiffel
Tower, Haghia Sophia (p.
95), The Lighthouse of
Alexandria, The Hanging
Gardens of Babylon (p. 97),
Anıtkabir (p. 98), etc.
Pizza (p. 7), sushi (p. 7),
pasta (p. 85), etc.

42), elephant (p. 96),
giraffe (p. 100), etc.
Turkey (p. 70), England (p.
28), Scotland (p. 81),
Thailand (p. 32), Nepal (p.
38), etc.

Turkish Grand National
Assembly (p. 37),
Atatürk’s Mausoleum (p.
37), Royal Botanic Garden
(p. 47), Eiffel Tower (p.
81), Everest (p. 95), Taj
Mahal (p. 97), etc.
Shepherd’s pie (p. 22),
Irish stew (p. 22), spaghetti
(p. 29), sushi (p. 103), etc.

The table above clearly shows that both coursebooks present a mix of source, target, and
international culture elements. However, Secondary School English Coursebook Grade 9 seems a little
more bounty in terms of source culture elements when compared to Yes You Can A2.1. This finding is
compatible with the findings reported by Kırkgöz and Ağçam (2011) and Yaman (2016). Locally
published English coursebooks follow the current trend strongly supported by CEFR.
CONCLUSION
In the light of the findings yielded by this study and other parallel studies cited here, the
following conclusions and suggestions can be presented (Yaman, 2016, p. 183):
•

Culture is an indispensable dimension in ELT.

•

Intercultural competence should always be fostered through well-designed materials.

•

The culture-related tenets of CEFR should be well understood by ELT professionals
and be taught effectively to prospective English language teachers in ELT
programmes.

•

The inclusion of cultural elements should not be subtractive but additive.

•

The components of local culture should be covered in EFL coursebooks and materials.

•

Similarities and differences of different cultures should be covered in EFL
coursebooks and materials so that awareness as to cultural diversity and wealth around
the world can be raised among students.
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•

Balanced coverage of various cultural elements in EFL coursebooks and materials
should aim to establish an intercultural tolerance among students.

•

ELT programmes at Turkish universities should equip prospective English language
teachers with the necessary infrastructure as to the practice and reflections of recent
trends like glocalization. (Yaman, 2016, p. 183).
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ABSTRACT
The reign of Constructivism began following the formerly-dominant schools of thought,
Behaviourism and Cognitivism. Constructivism, the tenets of which are mainly based on its
predecessor, Cognitivism, has possessed a broad prevalence in the formation process of recent
educational paradigms. The works of Piaget and Vygotsky enabled it to reach a remarkable degree of
popularity in recent decades. However, that does not mean that the roots of its principles are restricted
to the last a few decades. On the contrary, the philosophy behind its key tenets dates back to the
studies of Dewey at the very beginning of the 20th century. It mainly emphasizes action-oriented,
learner- and learning-centred, and holistic approaches to language teaching. Accordingly, it has led to
noticeable changes in language classes, especially concerning teacher and student roles. The recent
trends that have emerged in the field of language teaching like Task-based Language Learning,
Project-based Language Learning, Technology-enhanced Language Learning, and so on all include
‘learning’ in their titles and put a special emphasis on learner autonomy. Even this single point is
adequate to let us see the reflections of Constructivism in the field. This study aims to discuss the
contributions of this effective school of thought to the current language teaching and learning practices
with reference to specific examples.
Keywords: constructivism, language teaching, language learning, reflections
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INTRODUCTION
When we look at the background of today’s educational principles and paradigms, we observe
an incremental body of knowledge and experience that has accumulated over a period of a century.
Behaviourism in the early 1900s, then Cognitivism and finally Constructivism determined the key
tenets of practices in almost all realms of education. In the following table, Brown (2007) presents a
summary of these three basic schools of thought (p.15).
Table 1. Schools of Thought in Second Language Acquisition/Foreign Language
Learning
Time Frame

Schools of Thought

Typical Themes

Early 1900s and 1940s
and 1950s

Structural Linguistics and
Behavioral Psychology

Description
Observable Performance
Scientific Method
Empricism
Surface Structure
Conditioning
Reinforcement

1960s, 1970s, and 1980s

Generative Linguistics
and Cognitive Psychology

Generative Linguistics
Acquisition, innateness
Interlanguage
Systematicity
Universal Grammar
Competence
Deep Structure

1980s, 1990s, and 2000s Constructivism

Interactive Discourse
Sociocultural Variables
Cooperative Learning
Discovery Learning
Construction of Meaning
Interlanguage Variability
(Brown, 2007, p. 15)

The table above makes it clear that Constructivism that is preceded by Cognitivism is the most
recent school of thought that encompasses today. Constructivism can be defined as “a theory which
regards learning as an active process in which learners construct and 15 internalise new concepts,
ideas and knowledge based on their own present and past knowledge and experiences” (Cohen,
Manion, & Morrison, 2004, p. 167). Construction by the learner is the key idea here and there are
mainly two explanations for this: cognitive and social. While Jean Piaget defends the cognitive
dimension by putting emphasis on processes like assimilation and accommodation, Lev Vygotsky
underlines the social aspect by introducing terms like Zone of Proximal Development (ZPD) and
scaffolding. Although Piaget and Vygotsky are commonly known as the founding fathers of
Constructivism, the valuable contributions of John Dewey, a prominent figure for the history of
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education, to the shaping of constructivist perspective cannot be denied. In 1916, John Dewey stated
that “the classroom should reflect society outside the classroom” (cited in Eyring, 2001).
Atherton (2013) well summarizes the three key schools of thought as follows:
If behaviourism treats the organism as a black box, cognitive theory recognises the importance
of the mind in making sense of the material with which it is presented. Nevertheless, it still
presupposes that the

role of the learner is primarily to assimilate whatever the teacher presents.

Constructivism — particularly in

its "social" forms — suggests that the learner is much more

actively involved in a joint enterprise with the teacher of creating ("constructing") new meanings (p.
1).
STUDENT AND TEACHER ROLES UNDER CONSTRUCTIVISM
Popular quotations like “Give a man fish and he eats for a day. Teach him how to fish and he
eats for a lifetime” and “Teachers open the door, but you must enter by yourself” all stress the message
covered by Constructivism. Students and teachers leave their traditional roles in this case. Teachers’
role as an “authority” in the classroom and students’ role as a passive listener are discarded. Teachers
shift their roles from ‘sage on the stage’ to ‘guide on the side’. On the other hand, learners take on an
active role and get the responsibility of their own learning. Cohen, Manion and Morrison (2004) point
out that:
At heart there is a move away from instructing and instructivism towards constructivism…
This signals a significant move from attention on teaching to attention on learning; classrooms are
places in which students learn rather than being mainly places in which teachers teach. Teachers are
facilitators of learning. (p. 167)
The shift from instructivism to constructivism is humorously depicted in the following
cartoon.
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(http://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching)

As the cartoon illustrates, the roles given by Constructivism should be undertaken with an
internal belief; otherwise, just paying lip service to its principles will be of no benefit. Reinfried (2000,
p.1) lists key features of Constructivism as follows:
Action-orientedness

cooperative learning
creative forms of classroom work
learning by projects
LBT - learning by teaching

Learner-centeredness

individualization of learning
autonomy of learner

Process-related awareness

learning awareness
language awareness
intercultural awareness

Holistic language experience

content-orientedness
authentic and complex learning environment

It is apparent that approaches and methods that are based on Constructivism adopt an actionoriented, learner-centered, process-based and holistic perspective towards learning and teaching.
ELT APPROACHES AND METHODS THAT REFLECT CONSTRUCTIVISM
As stressed above, action-oriented, learner-centered, process-based and holistic principles all
reflect Constructivism. Today, the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) is a key resource for language teaching in all European countries including Turkey. The key
issues underlined in this document are actually what is introduced and prioritized by Constructivism.
As for the names of the approaches and methods that are somehow influenced by this influential
school of thought, Communicative Language Teaching (CLT) with its process-based and
communication-oriented style, Task-based Language Learning (TBLL) with its learner-centered,
action-oriented and holistic approach, Project-based Language Learning with its learner-centered,
action-oriented, process-based and holistic nature, and Content-based Language Teaching with its
holistic insight can be counted.
Some new concepts and trends are also in close relation with Constructivism. 21st century
skills, for example, have been attached high importance recently and most of the skills covered in this
framework like learner autonomy and life-long learning are of utmost significance for constructivist
approaches. Moreover, new technology-based trends like Technology-Enhanced Language Learning
(TELL), Computer-Assisted Language Learning (CALL) and Mobile-Assisted Language Learning
(MALL) are also basically constructivist in that they are all learner-centered and aim to enhance
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learner autonomy. Below some constructivist activities and ways of study for language teaching and
learning are listed.
Constructivist Activities for Language Teaching
• Interactive
Designing and Pursuing Research and
• Collaborative
Projects
• Meaning making
• Role Playing
• Real Life Examples
• Necessitate Multiple Learning
• Portfolio Evaluation
Environments
• Students Actively Participate
• Situational and Contextual
• Creative
• Theme and Content Based
• Reflective
• Oral Presentations
• Reflect the Complexity of the World
• Critical (Lateral and Parallel) Thinking
• Autonomous
• Discussions and Debates
(https://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching)
•

Students can construct additional knowledge by writing:
poems
short plays
screen plays
legal briefs
song lyrics
journals
diaries

memoirs
travelogues
interviews
letters (or e-mail) to experts
original advertisements
new endings for stories or songs
"what if..." thought experiments

(https://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching)
Students can construct additional knowledge by taking / inventing / designing / drawing:
maps
graphs
board games
concept maps
multimedia presentations

posters
cartoons
timelines
models
charts

(https://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching)
Students can construct additional knowledge by performing/presenting:
a play
a concert
role-play lecture (such as a well-known person from history)
a dance based on literature or historical event
collected songs about a topic from another era
(https://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching)
The activities listed above can contribute to the constructivist abilities of learners much and
can be adopted by both teachers in the classroom and learners during self-study.
CONCLUSION
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Briefly, Constructivism brings many things to the field of education including ELT. Marlowe
and Page (2005) summarize its key features by stating that it is (1) about constructing knowledge, not
receiving it; (2) about thinking and analyzing, not accumulating memorizing; (3) about understanding
and applying, not repeating back; (4) being active, not passive (pp. 7-9). The principles of
Constructivism can be easily observed in the current educational practices and the future of education
will most probably reflect these principles. Therefore, its promises for the specific teaching and
learning cases should be studied carefully and new practices and horizons should be sought
accordingly.
REFERENCES
Atherton, J. S. (2013) Learning and Teaching; Constructivism in learning [On-line: UK] retrieved July 16,
2017 from http://doceo.co.uk/l&t/learning/constructivism.htm
Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). White Plains, NY: Pearson
Education.
Marlowe, B. & Page, M. (2005). Creating and sustaining the constructivist classroom. Thousand Oaks, CA:
Corwin Press.
Reinfried, M. (2000). Can radical constructivism achieve a viable basis for foreign language teaching?- A
refutation
of
the
'Wolff-Wendt'
theorem.
[Available
online
at:
http://webdoc.gwdg.de/edoc/ia/eese/artic20/marcus/8_2000. html], Retrieved on May 11,
2017.
http://constructivisminelt.wikispaces.com/Constructivism+and+language+teaching Accessed on May 11,
2017.

1354

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNE ADAYLARININ SOSYAL DESTEK
ALGILARININ İNCELENMESİ
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR*, Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK**
*Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, AFYONKARAHİSA R
munevver2002@yahoo.com
**Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, AFYONKARAHİSAR
ozgunuyanik@hotmail.com

ÖZET
Bu araştırma, okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının sosyal destek algılarının
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma karşılaştırma türü ilişkisel tarama modellidir.
Araştırmanın çalışma grubuna, Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Doğum ve Bakımevi'ne hamilelik
nedeniyle başvuran 150 anne adayı dâhil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, gebe anne
adaylarına ilişkin genel bilgileri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, üç farklı kaynaktan (aile,
arkadaş ve özel bir insan) alınan sosyal desteğin yeterliliğinin öznel değerlendirilmesi amacıyla Zimet
ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen, Eker ve Arkar (1995) tarafından geçerlik güvenirlik
çalışması yapılan “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen verilerin analizinde, Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Anlamlı farklılıkların görülmesi
durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği toplam puanı bakımından gebelik
sayısı, ailedeki çocuk sayısı, annenin yaşı ve öğrenim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, anne adayları, sosyal destek algısı
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the perceptions of social support of expectant mothers
of preschoolers. The research design is comparative type relational survey and the study group
included 150 mothers who applied to Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Maternity Hospital for
pregnancy. In order to collect demoghraphical information "Personal Information Form" and for the
subjective assessment of the adequacy of social support obtained from three different sources (family,
friends and a special person) “Multidimensional Perceived Social Support Scale" which was
developed by Zimet et al. (1988) and adapted by carrying out the validity and reliability issues by Eker
and Arkar (1995). Kruskal Wallis-H test was used in the analysis of the data obtained. In the case of
significant differences, the groups that differed were identified with the Post-Hoc Multiple
Comparison Test. As a result of the research, a statistically significant difference was found between
the number of pregnancies, the number of children in the family, the age of the mother and the
education level in terms of total scores obtained from the Multidimensional Perceived Social Support
Scale (p <0,05).
Keywords: Early childhood, expectant mother, perception of social support
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GİRİŞ
Bireylerin yaşamları süresince sergiledikleri rollere ilişkin tutumları farklıdır. Özellikle doğal
bir gelişimsel kriz olarak kabul edilen gebelik döneminde, anne adayları için yaşam sürecine ilişkin
roller değişim göstermektedir. Gebelik, fizyolojik, psikolojik ve duygusal değişimlerin yaşandığı bir
dönemdir. Gebelik döneminde anne adayları yaşanılan bu değişimlere uyum sağlamada güçlük
çekebilmektedir (Elsenbruch vd., 2007; Leahy-Warren, McCarthy ve Corcoran, 2012). Bu dönemde,
uyumu ve gebeliğin getirdiği problemlerle baş etmeyi etkileyen en önemli faktörlerden biri anne
adaylarının sosyal destek algısıdır.
Sosyal destek, bireyde stres meydana getiren durumların olumsuz sonuçlarını azaltan,
değerlerin ve duyguların paylaşılmasına yardımcı olan, sosyal rollerin ve yaşamın getirdiği yeniliklere
uyum becerisini destekleyen ve psikolojik sağlığının korunmasına olanak sağlayan, eş, aile ve
arkadaşlar gibi yakın çevre tarafından sunulan bilişsel, fiziksel, duygusal, araçsal ve parasal yardım
olarak tanımlanabilir (Leahy-Warren ve diğ., 2012). Aile üyeleri ve arkadaşlardan alınan sosyal
destek, özellikle anne adaylarının yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkiye sahip etkenlerin
azaltılmasına yardımcı olmakta (Juanita, 2005) ve aile içi ilişkileri olumlu yönde desteklemektedir.
Sosyal destek, gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadının yaşam kalitesini arttırmakta,
duygusal rahatlık sağlamakta, ruh sağlığını koruyarak gebeliğin daha olumlu geçmesine yardımcı
olmakta, kadının annelik rolüne uyumunu kolaylaştırmakta, yeni doğanın sağlıklı gelişimini
desteklemekte, doğum sonrası yaşanan sorunları azaltmakta, stresörlere karşı tampon etki yaparak
stresin daha kolay tolere edilmesini sağlamakta, anne adaylarının endişe ve çaresizlik duygusunu
azaltarak kendine güvenini artırmaktadır (Giurgescu, Penckofer, Maurer ve Bryant, 2006; Elsenbruch
ve diğ., 2007; Ölçer, Bakır ve Oksay, 2016). Elsenbruch ve diğerleri (2007) yaptıkları araştırmada,
gebelikte eş, aile ve/veya arkadaşlar tarafından sağlanan sosyal desteğin; gebeleri duygusal ve bilişsel
olarak rahatlattığı, sosyal kaynaklardan daha fazla yararlanmalarına, stres etkenleri ve kaygı ile daha
kolay baş etmelerine yardımcı olduğu ve annelik rolüne geçişlerini kolaylaştırdığı; Yarcheski ve
diğerleri (2009) ise sosyal desteğin anne bebek bağlanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Anne adaylarının kendilerinde veya destek kaynaklarında meydana gelen değişmeler,
algılanan sosyal destek düzeyini etkileyebilir. Örneğin, aile bireyleri veya eşler arasındaki çatışmalar,
baba veya annenin işini kaybetmesi veya eşlerden birinin ölümü, sosyal beceri eksikliği veya bireydeki
cinsel sapmalar, bireyin formal ve informal yardım kaynakları konusundaki bilgisizliği, göçler,
hastalık, ailenin istemediği biriyle evlenmek vb. durumlar bireylerin sosyal destek düzeyini düşürebilir
(Ölçer ve diğ., 2016).
Stresli durumların arttığı gebelik döneminde; yeterli sosyal desteğin sağlanmaması anne
adaylarının bedensel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyerek fiziksel ve mental sağlıkta
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bozulmaya, gebelikte ve doğum sonrasında depresyon riskine, gebeliğe uyumda zorluğa, gebelik,
doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin sağlığının bozulmasına, beslenme alışkanlığında
değişimlere, sigara, alkol ve madde kullanımında artışa ve psikososyal sorunlara neden olabilmektedir
(Webster ve diğ., 2000; Hung ve Chung, 2001).
Gebelik döneminde ve sonrasında, sosyal destek sistemlerini harekete geçirme ve olumlu yöne
çevirme konusunda anne adaylarına destek olmak çok önemlidir. Özellikle anne adaylarının gebelik ve
doğum sonrası dönemde sosyal destek sistemlerini nasıl algıladıklarının bilinmesi bu noktada büyük
önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmada, okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının
sosyal destek algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının sosyal destek algılarını (gebelik sayısı,
gebelik dönemi, annenin yaşı ve öğrenim durumu) incelemek amacıyla yapılan araştırmada ilişkisel
tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinin bir türü olan ilişkisel tarama modeli, iki veya daha
fazla değişken arasındaki ilişkilerin varlığını ve derecesini incelemek, neden-sonuç ile ilgili ipuçları
elde etmek ve incelenen olguları daha iyi anlayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. İlişkisel tarama
modelinin korelasyon türü ve karşılaştırma türü olmak üzere iki türü vardır: Korelasyon türünde;
araştırma modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği ve var olan değişimin nasıl olduğu
incelenirken, karşılaştırma türünde, en az iki değişken arasında bağımsız değişkene göre gruplar
oluşturularak bağımlı değişkene göre gruplar arasında fark olup olmadığı incelenir (Büyüköztürk,
Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini, Afyonkarahisar il merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Doğum
ve Bakımevi'ne gebelik nedeniyle başvuran anne adayları oluşturmaktadır. Araştırmada, amaçlı
örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip
olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Araştırmacı seçilen
durumlar bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve bunlar arasındaki
ilişkileri keşfedip açıklamaya çalışır. Ölçüt örnekleme kullanılan araştırmalarda da gözlem birimleri
belirli niteliklere sahip kişiler, olaylar ya da durumlardan oluşabilir. Bu durumda örneklem için
belirlenen ölçütü (temel nitelikleri) karşılayan birimler örnekleme alınır (Büyüköztürk ve diğ., 2014).
Bu araştırmaya katılacak anne adaylarının seçiminde karşılaştırma yapabilmek için iki ölçüt
belirlenmiştir. Birinci ölçüt bir grup anne adayının ilk gebeliği olması, ikinci ölçüt diğer bir grup anne
adayının okul öncesi dönemde (3-6 yaş) en az bir çocuğa sahip ve gebe olmasıdır. Böylece doğum ve
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bakımevine başvuran anne adayları arasından ilk gebelik nedeniyle başvuran 74 anne adayı, okul
öncesi dönemde en az bir çocuğu olan gebe 76 anne adayı olmak üzere toplan 150 anne adayı
araştırmanın çalışma grubuna dahil edilmiştir. Ayrıca, anne adaylarının gönüllülük esasına göre
görüşleri alınmıştır.
Araştırmaya dahil edilen anne adaylarının, %49,3’ünün ilk gebeliği, %24’ünün ikinci,
%18,7’sinin üçüncü ve %8’inin dört veya üzeri gebeliği olduğu; %24,6’sının gebeliğinin ilk
döneminde (1-3 ay), %34,7’sinin gebeliğinin ikinci döneminde (4-6 ay), %40,7’sinin gebeliğinin
üçüncü döneminde (7-9 ay) olduğu; %45,3’ünün 21-26 yaş, %24’ünün 27-32 yaş, %22’sinin 20 yaş ve
altı, %8,7’sinin ise 33 yaş ve üzerinde olduğu; %58’inin ilk ve ortaokul, %25,4’ünün lise, %5,3’ünün
üniversite mezunu, %4’ünün okuryazar, %7,3’ünün ise okuryazar olmadığı belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak, anne adaylarına ilişkin genel bilgileri toplamak
amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” ve üç farklı kaynaktan (aile, arkadaş ve özel bir insan) alınan sosyal
desteğin yeterliliğinin öznel değerlendirilmesi amacıyla Zimet ve arkadaşları (1988)

tarafından

geliştirilen, Eker ve Arkar (1995) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Anne adayları hakkındaki kişisel bilgileri toplamak amacıyla
araştırmacılar tarafından geliştirilen formda, gebelik sırası, gebelik dönemi, annenin yaşı ve öğrenim
düzeyi gibi bilgilerin ortaya konulmasına yönelik sorular yer almaktadır. Kişisel bilgi formları anneler
tarafından doldurulmuştur.
Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Multidimensional Scale of Perceived Social
Support): Üç farklı kaynaktan (aile, arkadaş ve özel bir insan) alınan sosyal desteğin yeterliliğinin
öznel değerlendirilmesi amacıyla, Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından geliştirilen Eker
ve Arkar (1995) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği,
12 maddeden oluşmaktadır. Ölçek her biri dört maddeden oluşan desteğin kaynağına ilişkin üç alt
grubu içerir. Bunlar; “aile” (3., 4., 8. ve 11. maddeler), “arkadaş” (6., 7., 9. ve 12. maddeler) ve “özel
bir insan”dır (eş gibi) (1., 2., 5. ve 10. maddeler). Ölçekte her madde 7 aralıklı bir ölçek kullanılarak;
Kesinlikle hayır=1, Kesinlikle evet=7, arasında derecelendirilmiştir. Her alt ölçekteki dört maddenin
puanlarının toplanması ile alt ölçek puanları ve bütün alt ölçek puanlarının toplanması ile de ölçeğin
toplam puanı elde edilir. Ölçeğin tamamından alınabilecek en düşük puan 12 ve en yüksek puan
84’tür. Elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu, düşük puanlar
ise desteğin algılanmadığını ya da destek azlığını veya yoksunluğunu gösterir (Eker ve Arkar, 1995).
Eker, Arkar ve Yaldız (2001) geçerlik güvenirlik çalışması sonucunda, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği'nin toplam Cronbach alpha katsayısını α=.89 olarak hesaplamış ve alt ölçeklerin iç
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tutarlılıkları kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ayrıca Meral ve Cavkaytar (2012) Çok Boyutlu
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin psikometrik özelliklerini otizmli çocuk aileleri üzerinde
incelemişler ve ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .58 ile .72 arasında değiştiğini bulmuşlardır.
Verilerin Analizi
Araştırmada, anne adaylarına ait demografik özelliklerin değerlendirilmesinde frekans ve
yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği'’nden elde
edilen puanların normallik testi [Kolmogorov-Smirnoff (K-S)] sonucunda; değerlerin normal
dağılmaması nedeniyle gruplar arası farklılık incelenirken Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır.
Anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık
olan gruplar belirlenmiştir. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak ,05 kullanılmış olup;
p<,05 olması durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu, p>,05 olması durumunda ise anlamlı bir
farklılığın olmadığı belirtilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının sosyal destek algılarının incelenmesi
amacıyla yapılan araştırmanın sonuçları tablolar halinde sunulmuş ve tartışılmıştır.
Tablo 1. Anne Adaylarının Gebelik Sayısına Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
ÇBASDÖ

Aile

Özel Bir İnsan

Arkadaş

Toplam Puan

Gebelik
Sırası
İlk
İki
Üç
Dört ve üzeri
Toplam
İlk
İki
Üç
Dört ve üzeri
Toplam
İlk
İki
Üç
Dört ve üzeri
Toplam
İlk
İki
Üç
Dört ve üzeri
Toplam

n
74
36
28
12
150
74
36
28
12
150
74
36
28
12
150
74
36
28
12
150

23,92
23,94
21,68
21
23,27
16,36
13,19
11,36
10,58
14,21
15,32
12,33
10,93
9,67
13,33
55,61
49,47
43,96
41,25
50,81

Med.

Min

Max ss

25
25
23
21,5
24
16
11,5
9,5
8
12,5
16
8,5
8
7
12,5
57,5
45,5
43,5
37
51

6
14
8
10
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
19
23
22
19
19

28
28
28
28
28
28
26
25
24
28
28
28
28
26
28
82
79
77
77
82

p<,05
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4,62
3,86
5,03
5,85
4,72
7,36
8,07
6,7
6,58
7,64
7,54
8,82
7,03
7,56
7,98
16,25
18,34
14,86
17,17
17,27

Kruskal Wallis H Testi
Sıra Ort.
H
p
81,84
80,25
7,538
,057
59,91
58,5
88,47
68,5
14,307
59,32
54,29
3-1
87,24
67,33
11,401
63,46
55,71
4-1, 3-1, 2-1
87,91
71,61
14,621
58,32
50,71
4-1, 3-1

,003*

,001*

,002*
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Tablo 1 incelendiğinde, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Özel Bir İnsan
(H=14,307, p=,003), Arkadaş (H=11,401, p=,001) alt boyutları ve toplam puanı (H=14,621, p=,002)
ile gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<,05). Üçüncü ile
dördüncü ve üzeri gebelik yaşayan anne adaylarının puanları ilk gebeliği olanlara göre anlamlı
derecede düşüktür. Buna göre ilk gebeliği olan anne adaylarının sosyal destek algılarının okul öncesi
dönemde çocuğu olan annelerden daha yüksek olduğu söylenebilir.
Okanlı, Tortumluoğlu ve Kırpınar (2003) yaptıkları araştırmada, gebe kadınların ailelerinden
algıladıkları sosyal desteğin gebelik sayısına

göre

anlamlı farklılık yaratmadığı sonucuna

ulaşmışlardır. Bununla birlikte ilk gebeliği olan annelerin, sosyal destek puanlarının diğer annelere
göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İlk gebelikler yeni evli çiftler ve aileleri için beklenen ve
istenen bir durumdur. Bununla birlikte ilk gebeliklerde annenin yaşının genellikle küçük olması ve
deneyimsiz olması eşin ve ailelerin desteğinin daha fazla olmasına neden olabilmektedir.
Tablo 2. Anne Adaylarının Gebelik Dönemine Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
ÇBASDÖ

Aile

Özel Bir İnsan

Arkadaş

Toplam Puan

Kruskal Wallis H Testi

Gebelik
Dönemi

n

1-3. ay
4-6. ay
7-9. ay
Toplam
1-3. ay
4-6. ay
7-9. ay
Toplam
1-3. ay
4-6. ay
7-9. ay
Toplam
1-3. ay
4-6. ay
7-9. ay
Toplam

37
52
61
150
37
52
61
150
37
52
61
150
37
52
61
150

24,22
23,62
22,41
23,27
14,03
14,6
13,98
14,21
12,24
13,69
13,69
13,33
50,49
51,9
50,08
50,81

Med.

Min

Max

ss

Sıra Ort. H

p

24
25,5
24
24
12
12,5
14
12,5
11
14
13
12,5
48
52
53
51

9
8
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
19
22
19
19

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
80
82
81
82

4,2
4,85
4,84
4,72
8,29
7,68
7,3
7,64
8
7,84
8,15
7,98
17,2
17,47
17,38
17,27

84,81
80,78
65,35

5,863

,053

73,7
77,83
74,61

0,239

,887

69,05
77,18
77,98

1,099

,577

74,49
77,92
74,05

0,25

,882

p<,05

Tablo 2 incelendiğinde, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin alt boyutları ve
toplam puanı ile gebelik dönemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır
(p>,05). Sıra ortalamaları incelendiğinde; aile alt boyutunda gebeliğin ilk dönemindeki, özel bir insan,
arkadaş alt boyutları ve toplam puanlar da ise gebeliğin ikinci dönemindeki anne adaylarının sosyal
destek algılarının diğer dönemlere oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.
Stapleton ve diğerleri (2012) ile Okanlı ve diğerleri (2003) gebelik süresince kadının çevreden
aldığı sosyal desteğin gebeliği daha olumlu geçirmesini, annelik rolünü daha çabuk kazanmasını ve
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doğum sonrası daha az sorun yaşamasını sağladığını belirtmiştir. Gebelerin, algıladıkları sosyal destek
sonucu; olumlu ve pozitif bir düşünce yapısına sahip olmaları, anneliğe uyumu kolaylaştırmakta ve
annenin bebek ile ilgili pozitif duygular geliştirmesini sağlamaktadır (Vırıt, Akbaş, Savaş, Sertbaş ve
Kandemir, 2008). Özellikle gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde eş ve aile desteğinin hem
annelik duygusu ve rolünün pekişmesi hem de yeni doğanın sağlıklı gelişimi için gerekli olduğu
görülmektedir.
Ülkemizde neslin devamına verilen önem nedeniyle aileye yeni bireyin katılması haberi,
ailelerin ve arkadaşların büyük sevinç ve heyecan duymasına neden olmaktadır. Bununla birlikte gebe
annenin psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesinin annenin ve bebeğin
gelişiminin sağlıklı olması bilinciyle gebe anne, ailesi ve arkadaşları tarafından her yönden destek
görmektedir. Gebelik haberinin öncelikle anne babalarla paylaşılması gebeliğin ilk dönemlerinde
çoğunlukla aile desteğinin alınmasını sağlarken daha sonraki süreçte ise gebelik durumunun
arkadaşlarla da paylaşılması onların desteğinin de alınmasını sağlamaktadır.
Tablo 3. Anne Adaylarının Yaşına Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
ÇBASDÖ

Aile

Özel Bir
İnsan

Arkadaş

Toplam Puan

Anne Yaşı

n

20 yaş ve altı
21-26 yaş
27-32 yaş
33 yaş ve üzeri
Toplam
20 yaş ve altı
21-26 yaş
27-32 yaş
33 yaş ve üzeri
Toplam
20 yaş ve altı
21-26 yaş
27-32 yaş
33 yaş ve üzeri
Toplam
20 yaş ve altı
21-26 yaş
27-32 yaş
33 yaş ve üzeri
Toplam

33
68
36
13
150
33
68
36
13
150
33
68
36
13
150
33
68
36
13
150

24,15
23,15
23,86
20,08
23,27
13,82
15,15
13,97
10,92
14,21
12,3
14,9
12,89
9
13,33
50,27
53,19
50,72
40
50,81

Med.

Min

Max

ss

25
24
26
20
24
14
14,5
11
9
12,5
12
15
12
8
12,5
47
55,5
48
33
51

9
6
9
10
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
19
19
25
19
19

28
28
28
28
28
26
28
27
26
28
27
28
28
25
28
79
82
80
79
82

3,87
4,84
4,7
5,24
4,72
7,23
7,72
8,08
6,64
7,64
7,74
8,12
7,81
6,82
7,98
15,99
17,59
16,87
17,4
17,27

Kruskal Wallis H Testi
Sıra Ort. H
p
81,52
73,77
7,874
,043*
83,69
46,58
4-3
73,39
80,89
3,529
,317
73,92
57,04
69,91
83,88
73,88
50,38

7,527

,057

74,21
81,51
75,08
48,5

6,357

,095

p<,05

Tablo 3 incelendiğinde, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Aile (H=7,87,
p=,043) alt boyutu ile annenin yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır
(p<,05). Anne yaşı 33 ve üzerinde olanların, aile alt boyut puanı diğer yaşlara oranla anlamlı derecede
düşüktür. Ayrıca diğer alt boyutlarda ve toplam puanda 21-26 yaş grubundaki annelerin sıra
ortalamaları diğer yaş gruplarına oranla daha yüksektir. Buna göre, ideal anne olma yaşı kabul edilen
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21-26 yaş grubundaki anne adaylarının sosyal destek algılarının diğer yaş gruplarındaki anne
adaylarına göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
Yapılan bazı araştırmalarda (Chou Kuo ve Wang, 2008; Mermer, Bilge, Yücel ve Çeber,
2010) yaş �le algılanan sosyal destek arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenirken; Okanlı ve
diğerleri, (2003), Özdemir ve diğerleri, (2010), Metin (2014), Ölçer ve diğerleri, (2016) tarafından
yapılan araştırmalarda ise yaşın sosyal destek algısında etkili olmadığı belirlenmiştir. Ancak yaş
ilerledikçe annelerin sosyal destek algılama puanının azaldığı saptanmıştır. Araştırmanın bu bulgusu
alan yazında annenin yaşı ve sosyal destek algısı ile ilgili yapılmış çalışmalarla tutarlılık
göstermektedir. Ayrıca, Yazıcı (1995), Tazeyurt’un (1999) ile Arıkan ve Atıcı (2002) sağlıklı bebeği
olan annelerle yaptıkları çalışmalarda da annenin yaşı artıkça problem çözme becerisinin yükseldiği
belirlenmiştir. Artan problem çözme becerisine bağlı olarak sosyal destek gereksiniminin azaldığı
düşünülebilir.
Tablo 4. Anne Öğrenim Durumuna Göre Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
Puanları Arasındaki Farklılığa İlişkin İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
ÇBASDÖ

Aile

Özel Bir
İnsan

Arkadaş

Toplam Puan

Öğrenim
Durumu
Okuryazar
değil
Okuryazar
İlkokul ve
ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar
değil
Okuryazar
İlkokul ve
ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar
değil
Okuryazar
İlkokul ve
ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
Okuryazar
değil
Okuryazar
İlkokul ve
ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

n

Med.

Min

Max ss

Kruskal Wallis H Testi
Sıra Ort. H
p

11

20,45

20

10

28

5,72

53,09

6

19,67

17,5

16

27

4,37

38,5

87

23,47

24

8

28

4,49

76,36

38
8
150

23,55
26,38
23,27

25
26
24

6
24
6

28
28
28

4,93
1,51
4,72

78,97
108,19
2-5

11

9,18

7

4

22

5,72

46,05

6

12,17

10

4

25

7,41

64,83

87

14,36

13

4

28

7,31

76,78

38
8
150

14,29
20,63
14,21

12
23,5
12,5

4
5
4

28
28
28

7,96
8,58
7,64

75,71
109,13
1-5

11

10,45

7

4

22

7,43

59,18

6

13

11

4

28

8,56

74,58

87

12,76

12

4

28

7,67

72,76

38
8
150

13,47
23,13
13,33

12
24,5
12,5

4
17
4

28
28
28

8,26
3,72
7,98

75,88
126,56
1-5 3-5 4-5

11

40,09

34

19

67

16,54

48,59

6

44,83

37,5

29

80

19,79

58,58

87

50,59

50

19

80

16,19

74,98

38
8
150

51,32
70,13
50,81

48,5
71
51

19
57
19

81
82
82

18,01
10,01
17,27

76,99
123,81
1-5 3-5
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p<,05

Tablo 4 incelendiğinde, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Aile (H=12,226,
p=,016), Özel Bir İnsan (H=10,314, p=,035), Arkadaş (H=13,056, p=,011) alt boyutları ve toplam
puanı (H=15,087, p=,005) ile anne öğrenim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunmaktadır (p<,05). Öğrenim durumu düşük olan anne adaylarının sosyal destek algıları, öğrenim
durumu yüksek olan anne adaylarından anlamlı derecede düşüktür. Buna göre, öğrenim durumu
yükseldikçe anne adaylarının sosyal destek algılarının da yükseldiği söylenebilir.
Mermer ve diğerleri (2010) araştırmalarında öğrenim düzeyi yükseldikçe kadınların sosyal
destek puan ortalamalarının yükseldiğini, benzer şekilde Ölçer ve diğerleri (2016) de orta öğretim ve
yükseköğretim mezunlarının ilköğretim mezunlarına göre sosyal destek algılarının daha yüksek
olduğunu ortaya koymuşlardır. Arıkan ve Kahrima (2002) annelerin eğitim düzeyi yükseldikçe aileden
algılanan sosyal desteğin yükseldiğini; Oruçlu (2011) ise gebelerin eğitim düzeyleri yükseldikçe
aileden ve özel kişiden algıladıkları sosyal destek puanlarının yükseldiğini belirlemiştir. Buna göre
araştırmanın bu bulgusu alan yazında annenin eğitim durumu ve sosyal destek algısı ile ilgili yapılmış
çalışmalarla tutarlılık göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Okul öncesi dönemde çocuğu olan anne adaylarının sosyal destek algılarını (gebelik sayısı,
gebelik dönemi, annenin yaşı ve öğrenim durumu) incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada, Çok
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Özel Bir İnsan, Arkadaş, alt boyutları ve toplam puan ile
gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre ilk gebeliği
olan anne adaylarının sosyal destek algılarının okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerden daha
yüksek olduğu söylenebilir. Ölçeğin alt boyutları ve toplam puanı ile gebelik dönemleri arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamak birlikte annenin yaşı arasında aile alt boyutunda anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Buna göre, özel bir insan ve arkadaş alt boyutlarında ve toplam puanda 21-26 yaş
grubundaki annelerin sıra ortalamalarının diğer yaş gruplarına oranla daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek
Ölçeği’nin Aile, Özel Bir İnsan, Arkadaş alt boyutları ve toplam puanı ile anne öğrenim durumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmasıdır.
Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir;
Gebelik ve doğum gibi dönemlerde kadının yaşam kalitesini arttırmak, kadının annelik rolüne
uyumunu kolaylaştırmak ve yeni doğanın sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla alan uzmanlarının
kadın sağlığı, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili anne adaylarına yapacağı eğitimler sosyal desteğin
karşılanmasını sağlayabilir.
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Aile eğitim programları hazırlanabilir, anne adayı ile eş ve ailesinin yüz yüze yapılan
eğitimlerle ya da kitle iletişim araçlarıyla programlara katılımları sağlanarak uzun dönemli etkileri
incelenebilir.
Alan uzmanlarınca anne adaylarına, başarılı annelik davranışları geliştirmelerini sağlamak ve
çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirmek amacı ile kitapçık, broşür, afiş, gazete,
dergi gibi materyallerin hazırlanmasına ve uygulamaların rutin hale getirilmesine yer verilebilir.
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ANNELERİN 3-6 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARINA İLİŞKİN CİNSİYET ROLÜ
KİMLİĞİ GELİŞİMİNE DAİR GÖRÜŞLERİ
Arş. Gör. MEVA DEMİR - Arş. Gör. FERİDUN KAYA - Arş. Gör. GÜLŞEN KOÇAK

ÖZET
Bu çalışma, annelerin 3-6 yaş aralığındaki çocuklarına ilişkin cinsiyet rolü kimlik gelişimi ile
ilgili görüşlerinin psikanalitik ekol çerçevesinde niteliksel olarak belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu, 2016 yılında İstanbul il merkezinde yer alan, 3-6 yaş arasında çocuğu
olan, 25-40 yaş aralığında, ilköğretim, lise ve üniversite mezunu, 6’sı çalışmayan ve 2’si çalışan
toplam 8 gönüllü anneden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından anneler ile
birebir görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler araştırmacı
tarafından yazılı hale getirilmiştir. Dikkatlice okunan görüşme raporlarından anahtar kelimeler ve
ardından ana temalar elde edilmiştir. Daha sonra tüm görüşme notları yeniden okunup incelenmiş ve
diğer görüşmelerle karşılaştırılıp temalar kategorize edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ile
psikanalitik kuram çerçevesinde ‘kastrasyon, negative/pozitif ödip, oyuncak/oyun alanı ve çocuğun
sınırları’ şeklinde dört tema oluşturulmuştur. Yürütülen çalışma süresince her bir temaya yönelik
kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda genellikle pozitif ödip yaşamayan çocukların karşı
cins ebeveynle yakın ilişki kuramadıkları ve dolayısıyla negatif ödipte oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, Cinsiyet rolü, Kimlik
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1.GİRİŞ
Okul öncesi yıllar olarak adlandırılan ilk çocukluk ya da erken çocukluk kavramı iki-altı
yaşlar arasındaki çocukları belirtir. ‘Early childhood’ dilimize erken çocukluk şeklinde çevrilse de
erken ya da geç söz sözcüğünün yanlış çağrışımdan sakınmak için bazı araştırmacılar ilk ya da son
çocukluk kavramlarını kullanmayı tercih etmektedir. Fakat yapılan çalışmalarda erken çocukluk
kavramının yaygın kullanıldığı görülmektedir. Erken çocukluk dönemindeki çocukların orta çocukluğa
geçişe hazırlanırken toplumsal ve fiziksel gerçeğe ilişkin basit kavramlar geliştirmeyi öğrenme,
doğruyu-yanlışı ayırmayı ve bir vicdan geliştirmeyi öğrenme, konuşmayı öğrenmeyi kapsayan bilişsel
gelişim; ana babayla, çocuklarla ve diğer insanlarla duygusal ilişki kurmayı öğrenme, beden artıklarını
çıkarmayı denetlemeyi öğrenme gibi toplumsal gelişim; bağımsızlık ve kendine yetebilme gibi kişilik
gelişimi görevlerine ek olarak cinsiyet rolü gelişim görevini de başarması beklenir (Gander

&

Gardiner, 2015). Bu bağlamda çocukların kişiliklerini ve toplumsal davranışlarını derece derece
geliştirirken karşılaştığı gelişim görevlerinden biri uygun erkek ya da kadın rolünü öğrenmektir.
Bireyin cinsiyet rolünün oluşumu psikanalitik, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramcıları
perspektiflerinden dile getirilmiştir. Bu konuda ilk görüşler S.Freud ve Kohlberg’ten gelmiştir.
Freud’a göre ödipal dönemin çatışmalarının sonucunda çocuk ilk cinsiyet rolü kazanır. Kohlberg ise
cinsiyet sürekliliği ile ilgili şemaların gelişimini, cinsiyet rolü kimliğinin oluşumu için şart koşmuştur
(Çelen, 2011).
Cinsiyet rolü kimliği ile cinsel kimlik çoğu zaman birbiri yerine kullanılsa da farklı anlamları
ifade etmektedir. Cinsel kimlik bireyin kültür tarafından her iki cinse yüklediği standartlara
uygunluğun hissedilmesidir. Bu durum cinsiyet rolü kimliğinden farklıdır. Cinsiyet rolü kimliği beden
imgesi ve kadın ya da erkek cinselliğinin fark edilmesidir (Çelen, 2011). Ayrıca cinsiyet rolü kimliği
çok erken yaşlarda öğrenilirken cinsel kimlik ise son çocukluk döneminde gelişmeye başlar ve
ergenliğe girişte çok önemli bir konu olur.
Ödipal kriz sonucu (Freud) veya bilişsel gelişime bağlı (Kohlberg & Bern, 1996) olarak oluşan
cinsiyet rolü kimliğine ergenlik döneminde cinsel kimliğin oluşumu da eklenir. Geçmiş cinsiyet rolü
şemaları doğrultusunda oluşması beklenilen, heteroseksüel kimliktir (Çelen, 2011). Bu doğrultuda
erken çocukluk döneminde edinilen cinsiyet rolü kimliğinin ileriki yaşantıları özellikle ergenlikte
cinsel kimlik krizini etkileyebileceği görülmektedir.
Psikanalitik yaklaşıma bakıldığında ödipal dönemde bulanan erken çocukluk dönemindeki
çocukların cinsiyet rolü kimliğini birçok faktör etkilemektedir. Kastrasyonu kabullenmek, dışarıda
konumlanabilmek, doyumları erteleyebilmek bu dönemin sağlıklı geçmesine neden olur. Bu süreçte
ebeveyn tutumlarının da önemli görülmektedir (Bowlby, 2014). Ebeveynler çocuklarda pozitif ödipin
gelişmesini destekleyerek aynı cinse duyulan aşkı ifade eden negatif ödipin önüne geçebilir.
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Psikanalizde çocuğun sınırları, pozitif/negatif ödip’i etkilediği kadar cinsiyet rolü gelişimini
önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin bazı çocuklar saç, tırnak kestirmeye karşı direnç gösterebilirler.
Bu durum kastrasyon kompleksinin bir uzantısıdır. Öyle ki kesilmek içten içe kastrasyonu hatırlatır ve
kendine sınırlar çizer. Bu bağlamda çocuğun sınırları hem erkek hem de kız çocuklarda kastrasyonla
ilişkilidir. Bu tür durumlarda çocuk uyurken saç/tırnak kesmek çocuğun kastrasyon kaygısını
atrıracağından cinsiyet rolü kimliğini inkâr etmesine sebep olabilir.
Dolayısıyla bu süreçte ebeveynlerin bilinçlendirilmesi ve sürece dahil edilmesi çocukların
cinsiyet rolü kimliği gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Bu dönemdeki çocukların cinsiyet rolü
kimliğini etkileyen etmenleri annelerin ifadeleri kapsamında kategorileştirmek çocukların sağlıklı bir
cinsel kimlik gelişimi sürecine sahip olmalarına yardımcı olabilir. Bu doğrultuda bu çalışma, annelerin
3-6 yaş aralığındaki çocuklarına ilişkin cinsiyet rolü kimlik gelişimi ile ilgili görüşlerinin psikanalitik
ekol çerçevesinde niteliksel olarak belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
2. YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan durum çalışması (örnek olay incelemesi)
olarak desenlenmiştir. Durum çalışması, derinlemesine çalışma ve karşılaştırma yapmak için verinin
özel durumlara göre düzenlenerek, bütüncül ve bağlamsal hassasiyetler içerir (Patton, 2014).
Çalışma Grubu
Araştırma Türkiye’nin batısında bir şehirde yaşayan ailelerden seçilmiştir.

Çalışmanın

örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi olarak seçilmiştir.
Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tanıdık bir örneklem üzerinde çalışmayı uygun kılar (Yıldırım &
Şimşek, 2011). Annelerin demografik bilgileri ve çocukların cinsiyeti ile bilgi Tablo 1. de kısaca
belirtilmiştir.
Tablo 1. Annelerin özellikleri
ID
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Öğrenim durumu
Lise
Lise
Lise
Ortaokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Üniversite

Yaş
32
27
35
41
34
36
31
33

Meslek
Ev hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Öğretmen
Akademisyen
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Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşmede, her ne kadar araştırma konusu kapsamında sorularını hazırlanmış, araştırma ile ilgili bir
plan hazırlanmış olsa da görüşmenin gidişatına göre sorularda değişikliklere gidilmiştir (Güler,
Halıcıoğlu & Taşğın, 2013). Görüşme soruları araştırmacılar tarafından oluşturulmuş,

3 uzman

görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardam alınan dönütler perspektifinde görüşme soruları yeniden
düzenlenmiştir. Bir anne ile yapılan pilot görüşme ile de sorukların anlaşılırlığı ve netliği kontrol
edilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Anneler ile yapılan
görüşmeler araştırmacılar tarafından yazıya aktarılmıştır.

Veriler üzerinde gerekli kodlamalar

yapılmıştır. Kodlama işlemi birkaç kez tekrar edilmiştir. Elde edilen benzer kodlar belirli kategoriler
altında toparlanmış ve frekansları hesaplanmıştır. Sonrasında A1, A2, A3…,A8 ile yapılan
görüşmelerde doğrudan alıntılar sunulmuştur.
3. BULGULAR
Bu bölümde, araştırmaya katılan annelere çocukları hakkında deneyimleri, tutumları,
düşünceleri, inançları, yorumları, zihinsel algıları ve tepkileri (Yıldırım & Şimşek, 2011) hakkında
görüşlerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Her bir alt probleme ilişkin bulgular ayrı başlıklar
halinde verilmiştir.
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuz ebeveyn olarak kime kendini daha yakın
hissediyor? Bunun nedeni ne olabilir?” sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen
bulgular kodlar halinde Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Annelerin “Çocuğunuz ebeveyn olarak kime kendini daha yakın hissediyor?”
sorusu ile ilgili görüşleri
Kategori
Çocuğa yakın
görülen ebeveyn
Toplam

•

Kod
Anne
Baba

Kız çocuk
2
1
3

Annelerden A1 bunu şu şekilde açıklıyor:
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F

Toplam
Erkek çocuk
3
2
5

5
3
8
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“Oğlum babasına biraz daha yakın. Mesela okulda bir oyun oynadıkları zaman hemen
babasıyla paylaşıyor. Çünkü ben bazen neden kendinden ödün veriyorsun diye sorguluyorum. Ama
gerçekten hep alttan alan taraf kendisi oluyor, sanki kendi istekleri hiç yokmuş gibi….”
•

Anne 3 (A3) ise durumu şu şekilde açıklıyor:

“Kızım babasına daha yakın davranıyor. Baba-kız sanki aşk yaşıyorlar. Bu durum benim de
hoşuma gidiyor…”
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuz evde otorite figürü olarak kimi görüyor?”
sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3. Annelerin “Çocuğunuz evde otorite figürü olarak kimi görüyor?” sorusu ile
ilgili görüşleri
Kategori

Otorite Figürü

Kod

Kız çocuk

Anne
Baba
Her ikisi
Net değil

3

Toplam

•

3

F

Toplam
Erkek çocuk
1
2
1
1
5

1
5
1
1
8

A2 Otorite figürü olarak babayı görmeyi şu şeklide açıklıyor: “Oğlum otorite figürü olarak
babayı görür. Zaten E…e’ de diğer çocuğumda çoğu şeyde babalarından izin alır. Bazen de
benim babalarından izin almamı istiyorlar.”

•

A6 ise
“Konudan konuya göre değişir. Oğlum bazı durumlarda babasından izin alır bazı durumlarda

benden alır.” şeklinde izah etmiştir.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuz en çok hangi tür oyuncak ile oynar?”sorusuna
verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde Tablo 4’ de verilmiştir.
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Tablo 4. Annelerin “Çocuğunuz en çok hangi tür oyuncak ile oynar?” sorusu ile ilgili
görüşleri
Kategori

Kod
Araba türleri
Silah/tüfek
Makyaj eşyaları
Mutfak seti
Oyuncak bebek

Oyuncak tipi

Toplam

•

Kız çocuk

F

Toplam
Erkek çocuk
5
3

2
3
2
7

5
3
2
2
2
15

8

A3 oyuncak tercihi olarak “Kızım E..a tam bir makyaj delisi. Benden de o yüzden
makyaj seti falan istiyor. Ama mutfak eşyaları da çok alıyorum. Onlarla da evcilik
oynarken birbirlerine ikramlarda bulundukları için çok güzel oynuyor..”

şeklinde

açıklamıştır.
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuz evcilik oynarken en çok hangi role bürünür?”
sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5. Annelerin “Çocuğunuz evcilik oynarken en çok hangi role bürünür?” sorusu ile
ilgili görüşleri
Kategori

Kod

Bürünülen rol

Toplam

•

Oyun oynadağı
arkadaşının tercihine
göre
Anne
Polis
Müteahhit/Mühendis
Öğretmen
Hemşire

Kız çocuk

3

1
1
5

F

Toplam
Erkek çocuk
2

1
2
1

6

2

4
2
1
1
1
11

Anne 7 (A7) bu durumu şu şekilde açıklıyor:

“Oğlum, karşısındaki çocuk hele bir de sevdiği çocuksa ne istiyorsa onu oynuyor. Geçen
komşuluk bile oynadığını bile gördüm. Bu durum da bazen benim canımı sıkıyor…”
•

A5 çocuğunun farklı farklı rollere büründüğünü şu şekilde ifade ediyor:

“Kızımın büründüğü roller net değil. Bazen anne oluyor, bazen öğretmen, bazen hemşire
oluyor. Oynadığı oyunun türüne göre değişiklik gösteriyor.”
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Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler

ile

yapılan görüşmelerde

“Çocuğunuz hangi tip değişimlere karşı direnç

gösteriyor?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde Tablo 6’
da verilmiştir.
Tablo 6. Annelerin “Çocuğunuz hangi tip değişimlere karşı direnç gösteriyor?” sorusu
ile ilgili görüşleri
Kategori

Kod

Direnç gösterilen
değişim

Saç kesimi
Tırnak kesimi
Kıyafet değiştirme
Yok

Toplam

F

Kız çocuk
2

Toplam
Erkek çocuk
1
1
2
1
5

1
3

3
1
2
2
8

Annelerden 8. görüşmeci (A8) saç kestirmede gösterilen direnci şu şekilde açıklıyor:
“Kızım inatçı bir çocuk değil. Ama saçlarına dokunmamıza izin vermiyor. Elsa’nın (çizgi film
karakteri) saçları gibi olsun diyor…”
A7 ise “Oğlum sevdiği kıyafetleri üzerinden çok zor çıkarıyor. Bu durum bizi bayağı strese
sokuyor…” şeklinde ifade etmiştir.
Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuza banyo yaptırma esnasında nasıl bir tutum
sergiliyorsunuz? ”sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde
Tablo 7’ de verilmiştir.
Tablo 7. Annelerin “Çocuğunuza banyo yaptırma esnasında nasıl bir tutum
sergiliyorsunuz? ”sorusu ile ilgili görüşleri
Kategori
Banyo
yaptırmada
sergilenen
tutum

Kod
Ben (anne) ile beraber
Baba ile beraber
Çocuğu özgür bırakma (anne
denetiminde)
İsteklerini yerine getirme (oyun,
köpük vs.)
Arkadaş/kuzen/kardeş ile
beraber banyo yapmasına izin
verme

Kız çocuk
1

Toplam

F

Toplam
Erkek çocuk
3
1
1

1

3

4

2

2

4

4

10

14

Anne 5 kızının banyo yaptırmasında sergilediği tutumu şu şekilde açıklar:
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“Genelde ikiziyle (kardeşiyle)birlikte banyo yapmak istiyor. Ben buna izin veriyorum. Çünkü
birbirlerini çok kıyaslıyorlar. Hangi daha uzun kaldı, hangisi daha kısa kaldı diye sürekli kontrol
ediyorlar birbirlerini…”
Anne 2 ise banyo yaptırırken sergilediği tutumu “(Oğlum) bazen kardeşiyle beraber banyo
yapmak istiyor. Küvete su doldurup oynamak için. Ben buna izin veriyorum. Ama genellikle ben
yaptırıyorum…” şeklinde ifade etmiştir.
Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Anneler ile yapılan görüşmelerde “Çocuğunuzun kıyafet seçimi nasıl, siz herhangi bir sınırlama
koyuyor musunuz?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde
Tablo 8’ de verilmiştir.
Tablo 8. Annelerin “Çocuğunuzun kıyafet seçimi nasıl, siz herhangi bir sınırlama
koyuyor musunuz?” sorusu ile ilgili görüşleri
Kategori

Kıyafet
tercihi

Kod
Anne denetiminde kendisi giyinme
Süslü renkli figürler tercih etme
Çizgi film karakterleri tercih etme
Cinsiyete uygun renkler ve modeller
seçme
Annenin tercihi ile giyinme
Müdahale kabul etmeden kendi
başına kıyafet seçimi ve giyinme
Özel alanlarına sınırlama getirme

Toplam

Kız çocuk
1
2
1

F

Toplam
Erkek çocuk
2
3
2

3
2
4
2

1
1

1
1

2
2

6

1
10

1
16

Annelerle; çocukların kıyafet seçimi ile ilgili görüşlerinin neler olduğuna dair doğrudan
alıntılar verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:
A1: “Y….f’u (oğlumu) genelde ben giydiriyorum. Kendi giyindiği zaman ters giyinmiş
olabiliyor. Kıyafet seçiminde genelde ısrarcı değil. Sadece süslü tercihleri oluyor.”
A2: “En dikkat ettiğim şeylerden biri iç çamaşırını kendisinin giymesini istiyorum. Özelini
bilsin istiyorum. Bu konuda sınırlama getiriyorum. Kıyafetlerini genelde kendisi seçiyor. Spidermanli
(çizgi film karakteri) kıyafetler istiyor….”
A3: “Kıyafet seçimimiz çok sıkıntılı. Hep kendi istediği şeyleri giymek istiyor. Bir de kendi
giymek istiyor. Benim yardım etmeme izin vermiyor. Bu durum beni yoruyor…..”
Sekizinci Alt Probleme İlişkişn Bulgular
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Anneler

ile

yapılan

görüşmelerde

“Çocuğunuz

öfke

duyduğunda

bunu

kime

yansıtır?”sorusuna verdikleri cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular kodlar halinde Tablo 9’ da
verilmiştir.
Tablo 9. Annelerin “Çocuğunuz öfke duyduğunda bunu kime yansıtır?” sorusu ile ilgili
görüşleri
Kategori

Kod

Öfkeyi yansıtması

Babannesine
Sebep olana
Kardeşine
Annesine
Kendisine zarar vererek ortama
Belli olmama

Kız çocuk
1

Toplam

2
2

5

F

Toplam
Erkek çocuk
1
1
1
1
1
1
6

2
1
3
3
1
1
11

Anne 8 (A8) kızı için bu durumu şu şekilde açıklıyor: “….. Net değil. Hepimize kızdığı
oluyor. Ama en kolay küçük kardeşinden çıkarıyor sinirini….”
Anne 6 ise (A8) “(Oğlu) Çok sinirlendiği zaman genellikle yalnız kalmayı tercih eder.
Banyoya çekildiği zamanlarda olur. Geçen bir şeye kızmıştı, banyoya kendini kilitledi, zorla kapıyı
açtığımızda eline makası almış kendini sünnet etmeye çalıştığını gördük. O kadar korktuk ki….”
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda genellikle pozitif ödip yaşamayan çocukların karşı cins ebeveynle yakın
ilişki kuramadıkları ve dolayısıyla negatif ödipte oldukları görülmektedir. Yine bu çocukların
oyunlarında negatif ödipin yansıması olarak kendi cinsiyetlerine uygun roller seçemedikleri
saptanmıştır. Özellikle erkek çocukları için otorite figürünün anne olması (ilk yılda tüm güçlü
nesnenin anne olmasından ötürü) yoğun kastrasyon kaygısı yaşanmasına neden olarak pozitif ödipin
gelişimine engel olmaktadır. Ayrıca ödipal üçgeni kuramayan ve sınırların net olmadığı ailelerde kız
çocukların baba ile çift düşlemlerine girdiği ve oldukça feminen edimlerde bulunduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak evde kastratör nesnenin kim olduğu, sınırlar, pozitif ve negatif ödip konumları çocuğun
cinsiyet rolü kimliğini etkileyebilir. Bu durum ise çocuğun düşlemsel alanı olarak evcilik ve
oyunlarına yansıyabilmektedir. Çalışmada sunulacak bazı öneriler şunlardır:
Oyun alanında aşırı feminen davranan, anne ile aynılaşan çocuklar nasıl karşılanmalı?
-

Aynılaşamaz anne ile.

-

‘Bazı şeyleri büyüyünce yapacaksın.’

-

Süslenmeye bir yere kadar izin verilmeli.

-

Kulak deldirmek, oje kullanmak=>’Ergenlikte yapacaksın.’

-

Burada set çekme var.
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Çünkü ertelemeden, beklemeden mutluluk olmaz. Önce eksik olacak, sonra simgesel olacak ki
hayal kurma şansı verilsin..
-Ensestüel çift olmanın engeli için;
Çocuğa;
- Aşkım vs denmemeli. Bu durum ebeveyne de söylenmeli.
- Birlikte duşa girmeler, anne olmadan kız çocukla tatile gitme/veya tam tersi, dudaktan
öpmeler => çok sağlıksız.
(Genellenmeden, aşırılığa kaçmadan)
Aksi durumda çocukta suçluluk duygusu artar.
-Suçluluk duyan çocuk kendini sabotaj eder.
-Enüresiz
-Bedensel ağrılar
-Aşırı hareketlilik

=> Bu durumda oyun terapisinde bu tür davranış gösteren çocukların temelinde ödipal
fiksasyonların olabileceği göz ardı edilmemelidir.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN
ÖĞRENCİLERE KARŞI BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
THE RESEARCH OF THE PERSPECTIVES OF SOCIAL STUDIES TEACHER TRAINEES
TO THE STUDENTS NEEDING SPECIAL EDUCATİON
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ÖZET
Araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı
bakış açılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada karma araştırma desenlerinden
açımlayıcı sıralı karma desen kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı karma desen, araştırmacının ilk olarak
nicel çalışmayı yürütüp ulaştığı sonuçları bir nitel araştırmayla daha detaylı bir şekilde açıklamasına
olanak sağlar. Karma araştırma deseninde yapılan araştırmanın evrenini Aksaray Üniversitesi ve
Bartın Üniversitesi eğitim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri, örneklemini ise amaçlı
örnekleme ile seçilmiş olan sosyal bilgiler öğretmenliği programı öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu,“Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği”, “Kaynaştırma Eğitimi
Anketi” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde
istatistiksel analizler ile betimsel analiz yapılmıştır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının özel
eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı tutumlarının genellikle olumlu olduğunu ve bu tutumlarının
çeşitli demografik değişkenlere (sınıf düzeyi, öğrenim görülen üniversite, özel eğitim dersi alıp
almama) göre anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte Sosyal bilgiler
öğretmenliği lisans programı içerisinde tek dönemlik olarak verilen “özel eğitim” ders saati artırılarak
özellikle derse yönelik uygulama ve staj yaptırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, sosyal bilgiler, öğretmen adayı.
ABSTRACT
The research aims to determine the perspectives of social studies teacher trainees to the
students needing special education. Exploratory sequential mixed methods design is used in the
research. The design enables that the researcher can explain the results gotten from the quantitative
research methods with the qualitative research methods in a more detailed way. The students studying
in the education faculties of Bartın University and Aksaray University form the universe of the
research and the students in the social studies teaching programme are chosen as the purposeful
sample for the research. The data of the research is gathered by using "the scale of the Attitude
Toward Integration", "Inclusive Education Questionnaire" and semi-structured interview form.
Statistical analysis and descriptive analysis are used in data analysis. The results show that the
attitudes of teacher trainees are generally positive to the students needing special education and the
attitudes are differed from demographical factors (class level, university, special education lecture).
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Moreover in the social studies teaching programme, a-semester-special education lecture hours should
be increased and the lecture can involve practice and training.
Keywords: Special educations, social studies, preservice teacher.
1.GİRİŞ
Dünyada eğitim hakkı, en temel insan haklarından biri olarak kabul edilmekte ve yasalarla
güvence altına alınmaktadır. Bunun sebebi olarak da eğitimin insan kişiliğini geliştirmedeki ve
bireyleri topluma kazandırmadaki rolü gösterilebilir. Nitekim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde “eğitimin;
cinsiyet, ırk, etnik köken ve ulus gibi ayrımlar gözetilmeksizin her bireyin hakkı” olduğu (UNICEF,
2017)belirtilmiştir. Beyanname’de yer alan bu ifade ile dünyada tüm insanların eğitim hakkı olduğu
vurgulanmaktadır. Evrensel anlamdaki bu vurgunun yanında devletler de kendi anayasalarında eğitim
hakkını güvence altına almakta ve bireylerin eğitim alma hakkını sağlama sorumluluğunu
üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda (1982) yer alan; “Madde 42:
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” (TBMM, 2017) ifadesi ile eğitim hakkı
güvence altına alınmıştır. Bu hukuksal düzenlemelerde özellikle eğitim hakkının her birey için
güvence altına alınması dikkate değerdir. Herkes gibi engelli ve özel eğitim gereksinimi olan
bireylerin de eğitim hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nde;

kendi

seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve
bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi, ayrımcılık yapılmaması, engellilerin topluma tam ve etkin
katılımlarının sağlanması, farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve
insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, kadın-erkek eşitliği, engelli
çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması (Resmi
Gazete, 2009) ilkelerine yer verilmiştir.
Eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak, herkesin ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik ya da
sosyal köken, din ya da politik görüş, yaş ya da engellilik vb. hâline bakmaksızın ücretsiz temel
eğitimden yararlanmasını ifade eder. Eğitim hakkı BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26, BM
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 13-14, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2829, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No’lu Protokol’ün 2. maddesinde garanti altına
alınmıştır (Ataman,2008,11-12). Eğitim hakkı herkes için geçerli ise özel eğitim gereksinimi olan
bireyler için de geçerli olmalıdır. Özel eğitim gereksinimi olan birey; çeşitli nedenlerle bireysel
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık
gösteren bireyleri ifade eder (MEB, 2006). Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği’ne göre (2006) özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve
yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki
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yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak ifade edilmiştir. Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitime gereksinimi olan çocuklar, Zihinsel Yetersizlik (hafif, orta,
ağır, çok ağır), İşitme Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Ortopedik Yetersizlik, Sinir Sisteminin
Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik, Dil ve Konuşma Güçlüğü, Özel Öğrenme Güçlüğü, Birden
Fazla Alanda Yetersizlik, Duyusal Uyum Güçlüğü, Süreğen Hastalık, Otizm, Sosyal Uyum Güçlüğü,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Üstün veya Özel Yetenek olarak sınıflandırılmıştır
(MEB,2006).
Özel eğitimin temel amacı, özel gereksinimi olan öğrencilerin toplumda mümkün olduğunca
bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Sağlanacak
eğitimin niceliği ve niteliği ne kadar yüksek olursa, öğrencilerin de bağımsız yaşam becerilerini
kazanarak toplumsal yaşama katılmaları o denli kolay olur (Ergül, Baydık ve Demir, 2013,499). Özel
gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini, aynı sınıf ortamında akranlarıyla birlikte almaları,
eğitimde fırsat eşitliği açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında bu öğrencilerin eğitimini veren
öğretmenlerin bilgi, beceri ve tutumları da toplumsal yaşama katılımda ve başarı da bir o kadar
mühimdir. Bu nedenle akranlarıyla aynı sınıfta öğrenim gören özel eğitim gereksinimi olan bireylerin
tüm öğretmenlerinin özel eğitime ilişkin farkındalıklarının olması, konuyla ilgili eğitim almaları,
uygulamaya yönelik bilgi ve beceri ile olumlu tutum içerisinde olmaları gerekmektedir.
Özel eğitimin temel amacı göz önünde bulundurulduğunda ve sosyal bilgiler dersinin
amacının etkili vatandaş, iyi insan yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde sosyal bilgiler öğretmenlerine
özel eğitim konusunda
öğretmenlerinin

büyük sorumluluk düşmektedir.

kaynaştırma

uygulamalarında

işini

McFarland (1998), sosyal bilgiler

kolaylaştıracak

bazı

adımlar

gösterdiği

çalışmasında, öğrencinin zorluklarını fark eden ve onunla çalışmaya gayret eden bir öğretmenin, o
öğrencinin geleceğinde büyük bir fark yaratabileceğine dikkat çekmiştir. McFarland, belki bu
durumdaki öğrencilerin sosyal bilgileri tam öğrenemeyeceğini, dersle ilgili güzel anılarının
kalmayabileceğini, ancak onları anlayan ve topluluk içerisinde onları doğru yönlendiren ve yardımcı
olan öğretmenlerini mutlaka hatırlayacaklarını ifade etmiştir (McFarland,1998).
Özel eğitim ile

ilgili sosyal bilgiler

öğretmenliği lisans programının son sınıfında

“öğretmenlik meslek bilgisi dersleri” ve “zorunlu dersler” kapsamında, teoride 2 saat ve 2 kredilik bir
ders verilmektedir (YÖK, 2007). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda da belirtildiği gibi
öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve sınıf içindeki durumları göz önünde bulundurulup özel
gereksinimi olan öğrencilerin seviyelerine yönelik olarak, okullardaki uzman ekipler tarafından
hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) ile dersler işlenmelidir (MEB, 2015).Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği’nde BEP, “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim
performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere
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verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programı (MEB, 2006) olarak
tanımlanmaktadır.
Özel eğitim konusunda özellikle son yıllarda yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli çalışmalar
yürütülmektedir. İlgili alanyazıntaramasında öğretmenlik mesleğini aktif şekilde yapan öğretmenlerin
yanı sıra öğretmen adaylarının da özel eğitim konusunda tutum ve eğilimlerine yönelik araştırmalar
olduğu görülmüştür.Bu konuda sınıf öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenleri ve sınıf öğretmenliği
adayları üzerinde

yapılmış

çalışmalar

olmakla

birlikte(Diken

ve

Sucuoğlu,1999; Sarı ve

Bozgeyikli,2002; Aksüt, Battal ve Yaldız, 2005;Töret,Orel ve Zarey,2004;İzci,2005;Babaoğlan ve
Yılmaz, 2010; Çankaya ve Korkmaz,2012;Sadioğlu, Batu ve Bilgin,2012; Ballıoğlu, Öztürk ve
Şen,2014;Yatgın, Sevgi ve Uysal,2015;Demirezen ve Akhan,2016)özellikle sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı bakış açılarının karşılaştırmalı bir
yaklaşımla ve çeşitli üniversiteler kapsamında incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu
bağlamda araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan
öğrencilere karşı bakış açılarının belirlenmesidir.Araştırmanın amacı doğrultusunda şu sorulara yanıt
aranmıştır:
1. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimine karşı tutumları cinsiyete, sınıfa, üniversiteye ve özel eğitim dersini alma durumuna göre
farklılık göstermekte midir?
2. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimi almalarına ilişkin görüşleri cinsiyete, sınıfa, üniversiteye ve özel eğitim dersini alma durumuna
göre farklılık göstermekte midir?
3. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları ile görüşleri
arasında bir ilişki var mıdır?
4. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere ilişkin
görüşleri nelerdir?
2.YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada hem nicel hem de nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yöntem
(mixedmethod) kullanılmıştır. Karma yöntem, nicel ve nitel verilerin birlikte elde edilip analizinin
yapılması ve yorumlanmasını sağlayan bir araştırma yöntemidir (Tashakkori ve Teddile,2003,711).
Karma yöntemli desenlerden de açımlayıcı sıralı karma yöntem kullanılmıştır. Açımlayıcı sıralı karma
yöntem, araştırmacının ilk olarak nicel çalışmayı yürütüp sonuçlarını analiz etmesi, sonrasında bu
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sonuçları nitel araştırmayla daha detaylı bir şekilde açıklamak için tekrar yapılandırmasını içeren bir
desendir(Creswell,2016,15).
Araştırmanın nicel kısmında tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Sosyal bilimlerde yaygın
olarak kullanılan tarama araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve
olayla ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı
araştırmalardır(Tanrıöğen,2014,59). Tarama araştırmalarının birçok farklı sınıflandırılması mevcuttur
ki bu çalışmada tarama türlerinden genel tarama türü kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, çok
sayıda elamandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile, evrenin tüm
ya

da

ondan

alınacak

bir

grup,

örnek

ya

da

örneklem

üzerinde

yapılan

tarama

düzenlemeleridir(Karasar,2013,79).
Araştırmanın nitel kısmında ise nitel araştırma modellerinden durum çalışması modeli
kullanılmıştır.Nitel bir araştırma modeli olan durum çalışmaları, “bir olayı değerlendirmek” amacıyla,
bilimsel sorulara cevap aramada kullanılan ayırt edici bir yaklaşımdır (Büyüköztürk vd, 2016, 260).
Durum çalışmasında amaç, belirli bir durumun derinlemesine incelenerek detaylı sonuçların ortaya
çıkarılmasıdır (Kıncal, 2010, 107).Bu nedenle araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel
eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı bakış açılarının incelenmesi amacıyla durum çalışması
modeli kullanılmıştır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın nicel verilerin toplanması için oluşturulan çalışma grubu amaçlı örnekleme
yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın amacı ve araştırma soruları doğrultusunda iki farklı
üniversitede (Aksaray ve Bartın üniversiteleri) sosyal bilgiler öğretmenliği programının 1 ve 4.
sınıflarında öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu
seçimin en önemli nedeni öğretmen adaylarının herhangi bir eğitim bilimi ve özel eğitime yönelik ders
almadan önceki ve aldıktan sonraki durumları arasında bir fark olup olmadığını inceleyebilmektir. Bu
tür örneklemelere “yargısal örnekleme” de denir. Bu tür örneklemede araştırmacı kimlerin seçileceği
konusunda kendi yargısını kullanır ve araştırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır
(Balcı,2016,104). Araştırmanın nicel verilerin toplandığı çalışma grubunda yer alan öğretmen
adaylarının cinsiyete, sınıfa ve öğrenim gördükleri üniversiteye göre dağılımı Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen adaylarının cinsiyete, sınıfa ve üniversiteye göre dağılımı.

Cinsiyet
Sınıf

Frekans (f)

Yüzde (% )

Kadın

93

61,2

Erkek
1. sınıf
4. sınıf

59
90
62

38,8
59,2
40,8

1380

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Üniversite

Aksaray
Bartın

89
63

58,6
41,4

Toplam

152

100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan 152 öğretmen adayının; 93 (%61,2)’ü kadın,
59(%38,8)’u erkek; 90(%59,2)’ı 1. sınıf, 62 (%40,8)’si 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencisi;
89(%58,6)’u Aksaray Üniversitesi’nde ve 63 (%41,4)’ü Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir.
Araştırmanın nicel verilerin toplandığı çalışma grubunda yer alan öğretmen adaylarının özel
eğitim dersini alma durumuna göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin özel eğitim dersi alma durumuna göre dağılımı.
Özel eğitim dersi alma durumu

Frekans (f)

Yüzde (% )

Aldım
Almadım

63
89

41,4
58,6

Toplam

152

100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan 152 öğretmen adayının; 63(%41,4)’ü özel
eğitim dersini alırken 89(%58,6)’u özel eğitime yönelik herhangi bir ders almamıştır.
Araştırmanın nitel kısmında çalışma grubunu belirlemede, amaçlı örneklemede kolay
ulaşılabilir örnekleme yaklaşımından yararlanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve
pratiklik kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu
seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2016, 123). Bu bağlamda kolay ulaşılabilir örneklem ile Aksaray
Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmen adaylarından belirlenen 5 öğrenci ile
araştırmanın amacı doğrultusunda görüşme yapılmıştır. Bu öğrencilerden 3’ü kadın,2’si erkek olup 3’ü
son sınıf öğrencisi, 2’si 1. sınıf öğrencisidir. dir.
2.3.Veri Toplama Araçları ve Uygulama
Araştırmanın nicel verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, “Entegrasyona Karşı Tutum
Ölçeği” ve“Kaynaştırma Eğitimi Anketi”kullanılmıştır.Uzman görüşü alınarak hazırlanan kişisel bilgi
formu araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen formda öğrencilerin cinsiyet, sınıf, üniversite
ve özel eğitim dersi alma durumu ile ilgili sorular bulunmaktadır.
Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği (EKTÖ), Berryman ve Neal (1980) tarafından geliştirilmiş
ve Atay (1995) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda
Cronbach Alpha katsayısı0.86 bulunmuştur. 18 maddeden oluşanölçek likert tipinde hazırlanmıştır.
Öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine bakış açılarına ilişkin verilerin toplanması için;
Aksüt, Battal ve Yaldız (2005)’ın geliştirdikleri “Kaynaştırma Eğitimi Anketi” kullanılmıştır. Ölçeğin
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güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda Cronbach Alpha katsayısı0,872 olarak bulunmuştur. 26
maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipinde hazırlanmıştır.
Araştırmanın nicel verileri Aksaray Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinden
izin alındıktan sonra,araştırmacı tarafından 2016-2017 akademik yılında Aksaray Üniversitesi ve
Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören sosyal bilgiler öğretmenliği 1.sınıf ve 4. sınıf öğrencilerinden
toplanmıştır.Uygulamalar sırasında araştırmacı tarafından öğrencilere yönerge açıklanmış ve gönüllü
katılım talep edilmiştir.
Araştırmada nitel verileri toplamak amacıyla, 5 uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından
geliştirilen ve beş sorunun bulunduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler,
gönüllük esası çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup her görüşme ortalama 30 dakika sürmüş ve ses
kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Araştırmada nicel verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır.Araştırmadan elde
edilen verilerin, analiz edilmeden önce normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için
Kolmogorov- Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri yapılmıştır.“Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği
(EKTÖ)” ve“Kaynaştırma Eğitimi Anketi (KEA)”ne ait normallik testi sonuçları Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3.Veri toplama araçlarına ait normallik testi sonuçları
Ölçek adı
EKTÖ
KEA

* p<.05

Kolmogorov-Smirnov a
İstatistik
Sd
,085
152
,098
152

p
,009*
,001*

Shapiro-Wilk
İstatistik
sd
,989
152
,968
152

p
,309*
,001*

Tablo 3’te görüldüğü gibi, yapılan analizler sonucunda “Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği” ve
“Kaynaştırma Eğitimi Anketi” toplam puanlarının normal dağılım göstermediği görülmüştür (p<.05).
Veri sayısı 50’den fazla olduğu için Shapiro-Wilk testi sonucu dikkate alınmamıştır. Gruplar normal
dağılım göstermediğinden dolayı analizlerde, non-parametrik testlerden olan Kruskal Wallis H-Testi,
Mann Whitney U-Testi ve Spearman Brown Korelasyon Testi kullanılmıştır.
Araştırmanın nitel kısmında görüşme tekniğiyle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile
analiz edilmiş olup daha önceden belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır.Betimsel
analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuyasunmaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2016,239). Araştırmacı tarafından görüşme yapılan öğretmen adaylarından elde
edilen görüşme kayıtları metne dönüştürülmüş ve tüm metin dikkate alınarak görüşmede sorulan
sorulara göre sınıflandırılarak bulgular bölümünde sunulmuştur. Görüşme yapılan öğretmen
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adaylarının ifadelerinden alıntılar yapılmış ve araştırmaya katılan öğrenciler K1,K2,K3,E4,E5 şeklinde
kodlanmıştır. Verilerin çözümlenmesi aşamasında araştırmanın güvenirliğini belirlemek amacıyla
araştırmacılar dışında dört farklı araştırmacının da katılımıyla veriler analiz edilmiş ve P (Uzlaşma
Yüzdesi) = (Na (Görüş Birliği / Na (Görüş Birliği)+ Nb (Görüş Ayrılığı)) x 100 (Miles &Huberman,
1994) formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre araştırmacılar arasındaki güvenilirlik %95 bulunmuş ve
araştırma güvenilir kabul edilmiştir.
3. BULGU VE YORUMLAR
3.1. Kaynaştırma Eğitimine Karşı Tutum
Bu bölümde, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin
kaynaştırma eğitimine karşı tutumlarının cinsiyete, sınıfa, üniversiteye ve özel eğitim dersini alma
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular sırasıyla sunulmuştur.
Cinsiyete göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimine karşı tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4.Cinsiyete göre kaynaştırma eğitimine karşıtutum puanlarının Mann Whitney U Testi
Sonuçları
Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kadın
Erkek

93
59

73,68
81,05

6846
4782

2475

,310

Tablo 4’te görüldüğü gibi, kadın ve erkek öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine karşı
tutumunda cinsiyete göre anlamlı bir fark yoktur (U=2475,p>.05).
Sınıfa göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimine karşı tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir.
Tablo 5.Sınıfa göre kaynaştırma eğitimine karşı tutum puanlarının Mann Whitney U Testi
Sonuçları
Sınıf

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

1.sınıf
4.snıf

90
62

66,41
91,15

5976,50
5651,50

1881,500

,001

Tablo 5’te görüldüğü gibi, 1. sınıf ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
kaynaştırma eğitimine karşı tutumunda sınıfa göre anlamlı bir fark vardır (U=1881,500, p<.05).Bu
fark 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları lehine olup 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen
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adaylarının ortalamalarının 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarından yüksek olduğu
görülmektedir.
Üniversiteye

göre

öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin

kaynaştırma eğitimine karşı tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6.Üniversiteye göre kaynaştırma eğitimine karşı tutum puanlarının Mann Whitney U
Testi Sonuçları
Üniversite

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Aksaray
Bartın

89
63

65,42
92,15

5822,50
5805,50

1817,500

,000

Tablo 6’da görüldüğü gibi, Aksaray ve Bartın üniversitelerinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının kaynaştırma eğitimine karşı tutumunda üniversiteye göre anlamlı bir fark vardır
(U=1817,500, p<.05).Bu fark Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları lehine olup
Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının ortalamalarının Aksaray Üniversitesi’nde
öğrenim gören öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmektedir.
Özel eğitim dersini alma durumuna göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan
öğrencilerin kaynaştırma eğitimine karşı tutumlarına ilişkin bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7.Özel eğitim dersini alma durumuna göre kaynaştırma eğitimine karşı tutum
puanlarının Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dersi alma
durumu
Aldım
Almadım

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

63
89

89,74
67,13

5653,50
55974,50

1969,500

,002

Tablo 7’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine karşı tutumunda özel
eğitim dersini alma durumuna göre anlamlı bir fark vardır (U=1969,500, p<.05).Bu fark özel eğitim
dersini alan öğretmen adayları lehine olup özel eğitim dersini alan öğretmen adaylarının
ortalamalarının bu dersi almayan öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmektedir.
3.2. Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşler
Bu bölümde, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin
kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, sınıfa, üniversiteye ve özel eğitim dersini alma
durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik bulgular sırasıyla sunulmuştur.
Cinsiyete göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimine ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8.Cinsiyete göre kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerin puanlarının Mann Whitney U
Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Kadın
Erkek

93
59

74,39
79,83

69,18
47,10

2547

,457

Tablo 8’de görüldüğü gibi, kadın ve erkek öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin
görüşlerinde cinsiyete göre anlamlı bir fark yoktur (U=2547, p>.05).
Sınıfa göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma
eğitimine ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9.Sınıfa göre kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerin puanlarının Mann Whitney U
Testi Sonuçları
Sınıf

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

1.sınıf
4.sınıf

90
62

69,55
86,44

6268,50
5359,50

2173,50

,021

Tablo 9’da görüldüğü gibi, 1 ve 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının kaynaştırma
eğitimine ilişkin görüşlerinde sınıfa göre anlamlı bir fark vardır (U=2173,50, p<.05). Bu fark 4. sınıfta
öğrenim gören öğretmen adayları lehine olup 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının
ortalamalarının 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmektedir.
Üniversiteye

göre

öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin

kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10.Üniversiteye göre kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerin puanlarının Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Üniversite

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

Aksaray
Bartın

89
63

67,62
89,04

6018,50
5609,50

2013,50

,003

Tablo 10’da görüldüğü gibi, Aksaray ve Bartın üniversitelerinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde üniversiteye göre anlamlı bir fark vardır
(U=2013,50, p<.05). Bu fark Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları lehine olup
Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının ortalamalarının Aksaray Üniversitesi’nde
öğrenim gören öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmektedir.
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Özel eğitim dersini alma durumuna göre öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan
öğrencilerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerine ait bulgular Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11.Özel eğitim dersini alma durumuna göre kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerin
puanlarının Mann Whitney U Testi Sonuçları
Dersi alma
durumu
Aldım
Almadım

N

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

U

p

89
63

86,19
69,64

5430
6198

2193

,022

Tablo 11’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde
özel eğitim dersini alma durumuna göre anlamlı bir fark vardır (U=2193, p<.05). Bu fark özel eğitim
dersini alan öğretmen adayları lehine olup bu dersi alan öğretmen adaylarının ortalamalarının dersi
almayan öğretmen adaylarından yüksek olduğu görülmektedir.
3.3. Kaynaştırma Eğitimine Karşı Tutum ile Görüşler Arasındaki İlişki
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları ile görüşleri
arasında ilişkiye yönelik bulgular Tablo 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12.Kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumlar ile görüşler arasındaki ilişkiye ait sonuçlar

Tutum
Spearman'srho
Görüş

r
p
N
r
p
N

Tutum
1,000
.
152
,271**
,001
152

Görüş
,271**
,001
152
1,000
.
152

**p<0,01

Tablo 12’de görüldüğü gibi, Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeğinin ortalaması ile Kaynaştırma
Eğitimi Anketi ortalaması arasında, pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki gözlenmiştir(r = ,271,
p<0,01). Bu bulguya göre öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları ile görüşleri
arasında olumlu yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir.
3.4. Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilere İlişkin Görüşleri
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına ilk olarak “Özel eğitime gereksinimi olan öğrenci”
denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?” şeklinde soru yöneltilmiş ve bu konu hakkındaki görüşleri
sorulmuştur. Öğretmen adayları genel olarak bu soruya şu şekilde cevap vermişlerdir:
K-1: “Diğer bireylere göre fiziksel ve zihinsel anlamda daha geride olan veya zihinsel olarak
ileri olan bireyler olduğu geliyor. Bu öğrenciler genel anlamda özellikleri ile diğer bireylerden
ayrılırlar.”
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K-2: “Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin özür tür ve dereceleri ile özellikleri
birbirinden farklılıklar gösterdiğinden genellemelere gitmek mümkün olmamaktadır. Özel eğitime
gereksinim duyan öğrenciler zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ya da iletişim özelliklerinde sıkıntı
yaşayabilirler. Öğrencilerin bu farklılıkları yaş, cinsiyet, kültür ve yaşam koşulları açısından farklılık
gösterebilir.”
K-3: “Akranlarına göre daha yavaş öğrenen ya da akranlarından daha hızlı öğrenen öğrenciler
gelmektedir. Bunun sebebi bedensel veya zihinsel bir engel olabileceği gibi üstün zekaya sahip olması
da olabilir. Özel eğitim bu farklardan doğan sorunları sıkıntıları en aza indirmek fırsat eşitliği
sağlamak için çok önemlidir.”
E-4: “İlk olarak aklıma zihinsel engelli çocuklar geliyor.”
E-5:“Belli bir nedenden ötürü normal eğitimi alamayan kişiler.”
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler hakkındaki
düşünceleri değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrenciyi
tanımlarken genel olarak diğer bireylerden zihinsel yetersizlik, ortopedik yetersizlik ve sosyal uyum
güçlüğü gibi nedenlerden dolayı geride olan veya üstün zekâya sahip olan ve bu sebeplerden ötürü
akranlarıyla aynı tür eğitimi alamayan kişiler olarak tanımladıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca öğretmen
adaylarının zihinsel yetersizlik, ortopedik yetersizlik, sosyal uyum güçlüğü çeken bireylerden
bahsetmekle birlikte üstün veya özel yetenekli bireylerden bahsettikleri, fakat işitme yetersizliği,
görme yetersizliği, sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik, duyusal uyum güçlüğü,
süreğen hastalık, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi özel gereksinim türlerinden
bahsetmedikleri görülmüştür.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına ikinci açık uçlu soru olarak “Özel eğitime gereksinimi
olan öğrencilerin akranları ile aynı sınıf ortamında eğitim almaları konusunda neler düşünüyorsunuz?”
şeklinde soru yöneltilmiş ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adayları genel
olarak bu soruya şu şekilde cevap vermişlerdir:
K-1: “Bunun hem bireylerin gelişimi ve sosyalleşmeleri açısından hem de diğer bireylerin
kendilerinden farklı özelliklere sahip bireylerle aynı ortamda olmaları olumlu bir sonuç doğurur.
Çünkü bu bireyler kendilerini diğer insanlardan farklı hissederler. Aynı ortamda bulunurlarsa
kendilerini önemli ve değerli hissederler.”
K-2:“Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler akranları ile aynı sınıfta eğitim alabilmeli. Özel
eğitime gereksinimi olan öğrenciler içinde bulunduğu ortamın bir parçası gibi hissedebilmeleri ve
gereksinimlerini karşılamaları için bir eğitim programı hazırlanmalı öğrencilerin gereksinimlerine göre
etkili öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılması, gerekli desteğin sağlanmasına dikkat edilmeli. Özel
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eğitime gereksinim duyan öğrencilerin akranları ile aynı ortamı paylaşması öğrencilerin günlük hayata
daha kolay uyum sağlayabilmesi ve daha çok aktif olup sosyalleşmesi açısından önemlidir.”
K-3:“Engelli bireyin engel derecesine göre değişir ağır engelli bir birey ise sınıf ortamında
eğitim alması uygun olmayacaktır zaten. Ama kaynaştırma öğrencileri vs ile akranları aynı sınıfta
birlikte eğitim alabilirler bunu öğretmen öğrenciye özel hazırladığı Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programıyla sağlayacaktır.”
E-4:“Doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bireyler toplumda aileleri dışında başka insanlarla
ilişki kuramıyorlar sınıfta bir arada olmaları kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlayacaktır.”
E-5:“Sosyal açıdan uygun bir ortamda kendileri gibi bireylerle eğitim görmeleri mantıklı.”
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin akranları ile
aynı sınıf

ortamında

eğitim almaları hakkındaki düşünceleri değerlendirildiğinde; öğretmen

adaylarının neredeyse tamamının özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerin akranları ile birlikte aynı
sınıf ortamında eğitim almaları konusuna olumlu baktıkları ve özel gereksinime ihtiyacı olan
öğrencilerin akranlarıyla aynı sınıf ortamında olmaları sosyalleşmeleri ve kendilerini değerli
hissetmeleri açısından faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencilere

verilecek

olan

eğitimin

bireyselleştirilmiş

eğitim

programı(BEP)

ile

verilmesi

gerekliliğinden sadece iki öğretmen adayının bahsettiği görülmüştür ve bu iki öğretmen adayının
4.sınıf sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencisi olup özel eğitim dersi almış olduğu bilinmektedir. Bu
bulgudan yola çıkılarak özel eğitim dersinde BEP konusuna yer verilmesinin öğrencilerde bir bilgi ve
bilinç oluşturduğu söylenebilir.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına üçüncü açık uçlu soru olarak “Özel eğitim dersinin sosyal
bilgiler lisans programı içindeki yeri ve önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?” şeklinde soru
yöneltilmiş ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adayları genel olarak bu soruya şu
şekilde cevap vermişlerdir:
K-1:“Sosyal bilgiler genel anlamı ile öğrencilerin en aktif ve diğer insanlarla etkileşim
kurabileceği önemli bir derstir. Sosyal bilgiler hedefleri incelendiğinde insanlara ve farklılıklara saygı
değerlerini aktarabilen bir ders olduğu için bu derste özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin bu
ders kapsamında daha iyi bir biçimde eğitilebileceğini düşünüyorum.”
K-2:“Özel eğitim dersi sosyal bilgiler lisans programı içerisinde olması gereken bir derstir.
Öğretmenin özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri daha kolay tespit edebilmesi ve onlara daha
çok faydalı olabilmesi açısından önemi büyüktür. Öğretmenin özel eğitime gereksinim duyan
öğrenciler karşısında ne yapacağını bilmesi öğrencinin fark edilebilmesi öğrenci açısından büyük
önem taşır.”
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K-3:“Her branşta olduğu gibi sosyal bilgiler dersi içerisinde de öğrencinin ilgi ihtiyaç ve hazır
bulunuşluğu engel durumu veya öğrenme hızı gibi özellikler dikkate alınarak yer verilmelidir.”
E-4: “Sosyal bilgiler programının amaçlarından biri de topluma ve ülkeye faydalı bireyler
yetiştirmektir, bu doğrultuda bu bireylerinde topluma kazandırılmaları için çok önemli olduğunu
düşünüyorum.”
E-5: “Bence tamamen ayrı bir branşta özel olarak ilgilenilmeli çünkü bu bireylerin özel
eğitme ihtiyaçları var ve bu bir branş olarak değil bölüm olarak daha mantıklı olabilir.”
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitim dersinin sosyal bilgiler lisans programı
içindeki yeri ve önemi hakkındaki düşünceleri değerlendirildiğinde; öğretmen adayları sosyal bilgiler
dersinin nihai amacını göz önünde bulundurarak özel eğitim dersinin, özel eğitime gereksinim duyan
öğrencileri tespit edebilme, onları topluma

kazandırabilme, onlara uygun eğitim programı

belirleyebilme ve onlara daha faydalı olabilme açısından önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Sadece bir öğretmen adayı özel eğitimin ayrı bir bölüm ve eğitim olarak değerlendirilmesi gerektiğini
belirtmiştir.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına dördüncü açık uçlu soru olarak “Okuduğunuz bölüm
kapsamında aldığınız/alacağınız özel eğitim dersinin içeriği ve uygulamaları hakkında neler
düşünüyorsunuz?” şeklinde soru yöneltilmiş ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmen
adayları genel olarak bu soruya şu şekilde cevap vermişlerdir:
K-1:“Genel manada teorik olarak alsak da bu derste gerçek yaşamımızda bağlantı
kurduğumuz bir ders olmuştur. Bu yönü ile kalıcılık bakımından bizim ilgimizi çeken bir ders
olmuştur. Ders içeriği daha pratiğe dayalı olsa idi bu ders daha da kalıcı olabilirdi. Örneğin özel eğitim
merkezine giderek o öğrencilerle etkileşim kursaydık bizim meslek hayatımızda bize daha yardımcı
olurdu.”
K-2:“4. Sınıfın ilk dönemi aldık bu dersi. Ders daha çok anlatılıp geçildi. Üzerinde çok
durulmadı, uygulama ve etkinlik yapılmadı. Örnek bir BEP planı hazırlamamız istenebilirdi. Ya da
örnek durumlar hakkında neler yapılabilecek bunlar hakkında araştırma yapmamız istenebilirdi. Biz
yetersizlikler ile ilgili makaleler araştırdık ve okuduk.”
K-3:“Lisans eğitimi içerisinde çok yüzeysel de olsa bir dönem içerisinde özel eğitim dersi
aldık. Daha çok özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri sınıf içerisinde tanıma keşfetme özelliklerini
mevcut durumlarını tanıma ve ona göre plan program geliştirmek üzerinde durduk. Uygulama kısmı
yetersizdi. Çünkü hemen hemen her okulda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler var ve bu dersin de
önemi dolayısıyla çok fazla.”
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E-4:“İçeriği daha çok psikolojik dersler olacağını düşünüyorum ve bu derslerin uygulanmasını
faydalı buluyorum.”
E-5:“Bilemiyorum neye kime eğiteceğime göre değişir görmeyen birine gök kuşağını
anlatamam.”
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının aldıkları/alacakları özel eğitim dersinin içeriği ve
uygulamaları hakkındaki düşünceleri değerlendirildiğinde; öğretmen adayları genel olarak özel eğitim
dersinin aktif öğretmenlik döneminde çok faydalı olacağını,

bu sebeple önemli bir ders olduğunu

ancak dersin lisans programında çoğunlukla teorik olarak verildiğini, dersle ilgili uygulamaların
yeterince yapılmadığını ya da yapılamadığını vurgulamışlardır. Bu bulgu, teorik olarak aktarılan özel
eğitim dersinin içeriğinin uygulamaya dönüştürülmediği takdirde kalıcılığının daha az olduğu
sonucuna ulaştırmaktadır.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına beşinci açık uçlu soru olarak “Sosyal bilgiler öğretmen
adayı olarak özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı derslerde ne tür uygulamalar
yapılabilir?(Derse katılım, sınıf içi ilişki, ders araç-gereçleri, sınıfın fiziksel ortamı)”şeklinde soru
yöneltilmiş ve bu konu hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adayları genel olarak bu soruya şu
şekilde cevap vermişlerdir:
K-1:“Derse katılımını onun seviyesine uygun etkinlik ve uygulamalar ile planlardım.
Seviyesine uygun etkinliklerle onun kendisine olan güvenini kazanmasını sağlardım. Sınıf içi ilişkileri
diğer öğrencilerin gözünde aynı seviyede tutardım. Öğrencilerin birbirleri ile sosyal olmasını
sağlayarak eksikliklerini akranlarının desteği ile tamamlardım. Ders araç-gereçlerini öğrencilerin
fiziksel ve zihinsel durumlarına uygun olarak onların rahat ve güvenli bir şekilde kullanmalarını
sağlardım Sınıfın fiziksel ortamının öncelikli olarak öğrencilerin gelişimini olumlu etkileyecek ve
onların sınıf ortamının daha rahat ve güvenli olduğunu göstermeye çalışırdım.”
K-2:“Özel eğitime gereksinim duyan bir öğrencim olsaydı derse aktif bir şekilde katılmasını
sağlayabilmek ve öz saygı, özgüven kazandırabilmek için seviyesine uygun sorular yöneltir ve geri
dönütler yaparak derse katılımını sağlardım. Diğerlerine verdiğim vakitten daha fazla vakit verirdim.
Bilgi ve becerinin tümünün kazanılması sonucu verdiğim ödülleri onun için tümü değil de bir
basamağını öğrenince verir öyle güdülerdim. Sınıf içi ilişkilerde iyi bir gözlemci olurdum özel eğitime
gereksinim duyan öğrencimi sınıfa kazandırabilmek için sınıftaki akranlarını onun bu durumu
yadırgamamaları açısından empati yapmaya yöneltir ve onun yardıma ihtiyacı olduğunda ona yardım
etmelerini ve onu yadırgamadan onunla oynamalarını ister böylece sınıfın bir parçası olmasını
sağlardım. Bedensel bir engele sahipse ve kitaplarını ve defterlerini kullanamıyorsa ona yardım
ederdim. Herkes kadar hızlı açıp sayfaları takip edemiyorsa ona yardım ederdim ya da ona yardım
etmeleri için gönüllü akranlarını sıraya koyardım. Yazamıyor hiçbir araç gereci kullanamıyorsa onun
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aktif bir dinleyici olabilmesi için ona sorular yöneltir dikkatini dinamik tutardım. Sınıfın fiziksel
ortamı ona uygun değilse değiştirebileceğim şekilde düzenler ve sınıfta rahat bir eğitim öğretim
görebilmesi için elimden ne geliyorsa yapardım.”
K-3:“Her ders için özel eğitime ihtiyaç duyan birey için mutlaka ayrı plan yapmalı seviyesine
uygun şeylerle meşgul etmeli, öğrenme hızına göre takip etmelidir. Derse katılım: Öncelikle derslere
dahil edilmeli öğrenciler. Kesinlikle farklı davranılıp geri plana atılmamalı ya da üstün zekalı ise ön
plana alınmamalı. Sınıf içi ilişki: Arkadaşlarıyla ve akranlarıyla ilişkilerini artırmak için çalışmalara
öğretmen önem vermeli öğrencileri kaynaştırmalı. Ders araç-gereçleri: İhtiyacı olan şeyler öğretmen
okul veli üçgeniyle işbirliği içinde sağlanmalı. Sınıfın fiziksel ortamı: Sınıf ortamında öğrencinin
engelinden ötürü bir problem varsa giderilmeli öğrenciye uygun ortam şartlar sağlanmalı.”
E-4:“Derse katılım: Öğrencilerin bir arada oldukları interaktif bir ders olmalı. Sınıf içi ilişki:
Öğretmen öğrenci seviyelerine inebilmeli. Ders araç-gereçleri: Öğrencilere uygun öğretici materyaller.
Sınıfın fiziksel ortamı: Öğrencilere zarar vermeyecek ve gelişlerinde onlara yardımcı olacak şekilde
olmalı.”
E-5:“Derse katılım; interaktif bir ortamda daha kolay olur. Sınıf içi ilişki: Öğrencileri bir
birleriyle kaynaştırmak için ders içi aktiviteler. Ders araç-gereçleri: MEB onaylı araç gereçler mesela
harita veya iskelet. Sınıfın fiziksel ortamı: Okul.”
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarını özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler için derslerde ne
tür uygulamalar yapılabileceğine ilişkin düşünceleri değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının özel
eğitime

gereksinimi olan öğrencilerin derse

bireyselleştirilmiş

eğitim programı(BEP)

ile

katılımını sağlamak amacıyla
derslere

öğrenciler

için

katılımını sağlayacaklarını, öğrencilerin

seviyelerine uygun sorular yönelteceklerini ve öğrencilerin bu yöntem ile özgüvenlerinin artacağını
belirtmişlerdir. Öğretmen adayları sınıf içi ilişkilerde özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ile
akranları arasında sosyal uyumunu sağlamak için empati becerisini kazandıracaklarını ve böylece
akran desteğiyle eksikliklerini tamamlayabileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler arasında
eşitlikçi davranacaklarını ve öğrencileri akranlarıyla kaynaştırmak amacıyla ders içi aktivitelere yer
vereceklerini belirtmişlerdir. Ders araç-gereçleri konusunda öğretmen adayları özel eğitime
gereksinimi olan öğrencilere uygun materyal kullanacaklarını, onların ders ortamında güvenliklerini
tehdit etmeyen araç-gereç kullanımına dikkat edeceklerini, ders esnasında akranlarıyla kaynaşarak
materyalleri daha kolay kullanmalarını sağlayacaklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bir öğretmen adayı
derslerde kullanılacak materyallerin okul -öğretmen- aile işbirliği içerisinde yapılandırılmasını
öngördüğünü belirtmiştir. Son olarak öğretmen adayları sınıfın fiziksel ortamı konusunda öğrencilerin
yetersizliklerine uygun olarak gelişimlerini destekleyecek ve kendilerini güvende hissedebilecekleri
bir sınıf ortamı oluşturulmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir.
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere karşı bakış
açılarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmanın nicel boyutunda, öğretmen adaylarının
cinsiyetine göre tutumlarında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında 4. sınıfta
öğrenim gören ve özel eğitim dersini alan öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine karşı tutum
puanlarının daha yüksek (olumlu) olduğu tespit edilmiştir. Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin kaynaştırma eğitimine karşı tutum puanlarının da yüksek olması, bu öğrencilerin
kaynaştırma öğrencilerine karşı daha olumlu bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere ilişkin
görüşlerinde cinsiyetine göre anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kaynaştırma eğitimine
karşı tutum sonuçlarında olduğu gibi, 4. sınıfta ve Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören, özel eğitim
dersini alan öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark çıkmıştır. Bunun önemli bir nedeni olarak, özel
eğitim dersi kapsamında yapılan etkinlik ve uygulamalar ile Üniversite bünyesinde engelli öğrencilere
yönelik yapılan farkındalık etkinliklerinin katkısı gösterilebilir. Öztürk, Ballıoğlu ve Şen (2014)’in
“Öğretmen adaylarının özel eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutumlarının incelenmesi”
konusunda yapmış oldukları çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının kaynaştırma ya da özel eğitim
dersi almalarına göre kaynaştırmaya yönelik tutumlarında anlamlı farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır ve bu fark özel eğitim dersi alan öğretmen adayları lehine çıkmıştır.
Araştırmanın nitel boyutunda görüşme yapılan toplam beş öğretmen adayının sorulara
verdikleri cevaplar incelendiğinde özel eğitime gereksinim duyan bireyi tanımlarken; zihinsel
yetersizlik, ortopedik yetersizlik ve sosyal uyum güçlüğü gibi nedenlerden dolayı geride olan veya
üstün zekâya sahip olan ve bu sebeplerden ötürü akranlarıyla aynı tür eğitimi alamayan kişiler olarak
tanımladıkları anlaşılmaktadır. Bu da öğretmen adaylarının diğer yetersizlik türleri hakkında bilgi
sahibi değiller mi, sorusunu akla getirmektedir. Öğretmen adaylarının hemen hemen tamamının özel
eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin akranları ile aynı sınıf ortamında eğitim görmeleri konusuna olumlu
baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının eğitimde fırsat eşitliği konusunda
bilinçli oldukları söylenebilir.
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının neredeyse tamamının özel eğitim dersinin lisans
programı içindeki yeri ve önemi konusuna hâkim oldukları ve dersi önemli gördükleri belirlenmiştir.
Öğretmen adayları, özel eğitim dersinin uygulamalarının yetersiz olduğunu vurgulamışlardır.
Öğretmen adayları aktif öğretmenlik sürecinde özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik derse
katılımı sağlamak için akranları ile duygudaşlık becerisini geliştireceklerinden, bireyselleştirilmiş
eğitim programı ile derslerini sürdüreceklerinden ve özel gereksinimli öğrencilerin yaşama
kazandırılmasını desteklemek amacıyla onlara uygun ders içi materyalleri kullanacaklarından ve sınıf
ortamını düzenleyeceklerinden bahsetmişlerdir. Sarı ve Bozgeyikli (2002)’de yapmış oldukları
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çalışmada, özel eğitim dersi almayan öğretmen adaylarının, normal sınıflarında engelli öğrenci
olmasından mutlu olmadıkları veya olamayacaklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, özel eğitime
muhtaç öğrencilerin sınıflarında bulunmasını hem kendileri hem de diğer öğrenciler açısından
problematik olarak görmektedirler. Onlar engelli öğrencileri eğitemeyeceklerine de inanmaktadırlar.
Ayrıca, onların özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerle çalışmak için bir kapasiteye sahip olmaları
konusunda ve bu öğrencilerin öğrenmeleri ve onlarla çalışmada isteklilik konusunda olumsuz
tutumlara sahip oldukları gözlenmektedir. Açıkçası, öğretmen adaylarının bu alana yönelik tutumları,
düşünce ve duyguları öğretmen eğitimi ile ilgili programlarda kesinlikle göz önüne alınmalı ve
böylece onların özel eğitim dersi almış öğretmen adayları gibi özel gereksinimli öğrencilerin
gelişimlerinin sağlanabilmesi için gereken özen ve titizliğin gösterilmesi gerektiği sonuçlarına
ulaşmışlardır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak ileride yapılacak araştırmalara
yönelik şu öneriler sunulmuştur.
- Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı içerisinde tek dönemlik olarak verilen “özel
eğitim” ders saati artırılabilir.
- Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına lisans programı süresi içerisinde özel eğitim dersine
yönelik uygulama olanağı sağlanabilir.
- Öğretmen adayları özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik materyal kullanımı
konusunda bilgilendirilebilir ve bu konuda öğretmen adaylarına projeler hazırlatılabilir.
-Araştırma daha farklı ve fazla sayıda hedef kitle ile gerçekleştirilebilir ve derinlemesine
analizler yapılabilir.

KAYNAKÇA
Aksüt, M., Battal, İ. ve Yaldız, F. (2005). Eğitim fakültesi sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma
eğitimine ilişkin yeterlilikleri (Uşak ili örneği). 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli.
Ataman, H.(2008). Eğitim hakkı ve insan hakları eğitimi.(Editör: Uluseller, A.) Ankara: İnsan Hakları
Gündemi Derneği Yayınları.
Atay, M.(1995).Özürlü çocukların normal yaşıtları ile birlikte eğitim aldıkları kaynaştırma programlarına
karşı öğretmen tutumları üzerine inceleme. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
bilimleri Enstitüsü,Ankara.
Babaoğlan, E. veYılmaz, Ş. (2010). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlikleri.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2): 345-354.
Balcı, A. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri.(12.Basım) Ankara: Pegem
Akademi Yayıncılık.

1393

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Ballıoğlu,

G., Öztürk, H. ve Şen, G.(2014).Öğretmen adaylarının özel eğitimde kaynaştırma
uygulamalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,1 (1),1-13.
Berryman, J.D. ve Neal JR, W.R. (1980). The Cross Validation of the Attitudes Toward
Mainstreaming
Scale
(ATMS)
Abstract.
Sage
Journals
Online.
[http://epm.sagepub.com/content/40/2/469.abstract adresinden] Erişim tarihi:14/03/2017.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2016).Bilimsel araştırma
yöntemleri.(21.Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Creswell, J.W.(2016).Araştırma deseni nitel, nicel, karma yöntem yaklaşımları.Araştırma yaklaşımının
seçimi.(Çev. Bütün, M.).Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
Çankaya, Ö. ve Korkmaz, İ. (2012). İlköğretim I. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf
öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 1-16.
Demirezen, S. ve Akhan, N.E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin
görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16(2), 1206-1223.
Diken, İ.H. ve Sucuoğlu, B.(1999).Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf
öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının
karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 25-39.
Ergül, C., Baydık, B. ve Demir, Ş.(2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin
engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri,13 (1), 499-522.
Ertürk, S.(2013). Eğitimde Program Geliştirme. (6. Basım). Ankara: EDGE Akademi Yayınları.
İzci, E. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim konusundaki yeterlikleri. Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, 4(14), 106-114.
Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi.(25.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Kargın, T.(2015). Bireyselleştirilmiş eğitim programı(BEP) hazırlama ve öğretimin bireyselleştirilmesi.
Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. (Editör: Diken, İ.H). Ankara: Pegem
Akademi Yayınları.
Kıncal, R.Y.(2010).Bilimsel araştırma yöntemleri. (1.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
McFarland, J. (1998). Instructionalideasforsocialstudiesteachers of inclusionstudents. TheSocialStudies, 89
(4), 150-153.
MEB.

(2006).Özel
Eğitim
ve
Rehberlik
Hizmetleri
Yönetmeliği
[https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yone
tmeligi_son.pdf]Erişim tarihi: 31/03/2017.

Miles, M. B. &Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). ThousandOaks, CA: Sage.
MEB.

(2015).
Sosyal
bilgiler
dersi
4,5,6
ve
7.sınıflar
öğretim
programları.
[http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72] Erişim tarihi: 13/03/2017.

Resmi Gazete (2009). Milletlerarası Sözleşme. [http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/07/200907141.htm] Erişim tarihi:13/03/2017.
Sadioğlu, Ö, Batu, E. S. ve Bilgin, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin
kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 399432.

1394

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Sarı, H., ve Bozgeyikli, H. (2002). Öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi:
karşılaştırmalı bir araştırma. XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Yayınları, 193, 57-80.
Tanrıöğen, A.(2014).Bilimsel araştırma yöntemleri.(Çev. Karakaya, İ.). Ankara: Anı Yayıncılık.
Tashakkori, A. &Teddlie, C. (2003).Handbook Of Mixed MethodsInSocial&BehavioralResearch.
ThousandsOaks:Sage.
TBMM. (2017). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. [https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf]
Erişim tarihi: 13/03/2017.
Töret, G. Orel, A. ve Zarey, Z.(2004). Sınıf öğretmenleri adaylarının kaynaştırmaya yönelik tutumlarının
incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,5(1), 23-33.
UNICEF. (2017). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. [https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html]
Erişim tarihi: 13/03/2017.
Yatgın, S., Sevgi, H. M. ve Uysal, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri
ve çeşitli değişkenlere göre mesleki tükenmişliklerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(Özel Sayı), 167-180.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(10.Basım) Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YÖK.

(2007).
Eğitim
Fakültesi
Öğretmen
Yetiştirme
Lisans
Programları
[http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sosyal_bilgiler.pdf/5b46fcf9-d79c-46dca8e5-9b944c99ec6a] Erişim tarihi: 13/03/2017.

1395

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

SORGULAMAYA DAYALI TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN
İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF TEACHERS’ VIEWS ON INQUIRY-BASED HISTORY
TEACHING

*Doç. Dr. Fatma ÜNAL **Cansu KALÇIK
*Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi, drfatmaunal@gmail.com
**Yüksek Lisans Öğrencisi, cansukalcik@gmail.com

ÖZET
Tarih bir milleti var eden ve toplumların bir bütünlük içerisinde ayakta durmasını sağlayan en
önemli ögelerinden biridir. Bu nedenle özellikle gelişen dünyada kendi ve dünya tarihini bilen,
araştıran, sorgulayan, tarihsel düşünme becerilerine sahip olan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Tarih
öğretiminde öğrenci merkezli aktif öğrenme anlayışına geçilirken tarih öğretiminde önemli öğretim
yöntemlerinden biri olan sorgulamaya dayalı öğretimin hedefi öğrencilerin eleştirel düşünmesini
sağlayarak öğrenmeyi öğrenmelerini gerçekleştirmektir. Neden sonuç ilişkisi içerisinde ilerleyen tarih
biliminin neden-nasılcı tarih araştırmalarıyla ortaya konulmasında, bireylerin yaşam boyu öğrenme
sürecinde düşünme, merak etme, araştırma, sorgulama becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu
çalışma lise tarih derslerinde, sorgulamaya dayalı tarih öğretimi uygulamalarını ve öğrencilerin en çok
sorguladıkları tarih konularını tarih öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması ile yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bartın İli merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan
15 tarih öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak
hazırlanan açık uçlu sorular ile öğretmenlerle görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler
Nvivo Programı ile içerik analizi yapılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler gerek ders saatlerinin
yetersiz gerekse tarihte kolay uygulanabilir bir öğretim yöntemi olduğu için sorgulamaya dayalı
öğretim yöntemini tercih ettiklerini ve öğrencilerin en çok televizyonda yayınlanan tarihi dizilerde
geçen olay, şahsiyet ve güncel konuları sorguladığını, merak ettiklerini belirtmiştir.
Anahtar kelimeler: Sorgulamaya dayalı öğretim, tarih öğretimi, tarih öğretmeni.
ABSTRACT
History is one the most important figures which holds the societies together and creates
nations. Hence, especially in the developing world of ours, there is a need of individuals searching,
questioning, having self awareness and the skills for historical thinking. Student-Based active learning
is used in historical teaching. One of the most important method in history teaching is inquiry-based
teaching which aims to provide students critical thinking and learning to learn skills. Individuals are
expected to have the skills of questioning, searching, exploring and thinking in lifelong learning
process to present the history which has cause and effect relationship through the perspective of “why
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and how”. The purpose of this study is to analyse inquiry-based teaching practices and the most
questioned historcal topics according to the views of teachers in high schools. Case study is used as a
type of the qualitative research methods. Study group is determined using purposeful sampling method
and includes 15 history teachers working at secondary schools in the center of Bartın province. Data is
collected by interviews with the teachers which has open ended questions prepared after having taken
specialists’ opinions.

Content analysis is done to the collected data using Nvivo Programme.

Interviewed teachers state that they prefer inquiry-based method because it is easy to use and they
have limited lesson hours. They also point out that what students question most are the events and the
characters in historical tv series.
Key Words: Inquiry-based teaching, history teaching, history teacher.
1. GİRİŞ
Her toplum ayakta durabilmek yaşayabilmek için bir tarihe ihtiyaç duyar ve doğal olarak
toplumlar kendi geçmiş miraslarının, kültürlerinin üzerinde doğarlar. Bu nedenle de doğru bir tarih
bilgisi ve bilinci edinilmesi toplumları geleceğe taşıyan en önemli etkendir. Ayrıca toplulukları bir
arada tutan da yine sahip oldukları ortak tarihi ve kültürel değerleridir. Şimşek’e (2012, 85) göre tarih
kavramı “Geçmişe ait olanı ifade etmesinin yanında, geçmişin ‘biz’ için değerli olduğuna karar
verdiğimiz ya da inandığımız kısmının bugünkü (şimdiki) zamanda yeniden anlamlı bir hale
getirilmesi süreci ve işi olarak kabul edilir.” yani bugünü anlayabilmek ya da anlamlandırabilmek için
insanların geçmişin bilgisi olan tarihi bilmeleri gerekmektedir. Bu da tıpkı bir binanın inşasına
benzetilebilir ki bu inşanın temellerini tarih oluşturmakta ve ne kadar sağlam, doğru ve kalıcı bir temel
atılırsa bu gelecek nesillere de ulaşabilecek öz benliklerini bilen, aktif, kendini tanıyan ve tanıtabilen
şaheser bir binanın ortaya koyulmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı günümüz tarih anlayışının
temellerinde ön yargılardan uzaklaşmış ve nesnel bir tarih anlatımına ihtiyaç vardır (Timuçin, 1998).
Tarih öğretiminin özellikle okullarda nasıl gerçekleştiği ve öğrencide nasıl doğru bir tarihi bilinç
oluşturulması gerektiği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. John Dewey’e göre (Dewey,
1924; Akt. Ata, 1998) tarih öğretiminin güncelle bağlantılı yani bugünkü toplumsal olayları anlamaya
yardımcı ve ilerlemeci yani toplumsal gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayan bir perspektif de
gerçekleşmesini dile getirir. Özellikle İngiltere merkezli yapılan çalışmalarda “Okul Meclisi Tarih
Projesi”

doğrultusunda

tarih

öğretiminin araştırma, sorgulama, kanıtları değerlendirme

ve

değerlendirilen kanıtlar aracılığıyla sonuca gitme esasına dayanması gerektiği ortaya çıkmış ve sanki
tarih öğrenen bireylerin bir dedektif gibi hareket etmesi beklenmiştir (Demircioğlu, 2014).
Öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu öğretim anlayışlarına göre sınıflarda
etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerden öğretmenlerin tekrarı olmaktan uzaklaşarak
kendi bilgilerini ve öğrenmelerini yapılandırmaları beklenmektedir (Vreman-de, 2004). Bu tür
yaklaşımlardan biri tarih derslerinde de kullanılan sorgulama yoluyla, araştırarak ve bildiklerini analiz
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ederek işe yarar formda bilgi edinme süreci olarak adlandırılan sorgulamaya dayalı öğrenme
yaklaşımıdır (Perry& Richardson, 2001; Akt. Sarı ve Güven, 2013). Alışılagelmiş öğrenme
yaklaşımlarından farklı olarak sorgulayıcı öğrenme, öğrencilerin bilgiyi edinmesi ve oluşturmasından
değerlendirmesine kadar uzanan bir dizi etkinliklere aktif olarak katılmaya motive eden bir süreçtir
(McGinn & Roth, 1999). Günümüz tarih öğretiminde öğrenci merkezli, aktif öğrenme anlayışına
geçilirken tarih öğretiminde önemli öğretim yöntemlerinden biri olan sorgulamaya dayalı öğretimin
hedefi öğrencilerin eleştirel düşünmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmelerini gerçekleştirmektir.
Neden sonuç ilişkisi içerisinde ilerleyen tarih biliminin neden-nasılcı tarih araştırmalarıyla ortaya
konulmasında, bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecinde düşünme, merak etme, araştırma, sorgulama
becerilerine sahip olması beklenmektedir. Dilek’e göre ise (Dilek, 2007) tarihi bilginin ve
sorgulamaya dayalı öğretimin dil ve kavram çalışmalarıyla desteklenerek öğretilmesi tarihsel düşünce
becerilerinin de gelişmesine katkı sağlarken geçmişle gelecek arasında bir köprü kurar. Tarihsel
düşünme bireylerin mantıksal düşünme süreçlerini içerisine alan bir dizi zihinsel etkinlikleri
deneyimlemesi yolu ile gerçekleşir (Dilek ve Alabaş, 2014, 147) ki sorgulamaya dayalı tarih öğretimi
bunlardan biridir. Bu çalışmada, sorgulamaya dayalı tarih öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerine göre
şu sorulara cevap aranmıştır:
- Tarih öğretmenlerinin tarih derslerinde en çok kullandıkları yöntemler nelerdir?
- Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler nelerdir?
- Öğrencilerin tarih derslerinde en çok sorguladıkları konular nelerdir?
- Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminin faydaları nelerdir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Deseni
Çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıyla yapılmıştır. Durum çalışmaları
bilimsel sorulara cevap vermede kullanılan ayırt edici bir yaklaşım olarak görülürken (Büyüköztürk
vd., 2014) güncel bir olguyu kendi içeriğinde ve sınırlarının kesin çizgilerle belli olmadığı durumlarda
kullanılan görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984, Akt. Yıldırım, Şimşek, 2013).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem ile seçilen 15 tarih
öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma, farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve araştırmaya
gönüllü katılan tarih öğretmenleriyle birebir görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda
bulunan tarih öğretmenlerinden 6’sı kadın, 9’u erkek olup bu öğretmenlerden 3’ü 7-15 yıl ve 12’si 3035 yıl mesleki kıdeme sahiptir.
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2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışma için araştırmacılar tarafından demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme
formu üç alan uzmanı görüşü alınarak oluşturulmuştur. Görüşmeler, tarih öğretmenleri ile okulların
çalışmaya uygun yerlerinde birebir ses kaydı yapılarak ve araştırmacı tarafından not tutularak
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama her bir öğretmenle 45 dakika sürmüştür. Veriler Nvivo 8
paket programı ile çözümlenmiş, içerik analizi yapılarak temalar ortaya çıkarılmıştır. Verilerin
analizinde ve temaların oluşturulmasında iki uzmandan görüş alınarak analizin güvenirliği sağlanmaya
çalışılmış görüşmelerde elde edilen tüm veriler analize dahil edilerek ve görüşme yapılan öğretmenlere
görüşme kayıtlarının çözümlemesi tekrar okutularak geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bulguların
yazımında öğretmenlerin görüşlerinden birebir alıntılara yer verilmiş ve ilgili öğretmenlerin
görüşlerinin yazımında cinsiyetine dikkat edilerek kadın öğretmenler için K1, K2 … kodları, erkek
öğretmenler için E1, E2, … kodları kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Tarih öğretmenlerinin tarih derslerinde en çok kullandıkları yöntemler
Araştırmaya katılan tarih öğretmenlerine tarih derslerinde en çok kullandıkları yöntemin ne
olduğu sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edildiğinde sorgulamaya dayalı öğretimi kullandıkları
ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerden E7 “…öğrencilerimin sorgulamalarını sağlayarak öğrenmelerini
istiyorum.” derken E8 “…tabi ki sorgulamaya dayalı öğretimi kullanıyorum çünkü tarih neden-sonuç
ilişkisi içinde ve ancak öğrenci bu nedenlerin altında yatan problemleri sorgularsa tarihi öğrenebilir.”
cevabını vermiştir.
Öğretmenlerden K6 “…tarihte genelde farklı yöntem ve teknikler kullanmak istesek de ne
yazık ki düz anlatımı daha çok kullanıyoruz ve düz anlatım içinde sorgulamaya dayalı öğretim hem
kolay hem de bu sürecin sıkıcı olmadan öğrenciyi aktif hale getirerek işlenmesini sağlıyor.” derken
E10 “…diğer öğrenme şekillerinde zaman, tarihi ünitelerin yoğunluğu sorun olabiliyor bu nedenle
sorgulamaya dayalı öğretimi kullanıyorum.” cevabını verirken ve K5 “ tarihi konular çok yoğun,
sıkıcılıktan kurtarmak için genelde sorgulamalarını istiyorum ve bazen onlarda özellikle medyadan
etkilenerek sorgulamaya başladıklarını görüyorum.” vurgusunu yapmıştır. Öğretmenler sorgulamaya
dayalı öğretimi tarih dersleri içinde tarihi konuların yoğunluğu, zamanın kısıtlı olmasından dolayı
kolay bir

yöntem olarak görmekte

ve

öğrencileri tarih dersinde aktif sıkılmadan dersi

dinleyebilmelerini sağladıkları anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerden E9 “Sorgulamayı daha çok kullanıyorum sorular sorarak öğrenciyi
sorgulatıyorum niye, neden, nasıl, niçin gibi…” derken E10 “…sınıflar çok kalabalık ve farklı
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düzeylerde öğrenciler var. Bizim bu noktada en çok işimize yarayan yöntem sorgulatma…” şeklindeki
sözleriyle sınıfların kalabalık olmasının bu yöntemi tercih etmelerinde etkili olduğunu göstermektedir.
Öğretmenlerden E14, E15 “…ben derslerimde öğretmen rehberliğinde gerçekleşen sorgulamaya dayalı
öğretimi tercih ediyorum.” ifadesiyle sorgulamaya dayalı yöntemi kullandıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden E11, E12 “…öğrencilerin sorgulayarak, araştırarak öğreneceği şeylerin daha kalıcı
olduğuna, doğru bir tarih bilinci edindiklerine inanıyorum ve bu nedenle onların soru sormalarını
sağlıyorum.”

demişler

ve

öğrencilerin sorgulamalarının tarih öğretiminde

önemli olduğunu

vurgulamışlardır.
Öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında sorgulamaya dayalı öğretimin tarih derslerinin işleniş
sürecine diğer yöntemlerden zaman ve konu yoğunluğundan dolayı daha uygun görüldüğü ortaya
çıkarken ayrıca öğretmenlerin tarihi konuların öğretiminde öğrenciyi aktif hale getirmek, konuların
kalıcılığını sağlamak içinde bu yöntemi tercih ettikleri söylenebilir.
3.2 Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre sorgulamaya
dayalı tarih öğretiminde kullandıkları yöntemler Şekil 1.’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminde kullanılan yöntemler
Şekil 1 incelendiğinde, sorgulamaya dayalı öğretimde öğretmenlerin kullandığı yöntemlere
göre görüşlerinin sekiz tema etrafında toplandığı görülmektedir. Öğretmenlerin hepsinin tarih
derslerinde “soru-cevap tekniğini” (15) kullandıkları görülürken daha sonra öğrencilere “meraklarını
uyandıracak sorular sorma” (13) ve “doğru belge ve kanıtlara yönlendirme” (10) yaptıkları
görülmektedir. Bunun dışında öğretmenler öğrencinin sorduğu “asıl sorunu keşfetmeye çalışma”(6), “
araştırma ve paylaşmaya yönlendirme” (5) yaparken onların “eleştirel düşünebilme” (4), “tartışma” (4)
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ve

“tarihi şahsiyetlerle

empati kurma”larını (3) sağlayarak sorgulamalarını geliştirdiklerini

belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden K1 “…en çok önceki konunun üstünden soru-cevapla geçiyorum,
öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye çalışarak ders esnasında konuya göre de
sorgulatmaya çalışıyorum.” derken ” E11, K6, E9 “…konuları soru-cevap şeklinde işliyorum ve tarihi
olayları sorgulatıyorum.” ve E15 “…bazen ben soruyorum öğrencilerden cevap bekliyorum, bazen de
öyle konular geliyor ki öğrenciler soru sormaya başlıyor.” ifadeleriyle bu görüşü desteklemiştir.
Öğretmenlerden K2 “…mesela derste işlediğim İlk çağ tarihi Tanrı Kral diyorum sorularında sorunun
başlığını vereceksin çocuklardan onun cevabını almaya çalışacaksın beyin jimnastiği hepsine
düşündürmeye sevk edeceksin çok fazla bilgi vermeyip onların yorumlamasını sağlıyorum.” ifadesiyle
öğrencilere soru sorarak onların tarihi kavramları, olayları ve olguları sorgulama ve yorumlamalarına
katkı sağladığı söylenebilir. K3, E14 “ …ders sürelerimiz kısıtlı bu nedenle en kolay yol derste sorucevap yöntemi kullanarak işlemek oluyor.” diyerek ders süresinin yetersiz olmasından dolayı sorucevap tekniğini kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu cevaplar incelendiğinde tarih öğretmenlerin sorucevap yöntemini kullanarak öğrencilerine sorgulatma yaptırdıklarını düşündükleri görülmektedir.
Öğretmenlerden K1, E7 “Tarihini merak etmesi gerektiğini geçmişimizde neler olup bittiğini
merak etmelerini merak duygusuyla aşılamaya çalışıyorum.” derken E8 “Özellikle inkılap tarihi
konuları çok ciddi konular ve öğrenci sıkılabiliyor burada ben şunu yapmaya çalışıyorum soru işareti
atmaya çalışıyorum akıllarına ve eğer biraz merak varsa ondan sonrası zaten geliyor.” ve K6
“…onların ilgisini çekecek şeyler soruyorum ve merak uyandırmaya çalışıyorum. Mesela Yavuz
Sultan Selim’i nasıl bilirsiniz diyorum ve genelde savaşlarından bahsediyorlar ben ise onun şairane
kişiliği ve yaşadığı olayları anlatıyorum.” ifadeleriyle merak duygusunun öğrencilerde oluşmasını
sağlayarak tarihi konuları ve şahsiyetleri anlattıkları görülmektedir.
Öğretmenlerden E12 “ …öğrenciler zaman zaman kendi sorgulama yapabilir ve kafasına
takılanları sorup bu şekilde kaynak taraması daha iyi olabilir sadece öğretmenin anlatması biraz sıkıcı
oluyor bu nedenle ben öğrencileri doğru kaynaklara yönlendirmeye çalışıyorum.” ifadesiyle
öğrencileri öğrenmeyi öğrenmeye ve tarihi kaynaklara yönlendirmeye çalıştığını göstermektedir ki
öğretmenlerden K6 “ …genelde kulaktan dolma bilgilerle gelip öğrenciler soru soruyor özellikle tarihi
şahsiyetlerle ilgili ve ben bu bilgilerin kaynaklarını soruyorum hani nereden okudun nereden edindin
diye… onlara tarih biliminin belgelere dayandığını ve doğru kaynakları araştırmaları gerektiğini
söylüyorum.” ve K4, E13 “…tarih doğru belge ve bilgilere ulaşılmadan sorgulanamaz bence ve bu
nedenle öğrencilerimin tarihi sorgularken internetten yada tarihi dizilerden değil de asıl kaynaklara
yönlendiriyorum.” ifadeleri bunu desteklemektedir.
Öğretmenlerden K1, K3, K6, E11, K5, E9 asıl sorunu keşfetmeye çalıştıklarını belirtmişler ve
K1, K3 “ …sorulan soruları çocukların nereden etkilenip sorduklarını, ne düşündüklerini anlamaya
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çalışıyorum.” derken K6 “ …öğrenciler bazen tarihi konuları o dönemin şartları içinde düşünemiyorlar
ve günümüz şartları ile yorumluyorlar bende akıllarına takılan soruları tarihin o dönemine inerek
tekrar tekrar ele alıyorum bu da zor oluyor tabi…” cevabını vermiştir.
Araştırmaya katılan bir öğretmen ise E11 “…tarih bilimi neden sonuç ilişkisi içerisinde
incelendiği için öğrencileri mesela yeniçerilerin kaldırılmasının nedenini sorgulatıyorum ama bunun
için taa Yavuz dönemine kadar inmelerini ve düşünmelerini sağlayarak o döneme ait koşuları
keşfettiriyorum.” ifadesiyle öğrenciler tarihi sorgularken doğru bir yol çizmelerini ve akıllarında yatan
asıl sorunu keşfetmeye çalıştıkları söylenebilir. İki öğretmenin benzer ifadeleri de bunu göstermektedir
ki K5, E9 “ …artık teknolojiyle ve medya ile öğrenciler hazıra alışıyor ve tarihte hiç olmayan bir
kişiyi olayı var olduğunu kafalarına yerleştiriyorlar bu nedenle akıllarına takılan asıl sorunu
keşfetmelerini sağlıyorum.” demiştir.
Öğretmenlerden E9 “…günümüzde bizim derslerdeki temel felsefemiz siyah beyaz arasında
birilerinin olduğunu öğretmek olduğu gibi sadece öğretmeyi değil de yorum yapıp araştırabilen
öğrenen birey yetiştirmek. Bizim öğrenciden istediğimiz şey çok daha geniş kapsamlı düşünmeleri
tarih matematik değildir sonuç 2 değildir hep 2 çıkacak diye bir kural yok zaten bazı olaylarda farklı
yaklaşımlar da vardır hepsi doğru veya yanlış olabilir Doğru yanlış meselesini anlatmaya
çalışıyorum, çok fazla kaynak kullanmaları ve sorgulamaları gerektiği örneğini vererek anlatmaya
çalışıyorum.” ifadesiyle tarihin fen ilimleri gibi deneye, gözleme ve mantıksal hesaplamalara
dayanmadığını bu nedenle de tarihi konuları araştıran sorgulayan, yorumlayan bireyler yetiştirilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
Öğretmenlerden E10 "Tarih dersini anlamak için görseller önemli o yüzden dizileri izliyorlar
bizlere de kahramanların gerçekte var olup olmadığını soruyorlar Öyle diyorlar bizde onlara
öğrenmeye yönelik sevk ediyoruz.” diyerek öğrencileri diziler yoluyla öğrenmeye sevk ettiklerini
belirtmişlerdir. E7 “…sorgulanan konuları kendilerinin araştırıp arkadaşlarıyla paylaşmalarını
sağlıyorum böylece kendi aralarında kaynakları ve bilgileri tartışarak bilgilerini paylaşma ortamı
oluşuyor.” derken K5 “ …araştırma yapmaları merak etmeleri önemli böylece kendi kendilerine de
öğrenmiş oluyorlar.” demiştir.
Öğretmenlerden E8 “…Tarih güncelle ilinti olmasından dolayı öğrencilerle münazara ve
tartışma ortamı ortaya çıkmış oluyor özellikle inkılap tarihinde bu şekilde yaparak öğrenciyi de dersin
içine almış ve aktif hale getirilmiş oluyorum.” sözleriyle münazara yaparak öğrencilerin öğrenmesine
katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Başka bir öğretmen ise E14 “… biz resmi tarihi çocuklara öğretiyoruz
ama bunun yanında çocuğa şunu söylememiz lazım Çocuk doğru bilgiye ulaşacak ama ön yargılı
yaklaşırsa doğru bilgiye ulaşamaz, araştırmayı doğru bir yaklaşımla gerçekleştirip paylaşabilmeli…”
ifadesiyle öğrencilere sorgulamayı öğretirken aynı zamanda öğrendiklerini aktarabilmeyi de
öğretilmesi gerektiğini belirtmiştir.

1402

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Öğretmenlerden K2 “…mesela Orta Asya’da Türklerin göç sebeplerini öğretmek için önce
Orta Asya’nın coğrafi, iklim, siyasi özelliklerini anlatıyorum ve daha sonra siz olsaydınız neden göç
etmek isterdiniz diyorum böylece göçün sebepleri ortaya çıkıyor.”

diyerek tarihsel empati

kurdurduğunu belirtmiştir.
Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminin öğretmenler tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı
görülürken her öğretmenin farklı tarihi konuları öğrencilere öğretirken farklı yöntem ve teknikler
kullandıkları anlaşılmaktadır.
3.3. Öğrencilerin tarih derslerinde en çok sorguladıkları konular
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tarih
derslerinde en çok sorguladıkları konular Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Öğrencilerin en çok sorguladıkları konular
Şekil 2 incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre öğrencilerin en çok sorguladıkları konular
altı tema altında toplanmıştır. Bunlar “tarihi dizi ve filmler” (15) teması altında “Kanuni Sultan
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Süleyman ve Hürrem” (8), “Osmanlı harem” (5), “kardeş katli” (4), “Abdülhamit dönemi” (1) konuları
altında temalar toplanmıştır. Diğer en çok sorgulanan “güncelle bağdaştırılan tarihi konular” (15)
temasının altında “darbeler” (12) ve bu temanın altında “15 temmuz” (10), “1960-1980 darbeleri” (5)
ve “Adnan Menderes’in hayatı ve ölümü” (2) gelmektedir. Ayrıca ana tema altında “Sovyet Rusya’nın
izlediği politikalar” (2), Almanya’da Hitler dönemi (1) sorgulanan konular arasında gelmektedir.
Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre sorgulanan konular arasında “İnkilap
tarihi” (9) konuları da yer almakta ve bunlar “Kurtuluş Savaşı” dönemi (4), “Ermeni sorunu”(3),
“Halifeliğin kaldırılması” (2) dır. Diğer bir ana tema ise “Osmanlı tarihi” (6), konularından “Osmanlı
yükselme dönemi olayları” (3), “19.yy Toprak kayıplarının nedenleri” (2), İstanbul’un fethi (1) dir.
Öğrenciler “Tarihi devirler” temasının altında “İlk insanlar” (3) ve “Mısır piramitleri” (2) konusunu
sorgularken diğer bir temada ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel hayatı” (5) ile ilgili konular yer
almaktadır.
Öğretmenler tarihi dizi ve filmlerden yola çıkarak öğrencilerin tarihi sorguladıklarını K5
“…özellikle padişahların hayatlarını, onlarla ilgili günümüzde yayınlanan dizilerin gerçeği yansıtıp
yansıtmadığını, bazı olayların gerçek sebeplerini araştırıp sorguluyorlar.” diyerek belirtmiştir.
Tarihi dizi ve filmlerin sorgulandığını E15 “…bu konuda şöyle söyleyeyim daha çok televizyon
dizileri falan son yıllarda eleştirilmeye başlandı mesela Kanuni ile ilgili dizi çıktığında yalan yanlış
şeyler olarak görüyor çocuk bunun doğrusunu merak ediyor ve her nasıl olması gerektiğini söylüyor
daha çok işte basın yayından televizyon dizileri olsun filmler olsun mesela İstanbul'un fethi ile ilgili
1453 Fetih filmi çıktığında çocuklar, bunu çok merak ettiler buna dayalı sorular oluyor. Biz ne kadar
anlatsak da orada gördüğünü, dizileri gerçek zannediyor çocuk…” derken E12 “…Tarih filmlerinin
çoğunun çok gerçekçi ve rasyonel değil o yüzden bu örneği veriyorum Örneklerde mesela Muhteşem
Süleyman var bu dizinin çok rasyonel olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü devamlı saraydan
çıkmayan bir padişah objesi bulunmakta. Halbuki Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl iktidar döneminde
ne kadar sarayda geçirdiği malumunuz ancak öğrenciler gerçek tarih olarak kabul edebiliyor.”
ifadesiyle tarihi dizilerin öğrencileri sorgulamaya yönlendirdiğini, ancak aynı zamanda yanlış bilgileri
de gerçekçi olarak sunduğunu belirtmişlerdir. K1 ise “…bazen öğrencilerin ilgisini de çekebilmek için
tarihi dizilerden örnekler veriyorum bakın şurada bu olay olmuştu onun gibi diye ve onların
sorguladığını görüyorum.” ifadesiyle dizileri öğrencilerin ilgi ve meraklarını arttırmada kullandığını
söylemiştir.
Öğretmenlerden K4 “…dizileri görüp haremle ilgili sorular soruluyor işte bu kadar rahatlar
mıydı harem neden var gibi …” demiş ve öğrencilerin haremi merak ettiklerini belirtmiştir. Dizilerin
yine sorgulamada etkili olduğunu E13 “…Mesela neden Padişah kardeş katline onay vermiştir Neden
Osmanlı Devleti belli bir dönem padişahtan çok devlet adamlarının veya sadrazamların ön plana
çıktığını soruyorlar.”, E14 “ Mesela Fatih Sultan Mehmet’i anlatıyorsunuz kardeş katlini atıyorsunuz
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çocuklar bununla ilgili televizyonda da izledikleri diziler oluyor ve doğal olarak sorarlar Hocam işte
kardeşini öldürecek mi bu ne olacak gibi sormuş oluyorlar daha bir ilgili oluyorlar Bu sorgulama
yöntemi bilinci attırıyor.” sözleriyle dizilerin öğrencilerin Osmanlı’da yaşanan kardeş katli olayını
sorgulamalarında etkili olduğunu ve bunu sınıf içine de aktardıkları anlaşılmaktadır.
Araştırmaya katılan tarih öğretmenlerinin hepsinin güncel konuları sorgulattıkları ve tarihi
konularla dün-bugün-gelecek üçlemesinde öğrencilerinin tarihsel düşünme becerilerini geliştirmeye
çalıştıkları görülmektedir. Öğretmenlerden E15 “… öğrenciler en çok popüler ve güncel olayları
sorguluyor. 15 Temmuz darbe girişimi gibi, darbenin ne demek olduğu, neden çıktığı gibi…” derken
K1, E8, E11 “…bundan önce öğrenciler darbe nedir çok üzerinde durmuyorlardı ancak artık biz
11.sınıfta 1960-80 darbelerini işlerken sorguluyor, yorum yapıyorlar…” demiş ve K5 “…asılan
başbakan Adnan Menderesin hayatını, nasıl idam edildiğini merak ediyorlar...”, E14 ise
“…demokrasi

dersinde

öğrenciler

darbelerin

olumsuz

yönlerini

kendileri

araştırıp

sorgulayabiliyorlar.” diyerek Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin tarih
konularına da yansıdığı ve tarih öğretmenlerine sorulduğu görülmektedir.

Öğretmenlerden K5

“Bugün Avrupa’da tırmanan Nazizm ve faşizmin temel dayandığı Hitler iktidarı dönemini merak
ediyorlar… Yahudi soykırımı gibi…” ifadesiyle güncel konuların tarihe olan ilgiyi arttırdığı
söylenebilir.
Öğretmenlerden E8 “…lise öğrencisinin dikkatini çeken bir konu güncel bir konu. Yani mesela
Rus uçağı düştü. Bu sene öğrencilerle bu konular sınıfta konuşuldu… Güncel konular daha çok
dikkatlerini çekiyor.” derken E9 “…bir tarihçi olarak ister istemez yaşanan tarihi, siyasi gelişmelerin
tam ortasında buluyorsun kendini ve derslerde öğrencilerin direkt sorularıyla karşı karşıya kalıyorsun
ve doğru yönlendirme burada çok önemli…” diyerek öğrencilerin güncel yaşanan sorunları merak
ettiği ancak bu nokta da bir tarih öğretmenin rolünün de önemli olduğunu vurguladığı görülmektedir.
Öğretmenlerden K4 “…Mesela bu sene 9.sınıflarda derslerim var. Eski çağ tarihinden
Selçuklu tarihine kadar anlatmış olduk. Buraya baktığımızda öğrenciler bu eski çağ dönemlerindeki
yaşayış tarzı, değişik isimleri, ilk yapıları, hangi dönemde ne yapmış, bunlar çok dikkatlerini çekmeye
başladı.” derken K5 “… geçmişte Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığını, esrarengizliğini falan
sorguluyorlar.” ifadesiyle öğrencilerin tarihin başlangıcını, ilk insanların hayat ve yaşayışlarını, bu
dönemlerde yapılan tarihi eserleri merak edip sorguladıkları anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerden E11 “…Öğrencilerin çok yoğun ilgi gösterdiği konulara tarihte Osmanlı
Tarihi konulardır, özellikle Osmanlı yükselme nedenleri onların daha çok hoşuna gidiyor ama
onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılları anlatırken biraz toprak kaybından dolayı üzülüyorlar, neden
toprak kayıpları yaşandı sorguluyorlar, sorgulama yöntemiyle yaptığımız zaman tarihi daha iyi bir
analiz yaptıklarını gözlemliyoruz.” K3 “Osmanlı tarihini merak ediyor ve araştırıyorlar.” diyerek
öğrencilerin tarihi konuları sorguladıklarını ve Osmanlı tarihine ilgilerinin olduğunu ifade ederken E7
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“Genelde bana sorulan sorular İstanbul fethinde o surların nasıl aşıldığı, topların nasıl döküldüğü,
gemilerin nasıl yürütüldüğü, bunlar ilgilerini çekiyor çocukların...” sözleriyle tarihteki ilgi çekici
olayların

öğrencilerin

sorgulamasına

ve

merak

duymasına

neden

olduğu

söylenebilir

ki

öğretmenlerden E7 “…Geçmişteki insanlar neler yapmış, nasıl yapmışlar, savaşlar üzerine daha çok
sorular geliyor.” diyerek insanların sosyal yaşantılarını ve daha sonra gerçekleşen savaşlarını
sorguladıkları görülmektedir.
İnkılap tarihi konuları içinde öğrencilerin dikkatini çeken konulardan birini E8 “…mesela
bizlerinde sorguladığı zaman daha iyi oluyor mesela bir Ermeni soykırım meselesi var öğrenciler
bunu sorguluyor.” derken K2 “…Mesela Ermeni soykırımını sorguluyorlar ama bu noktada tek bir
kaynaktan doğru bilgiye ulaşamazsın çünkü kimi Ermeni Soykırımı yapıldığını savunuyor kimi tersini
savunuyor birden fazla kaynak ve objektif kaynaklara gitmeniz gerekiyor.” diyerek sorgulamanın
dikkatli bir şekilde gerçekleşmesi gerekliliğinden ve kanıt temelli tarih öğretiminin öneminden
bahsetmişlerdir.
İnkılap tarihi konularını öğrencilerin sorguladığını E10 “ …günümüze yakın konuları daha çok
merak ediyorlar mesela inkılap tarihi konuları Kurtuluş Savaşı’nda gerçekleşen olaylar ve hikayeler
Seyit Onbaşı’nın topu kaldırması gibi şeyleri sorguluyorlar.” ve E13 “…Kurtuluş Savaşı döneminde
sadece Halifeye saltanata bağlı olmadığı gibi, neden kaldırıldığı gibi sorular soruluyor. Böyle olunca
biraz daha olayı sorgulayıp nedenlerini öğrenerek öğretim yapmış oluyorum.” sözleriyle ifade
etmiştir. Öğretmenlerin söylemlerinden anlaşıldığına göre öğrenciler özellikle diziler, filmler, güncel
konularla ilgili konuları tarih dersi içinde sorgulamakta, araştırmakta ve öğrenmeye çalışmaktadırlar.
3.4. Sorgulamaya dayalı tarih öğretimin faydaları
Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre tarih öğretim
sürecinde sorgulamaya dayalı öğretimin kullanılmasının öğrenciye yönelik faydaları Şekil 3’te
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Sorgulamaya dayalı tarih öğretiminin faydaları
Şekil 3 incelendiğinde, öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen bulgulara göre, sorgulamaya
dayalı tarih öğretiminin faydaları yedi tema altında toplanmıştır. Öğrenci “geçmişle gelecek arasında
bağ kurar” (15), “doğru bilgiye ulaşma yollarını öğrenir” (15), “aktif öğrenmeyi sağlar” (15),
“problem çözmeye teşvik eder” (12), “tarihi konuları ve şahsiyetleri daha iyi analiz eder” (7),
“problemi zihninde canlandırır” (6), “eleştirel düşünmeyi öğrenir” (4) alt temaları ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin hepsi sorgulamaya dayalı tarih öğretimiyle geçmişle gelecek arasında bağ
kurabildiklerini, doğru bilgiye ulaşabildiklerini ve aktif öğrenmenin sağlandığını ifade ederken K1,
E10, E13, K2 “…öğrenciler geçmişle gelecek arasında bağ kurabiliyor ve bu onların tarihi daha iyi
anlamalarını sağlıyor.” derken K6 “… öğrenciler geçmişteki yapıların günümüzde nerede nasıl
olduğunu araştırıyor, bugünkü ülkeleri ve tarihini öğreniyor.” diyerek geçmiş ve gelecek arasında
öğrencilerin sorgulayarak bağ kurabildiklerini belirtmiştir.
Öğretmenlerden K6, K5, E14, E15 “…sorgularken doğru kaynaklara ulaşmayı tarihi bilgi
veren her kaynağın doğru olmadığını da görüp sorgulamayı araştırmayı öğreniyorlar.” derken
öğretmenlerin hepsi “ …doğru bilgiye ulaşma yollarını öğreniyorlar, problem çözme becerileri
gelişiyor…” demiştir. Öğretmenlerden E7 “…tarih de doğru bilinçli bir nesil yetiştirmek için öncelikle
doğru bilgi veren kaynaklara nasıl ulaşacaklarını öğretmek gerektiğine inanıyorum ve burada
sorgulamaları önemli…” demiş ve K3 “…günümüzde çok bilgi kirliliği var öğrenciler okudukları ya
da gördükleri olayları sorgulayıp doğrusunu bulabiliyor.” ifadesiyle tarihi kaynaklara ve bilgilere
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ulaşmada sorgulamanın önemini ortaya koymuştur. Ayrıca K1, K5 “…tarihi olayları sorgularken hem
eleştirel düşünebiliyor öğrenci hem de tarihin zincirleme giden örgüsünde problem çözmeye teşvik
ediyor.” derken E11 “…mesela Osmanlı’da yaşanan olaylarda padişah yerinde olsam şöyle yapardım
böyle yapardım dediklerini duyuyorum tabi dönemin şartlarını da onlara hatırlatıyorum… neden
yıkılmış, neler yapılabilirmiş gibi…” ifadesiyle öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştiğini,
eleştirel

düşünebildiklerini

ve

zihinlerinde

olayları

canlandırdıklarını

yani

tarihsel

empati

yapabildiklerini belirtmişlerdir. E12 “ …örneğin bir savaşı anlattığımda sebep sonuç ilişkisi kurarak
kafalarında canlandırıp farklı sorular sorabiliyorlar.” demiş ve öğrencilerin tarih de yaşanan olayları
zihinlerinde tekrar kurguladıklarını anlatmıştır.
Öğrencilerde merak uyandırmak için etkili bir yöntem olduğunu K3 “…öğrenciler dersin
monotonluğundan kurtulmuş ve aktif bir şekilde derse katılmış oluyorlar özellikle meraklarının olması
derse katılımı da arttırıyor.” sözleriyle anlatmıştır.
Öğretmenlerden E12, E13 ve E14 “…öğrenciler tarihi konularda ve filmlerde geçen şahsiyet
ve olayları daha iyi analiz edip tartışabiliyor.” derken E12 “… mesela bir Kanuni’nin ya da dizide
geçen bir kişinin varlığını tarihte gerçekte nasıl rol oynadığını sorgulayınca bulabiliyorlar.” diyerek
sorgulamaya dayalı öğretimin doğru tarihi bilinç edinmede de önemini ortaya koymuştur.
Öğretmenlerin kullandığı sorgulamaya dayalı tarih öğretimiyle, öğrencilerin tarihsel düşünme
becerilerini geliştirirken sınıf içi etkileşimi sağlayarak dersin aktif bir şekilde işlenmesini sağlamaya
çalıştıkları söylenebilir.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmada öğretmenlerin tarih derslerinde konuların yoğunluğu, ders sürelerinin azlığı ve
kolay uygulanabilirliği, ayrıca öğrenciye katkı sağladığı gerekçeleriyle en çok sorgulamaya dayalı
tarih öğretimini kullandıkları görüşünü belirttikleri ortaya çıkmıştır. Böylece öğrenciyi derste pasif
halden aktif bir hale getirebildikleri, öğrencilerin düşünmesini sağlayarak problem çözme, konular
arasındaki bağlantıları kurabilme, sorgulama becerilerinin geliştirilmesini sağladıkları anlaşılmaktadır.
Öğretmenlerin tarih dersi içinde gerek uygulanabilirliği kolay bir yöntem olması gerekse öğrencilerin
tarihsel düşünme becerilerine katkı sağladığı gerekçesiyle bu yöntemi tercih ettikleri sonucuna
ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin,

öğrencilerin

sorgulamasını

sağlamak

için

soru-cevap

tekniğini

kullandıkları, konularla ilgili meraklarını uyandıracak sorular sorup sorgulattıkları ve asıl problemleri
keşfetmelerini sağladıkları görülmektedir. Bu bağlamda sorgulamaya dayalı öğretimin öğretmenler
tarafından, sadece soru-cevap yöntemine indirgendiği de söylenebilir.
Öğrencilerin en çok sorguladığı konulara bakıldığında ise tarihi diziler ve filmlerdeki konuları
şahsiyetleri merak ettikleri görülürken güncel konularla tarihi konuları bağdaştırdıkları ve
sorguladıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenciler Kanuni dönemi, harem, kardeş katli, dizilerde gösterilen
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entrikaları sorgularken aynı zamanda öğrenmektedir. Semerci ve Kalçık (2017) araştırmalarında,
diziler içinde tarihi dizi türlerinin öğrencilerin ilgilerini çektiği, dizilerde geçen olay ve şahısları
öğrencilerin araştırarak sorguladıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Öğrenciler medyadan ve günümüzde yaşanan olaylardan etkilenmekte yakın tarihi olayları
sorgulamakta yakın zamanda yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi olayından sonra yakın tarihe ilgi
duyup darbeleri araştırmaktadır. Ayrıca dünya gündeminde ve Türkiye’nin gündeminde olan olaylar
“yönetim tarzları, Ermeni meselesi, Hitler dönemi, Türkiye-Rusya ilişkileri” gibi belli başlı konuların
tarih dersi işleniş sürecini de etkilediği ve öğrencilerin bugünden başlayarak tarihi olayları
sorguladıkları görülmektedir.
Araştırma sonucunda sorgulamaya dayalı tarih öğretiminin tarih derslerinin işleniş sürecine ve
öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Öğrenciler nesnel tarihi
kaynaklar

ve

bilgiye

ulaşırken

bu

yöntemin

kullanılmasıyla

tarihi

olayları

zihinlerinde

canlandırabilmekte, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir. Dilek (2000)
tarih öğretiminde sorgulamaya dayalı öğretim tekniklerinin öğrencilerin tarihi düşünce ve becerilerinin
gelişmesinde etkili olduğunu belirtmiştir.
Araştırma sonucunda sunulan öneriler şöyledir:
- Sorgulamaya dayalı tarih öğrenme sürecinde medyanın etkisi araştırılabilir.
- Öğrencilerin güncel konuları tarihle nasıl bağdaştırdıkları incelenebilir.
- Sorgulamaya dayalı öğretim sürecinde yaşanan sorunlar araştırılabilir.
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TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TARİH
DERSİNE YÖNELİK ALGILARI

HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF HISTORY LESSON ACCORDING TO
THE VIEWS HISTORY TEACHERS
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ÖZET
Tarih öğretiminde yeni anlayışlar gelişmekte ve tarih öğretiminde hayat boyu sürecek doğru
bir tarih bilincinin sağlanabilmesi için yeni yetişen nesle tarih konularının nasıl daha iyi
öğretilebileceği tartışılmaktadır. Bu noktada, tarih dersine yönelik öğrencilerin olumlu ya da olumsuz
algıları dersin işlenişi ve öğretim sürecinde etkili olmakta ve öğrencilerin tarih konularını
öğrenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırmanın amacı, tarih öğretmenlerinin görüşlerine göre,
tarih derslerine yönelik öğrencilerin algılarının nasıl olduğunu ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel
araştırma desenlerinden durum çalışması ile yapılmış olup amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt
örnekleme ile belirlenen 15 tarih öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler
görüşme yöntemiyle toplanmış olup görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler
Nvivo8 programı kullanılarak içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre,
öğretmenler farklı düzeydeki ve yerdeki öğrencilerin derslerine girmelerine rağmen, tarih dersine karşı
öğrencilerin algılarına yönelik benzer cevaplar vermişlerdir. Öğretmenlerin görüşlerine göre,
öğrencilerin tarih dersine karşı olumsuz düşünceleri ve önyargıları bulunmaktadır. Bu olumsuzlukları
gidermek için ise öğretmenlerden birçoğu çaba sarf etmekte, ancak gerek okul içi yaşanan sorunlar ve
ders süresinin yetersizliği gerekse okul dışı tarihi gezilerin yapılamamasını birer engel olarak
görmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Tarih öğretimi, tarih dersi, tarih öğretmenleri.
SUMMARY
New conceptions having been developed in history teaching and there has been a discussion
about how well the history can be taught to the new generation to ensure a proper historical awareness
which continues lifelong. At this point, students’ both positive and negative perceptions of history
lesson influence teaching and learning processes and play an important role in students’ learning
history. The aim of this study is to reveal the students’ perceptions of history lesson according to the
views of history teachers. Case study as one of the type of the qualitative research method is used.
Study group includes 15 history teachers determined by using criterion sampling as a type of
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purposeful sampling method. Data is gathered by interview method and interviews are recorded.
Collected data is analyzed by content analysis using Nvivo8 programme. According to the results of
the study, teachers give similar answers even if they give lectures to different groups of students.
Teachers state that students have negative opinions and prejudgement towards history lesson. Most of
the teachers make great efforts to overcome this negativity but they see some obstacles such as
problems inside the school, lack of lesson hours and no historical tours outside school hours.
Key Words: History teaching, history lessons, history teachers.
1. GİRİŞ
Tarih dersinin bir ulusun kimliğini ifade etmesi ve bir milletin kültürel anlamda mirasının
aktarımında önemli katkıları olması tarih dersinin eğitimi ve öğretimi ile alakalı çalışmaların artması
ve bu kapsamda öğrencilerin tarihi, dolayısıyla geçmişi nasıl algıladıkları ile ilgili bilimsel
çalışmaların önem kazanmasına neden olmuştur (Levstik & Barton, 2011; Akt., Dönmez ve
Yeşilbursa, 2014, 416). Tarih alanında yapılan araştırmaların alanı son 30 yıldır genişlemektedir ve bu
genişleme sadece araştırılan bireyler ve gruplar açısından değil, tarih dersi eğiticilerini ilgilendiren
sorunlarda da görülmektedir. Tarih dersi ile ilgili motivasyon eksikliği tarih öğretimi ile ilgili bir diğer
sorundur, tarih öğretiminde esas problemler öğrenciyi ezber yoluna alıştırmak ve tarih öğretiminde
öğrenciyi ezber ile karşı karşıya bırakmaktır (Yıldız, 2003, 181).
Açıkgöz’e (1995, 313) göre, öğrencilerin tarih derslerine dair motivasyon eksikliği ile ilgili
ipuçları şunlardır: “Ezber derslerden nefret ediyorum.”, “Gelecekte bana hiç yararı olmayacağına
inanıyorum.”, “Dersten nefret ettiğimden doğru dürüst ve planlı çalışmam.”, “Tarihi sevmiyorum ve
dersleri sıkıcı geçiyor.” ve “Düşünmekten çok ezberlemeyi gerektiriyor.” Bu ipuçlarından ortaya çıkan
durum ve sorun tarihin ezber bir ders olup sıkıcı olduğu ve öğrencilerin tarih dersinin kendilerine
pratikte hiçbir yarar getirmeyeceğini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Weiner’a (1995) göre,
tarihi konular her insan için farklı anlamlar taşırken çoğu tarihi olayları, tarihleri, şahısları ezberlemek
olarak gördüğünü ve tersi halinde ise tarihi faydasız ve önemsiz gördüklerini ifade etmektedir. “Tarih,
kimine göre yazın, kimine göre olgulardır; kimine göre arşiv karıştırmak, kimine göre kaynak
yorumlamaktır; kimine göre sanat, kimine göre bilimdir; kimine göre sıkıcı zahmet, kimine göre
tutkulu emektir; kimine göre yaşanılan anın açıklaması, kimine göre geçmişin ortaya çıkıp
gerçekleşmesidir.” (Barzun ve Graff, 2004; Akt. Kiriş, 2009).
Gelenekselleşmiş tarih öğretiminde tarih ders kitapları, öğretmen ve öğrenci üçlüsü içinde
gerçekleşen öğretimde öğrenci kendini gerçekleştiremez ve pasif haldedir. Tarih öğretiminin ezberci
öğretim anlayışından sıyrılıp yeniden yapılandırılması gerekmekte ve değişen teknoloji ile beraber bu
yavaş yavaş gerçekleştiği söylenebilir. Öğrenci merkezli anlayışa göre geliştirilen yaklaşımların
profesyonel anlamda tarih öğretimi içerisine yerleştirilmesi gerekmektedir. Tekeli’ye (2010) göre de,
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öğrenci ezberci tarih öğretimi yerine oyunlarla, tartışmalarla, eleştirel değerlendirmelerle, grafikler,
haritalar yaparak, değişik kaynaklar kullanarak, yazarak aktif bir şekilde derse katılmalıdır. Özellikle
tarih derslerinde nasıl bir bilincin öğrencilere verildiği önem taşımaktadır ki bu bilinç tarih dersi
dışındaki derslerde verilemeyebilir (Ulusoy, 2009). Bu anlamda bu çalışma ile tarih dersi öğretiminde
öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar tespit edilerek bu zorlukların aşılması ve tarih dersinin
öğrenciler tarafından sevilerek, anlayarak ve kalıcı bir şekilde öğrenildiği bir ders olmasını sağlamak
adına ne tür yöntemler kullandıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada
şu sorulara cevap aranmıştır:
- Tarih derslerine karşı öğrenci algıları nelerdir?
- Tarih dersinde olumsuz öğrenci algılarına karşı öğretmenlerin uyguladığı çözümler nelerdir?
- Tarih dersinde öğretmenlerin önüne çıkan engeller nelerdir ve bunları aşmak için neler
yapıyorlar?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Deseni
Araştırmanın amacına uygun olarak, Bartın ilindeki iki farklı ortaöğretim kurumunda
(Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi) görev yapan tarih öğretmenlerinin görüşlerine göre, öğrencilerinin
tarih dersi algılarının değerlendirilmesinde

nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni

kullanılmıştır. Olgu bilim deseni farkına vardığımız halde anlamını tam manasıyla bilemediğimiz,
yaşadığımız dünyanın içindeki olayları, deneyimleri, algıları, kavramları, durum ve yönelimleri
araştırmaya olanak sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
2.2. Çalışma Grubu
Çalışma grubu Bartın merkez okullarından iki Anadolu lisesi ve iki meslek lisesi tarih
öğretmenlerinden oluşturulmuştur. Amaçlı örnekleme çeşitlerinden ölçüt örnekleme ile seçilen
okullardaki tarih öğretmenlerinden çalışmaya gönüllü katılanlarla araştırma yürütülmüştür. Çalışma
grubu, meslek liselerinde görev yapan 4’ü kadın 3’ü erkek; Anadolu liselerinde görev yapan 2’si
kadın 6’sı erkek olmak üzere toplam 15 tarih öğretmeninden oluşmaktadır.
2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada araştırmacılar tarafından demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme
formu uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Tarih öğretmenleriyle birebir ses kaydı ve araştırmacı
tarafından not tutularak okulun araştırmaya uygun sessiz rehberlik odaları ve sınıflarında
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Nvivo 8paket programı kullanılarak içerik analizi yöntemiyle
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çözümlenmiştir. Analiz sürecinde iki uzmandan görüş alınmış ve elde edilen tüm veriler analiz
sürecine

dahil edilmiştir. Katılımcıların görüşlerinden alıntılar yapılarak bulgular bölümünde

sunulmuştur. Katılımcılardan Anadolu Lisesi’nde görev yapın kadın öğretmenler ALK1, ALK2,…,
erkek öğretmenler ALE1, ALE2, … olarak; Anadolu Lisesi’nde görev yapın kadın öğretmenler
MLK1, MLK2,…, erkek öğretmenler MLE1, MLE2, … şeklinde kodlanmıştır.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde tarih öğretmenlerinin tarih derslerine karşı olumsuz öğrenci algıları bunlara
ilişkin ders içinde uygulanan çözüm önerileri, karşılaştıkları engellere ilişkin görüşleri ve çözüm
önerilerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Tarih derslerine karşı öğrenci algıları
Araştırmaya katılan öğretmenlere, öğrencilerin tarih dersine karşı sergiledikleri olumlu ve
olumsuz tutum ve davranışları sorulmuş ancak öğretmenlerden genel olarak olumsuz öğrenci tutum
ve davranışları dile getirilmiştir bu olumsuz öğrenci tutum ve davranışları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Tarih derslerine karşı olumsuz öğrenci algıları
Şekil 1 incelendiğinde, tarih derslerine karşı olumsuz öğrenci tutum ve davranışları 6 farklı
temaya ayrılmış ve bunlardan “tarihi ezbere dayalı görme” (7), “sınav odaklı öğrenme zorunluluğu”
(6) ana temasının altında “sadece soru gelen konuları öğrenme” (1) teması, “tarih öğrenme ihtiyacı
hissetmemesi” (5) ana teması kendi altında “ne işe yarar” (2) , “sıkıcı” (5), ana temasının altında
“uykum geliyor” (2), “bu derste başarısızım” (3) ve “tarih öğretmenlerine karşı olumsuz tutumlar” (2)
temasının altında “önceden karşılaştığı sosyal bilgiler ve tarih öğretmenleri” (1) alt teması ortaya
çıkmıştır.
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Tarih derslerine karşı olumsuz öğrenci tutum ve davranışlarının başında katılımcıların en çok
belirttiği “tarihi ezbere dayalı olarak görme” teması yer almaktadır. Öğretmenlerden MLK3, ALE2,
MLK4 “ …tarih dersini ezbere dayalı bir ders olarak biliyorlar ve tüm tarihi nasıl ezberleyebiliriz ki
diyorlar…”ifadesini kullanırken MLK2 “... öğrenciler tarihi tamamen ezber bir ders olarak
görüyorlar ve sınav öncesinde çalışsak yeter daha önce çalışırsak unutuyoruz zaten hepsini
ezberleyemeyiz gibi sözler söylüyorlar…” diyerek tarih dersine öğrencilerin olumsuz bakmalarının bir
diğer nedeninin de tarihin ezbere dayalı bir ders olarak görülmesine bağlamaktadır ki bu da
öğrencilerin düşüncelerini etkilemektedir. Bu anlamda katılımcılardan ALE3 “Tarih dersinde sadece
YGS sınavında soru gelen konuları çalışılıyor ki bizim okulda öğrencilerin büyük çoğunluğu farklı
alanda haliyle öğrencide YGS sınavını dikkate alıyor ve tarih diğer derslere göre önem sırasında çok
geride kalıyor.” diyerek dersi, öğrencilerin sınav odaklı öğrendiklerini ve sadece soru gelen konuları
öğrenmek isteklerini ifade etmiştir.
Öğretmenler ikinci sırada “tarih öğrenme ihtiyacı hissetmeme” temasını dile getirmişler ve bu
anlamda katılımcıların ifadelerinden elde edilen bulgulara göre öğretmenlerden ALE1, MLK1, ALE4,
MLK3, ALE2 “…öğrencilerin tarih dersi öğrenme ihtiyacı hissetmediğini…” söylemişlerdir.
Öğretmenlerden ALE1 ve MLK1 “… geçmişte yaşanmış şeyleri neden şimdi yeniden görüyoruz?
…görmeye gerek var mı? Zaten hep gitmiş bu insanlar… o dönemdeki o devletleri incelememize
öğrenmemize ne gerek var?” sözlerini öğrencilerinden duyduğunu ifade ederken ALE4 “Sınıflarda
tarihe ilgi duyan öğrenciler maalesef az bunlar da son dönemde tarihi dizilerden görmüş oldukları
şeylerden dolayı ilgi duyuyorlar bununla alakalı soru soruyorlar genel olarak ilgisiz alakasızlar
genelde tarih dersine girmek istemiyorlar.” sözleriyle öğrencilerin tarihi konuları geçmişle alakalı
gördüklerini ve pratikte, günlük hayatta işe yaramayacağını düşündüklerini ve ALE2 “Temel problem
öğrencinin ihtiyaç hissetmesi insanın bir şeyde başarılı olabilmesi için ona ihtiyaç hissetmesi
gerekiyor.” diyerek tarihi öğrenme ihtiyacı hissetmedikleri vurgulamıştır.
Öğretmenlerden ALE2, MLE4, MLK3, ALE4 öğrencilerden sık duydukları olumsuz bir
ifadenin de sıkıcı olduğudur ki MLE4, MLK3 “Öğrencilerin bazıları gereksiz ve sıkıcı olmasından
bahsediyor.” derken katılımcılardan ALE4 ve ALE2 “… genelde sıkıcı olması uykumuz geliyor
diyorlar.” ifadesine göre tarih derslerinin sıkıcı ve uyku getiren bir ders olarak görüldüğü söylenebilir.
Katılımcılardan MLK4, MLK3,ALE2 “Zaten ben bu derste başarısızım.” diyerek öğrencilerin derse
karşı

olumsuz

tutumlarının

sebebini

zaten

çalışsa

da

başaramayacaklarına

inanmalarına

dayandırmaktadır.
Katılımcılardan ALE2 ise farklı olarak “… öğrencilerin daha önce karşılaştığı tarih ve sosyal
bilgiler öğretmenleri çocuklarla etkileşim içerisinde bir ders işlemedi ise ve daha da kötüsü öğrenci,
öğretmene karşı olumsuz bir tutum geliştirdi ise olumsuz bir bakış ediniyor.” diyerek öğrencilerin
olumsuz düşüncelerinin sebebini daha önceki ders öğretmenlerinin tutumuna ve davranışlarının
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öğrencilerin üzerine etkisine bağlamaktadır. Arslan’a (2005) göre ise tarih eğitiminin ve öğretiminin
başlıca önündeki engellerden biri tarih öğretmenlerinin alan ve mesleki yeterliliklerinin iyi
olmamasından kaynaklanmaktadır.
Katılımcıların ifadelerine bakıldığında, öğrencilerin tarih dersine karşı birçok olumsuz
tutumunun olduğu görülmektedir. Ulusoy ve Gülüm’de (2009) çalışmalarında, sosyal bilgiler
öğretmenliği okuyan aday öğretmenlerden tarih dersi hakkında yorum almak istenmiş ve “Tarih çok
sıkıcı bir derstir. Sürekli aynı şeylerden bahsediliyor.”, “Tarih dersi önemli ancak sevmediğim için bu
dersle pek alakalı olmuyorum.”, “Tarih güzel bir ders ama ilkokuldan beri hocalar hep sıkıcı hale
getirdiği için işlemek zoruma gidiyor.”, “Hocalar öğrenciyi fazla sıkıyor.” gibi benzer yanıtlar
almışlardır. Buradan da anlaşılıyor ki tarih dersine karşı olumsuz tutumların başında sıkıcı bulunması,
sevilmemesi ve öğrencilerin, öğretmenlere karşı olumsuz tutumları gelmektedir.
Tarih

derslerine

karşı olumsuz öğrenci tutum ve

davranışları değerlendirildiğinde,

katılımcılara göre öğrencilerin tarih dersini ezbere dayalı bir ders olarak görmeleri, öğrenme ihtiyacı
duymadıkları ve ne işe yaradığını sorguladıkları söylenebilir. Akbaba’da (2008) yaptığı çalışmada
öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine karşı olumsuz bir tutum sergilediklerini
gözlemlemiş ve esasen fen bilimleri ve teknik meslek alanlarındaki öğrencilerin meslek dersleriyle
Atatürk ilke ve inkılapları dersi arasında bir ilişki kurulamadığı sürece öğrencilerin dikkatinin derse
çekilemediği ve dersin tekrar niteliğinde olduğu vurgusunu yapmıştır.
3.2. Tarih dersinde olumsuz öğrenci algılarına karşı öğretmenlerin uyguladığı çözümler
Tarih dersinde olumsuz öğrenci algılarını değiştirmek için öğretmenler tarafından uygulanan
çözümler Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Tarih öğretmenlerinin uyguladığı çözümler
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Şekil 2 incelendiğinde, öğretmenlerin tarih dersini sevdirmek için en çok “tarihi görsellerden
faydalanma” (15) bu temanın altında “tarihi film ve belgeseller” (13), “aktif bir şekilde akıllı tahta
kullanımı” (15), “tarihi haritaların kullanımı” (2), “soru cevap tekniğinin kullanımı” (10) ve “sınava
gireceklerini hatırlattıkları” (8) görülmektedir. Bunun dışında “tarihi hikayeler anlatma” (7), “tarihi
konuları güncel olaylarla bağdaştırma” (6), “öğrencilerin ön yargılarını bilerek yaklaşma” (4),
temasının altında “neden tarih öğrenmeli sorgulatma” (4) yer almış ve “darama ve tiyatro yaptırma”
(3), “münazara yaptırma” (1), “tarihi roman okutma” (1), “tarihi eserlerin maketlerini yaptırma” (1)
gibi uygulamalar yaptırdıkları ortaya çıkmıştır.
Tarih

öğretmenlerinin

hepsi

öğrencilerin

tarih

dersine

yönelik

olumsuz

algılarını

değiştirebilmek için tarihi görsellerden faydalandıklarını akıllı tahtaları kullandıklarını tarihi film ve
belgeseller izlettiklerini ve haritaları kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu doğrultuda öğretmenlerden
ALE4 “… sadece öğretmenin anlatmasıyla olmuyor görsellerden de istifade etmek bizim için önemli
ara ara görselleri durdurup soruları sorup onların yorumlarını dinliyorum…” derken ALE2 “Tarih
derslerine çoğunluğunun ezbere karşı önyargısı var fakat ezberin her yerde olduğunu söylüyoruz
kullanıyoruz bu nedenle mesela belgeselleri kullanıyorum kendim.” ifadesini belirtmiştir. Yine MLE2
“… genelde görsellerden faydalanıyorum, belgesel ve film izlemek daha zevkli oluyor.” diyerek bu
durumu ifade ederken MLK3 “… görsel bizim için çok önemli videolar filmler belgeseller bizim için
çok ideal bu nedenle akıllı tahta bizim en fazla işimize yarayan eğitim araçlarından birisi…” demiş ve
görsel materyal kullanımının önemini vurgulamıştır. Katılımcılardan ALE2 “Takılmaları engelleyecek
şekilde tarihi anlatarak günümüzde de bağlantı kurmaya çalışıyorum. Mesela Kore - Türkiye maçı
vardı. Koreliler milli takımımızı destekledi mesela niye böyle oldu bu sevginin kaynağı neye
dayanıyor anlattım. Güney Kore 1952 Kore Harbi'nde Türkler 700 şehit verdi ve bu da onların
gönlünde Türklerin taht kurmasına sebep oldu…” diyerek çağdaş konuları da kapsayan örneklerle
tarihi bilgileri bağdaştırdığını ve bu yolla tarih dersini öğrencilere sevdirmeye çalıştığı görülmektedir.
Katılımcılardan MLK3 “ … genelde akıllı tahta ve görselleri kullanıyorum.” demiş ve görsel
içerik zenginliği elde etmek amaçlı internet bağlantısı olan akıllı tahtayı işe koştuğunu ifade etmişken
aynı şekilde ALK2 “… genelde akıllı tahta görsellerini kullanıyorum.” demiştir. Ayrıca ALE6 “Sınıf
içerisinde görselleri kullanarak anlatmaya çalışıyorum.” ve “Türk film en yakın zamanda çevrilen dizi
gibi filmleri öneriyorum uygunsa hangi etkinlikler aktif öğrenme sürecine katkı sağlıyor. Akıllı tahtayı
kullanıyorum görseller veya sunumlar varsa bunlarla dersi daha renkli hale getirmeye çalışıyorum.”
diyerek diğer tüm katılımcılar gibi tarih derslerinde özellikle öğrencilerin sıkılmalarını engellemek ve
ilgilerini çekmek amaçlı görsel imkanları kullanarak ders anlattıklarını ifade etmişlerdir. Yine
görselleri kullanma adına MLE3 “… mesela o konuyla ilgili hazırladığımız veya hazırlanan sunumlar
var. Bunları genellikle etkileşimli tahtada gösteriyoruz, mesela tarihte harita çok önemli oradan
gösterebiliyorum.” derken MLE2 “Öğrencilerin en çok etkilendiği konulardan birisi de belgesel
seyretmek, tarih filmler seyretmek.” demiş ve ALE6 “Birlikte fikir elde edebilecekleri görseller

1417

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

göstermeye çalışıyorum.” diyerek akıllı tahta dışında tarihi dizi ve belgesellerin yansıtılması sunumlar
hazırlanıp sunulması yoluyla göstererek öğretme yoluna gidildiğini, harita kullanımı ile de ders
içeriğinin güçlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcılardan ALK1 “… tarih sebep sonuç ilişkisi içerisinde akar ve her olayın bir nedeni ve
buna bağlı olarak sonucu vardır bu yüzden tarih derslerinde olaylar arasında bağlantı kurmaları için
öğrencilerle soru cevap diyolagları içerisinde ders işliyorum.” derken MLK2 “… tarihini
sorgulamayan gerçek tarihi öğrenemez diye düşünüyorum bu nedenle derse hazırlanmaları için
verdiğim projeler ve ders esnasında konu anlatırken de öğrencilere sorular sorarak onlarında cevap
vermelerine olanak sağlayarak dersi canlı tutuyorum.” demiş ve benzer şekilde MLE1 ve ALK2 “…
soru cevap yöntemi kullanıyorum, öğrencilerin derse katılımı artmış oluyor.” ifadesiyle ders içinde
kullanılan soru cevap tekniğinin öğrencilerin monoton dinleyici olmaktan çıkıp soru sormasına ve
merak ermesine sebep olduğu için sıkça kullandıklarını dile getirmişlerdir.
Katılımcılardan bazıları öğrencilerdeki derse karşı olumsuz tutumun giderilmesi adına
sınavlara vurgu yaptıklarını ve bu sınavlarda dersteki hangi bilgilerin nasıl yararı olacağını ifade
ederek onların dikkatini çektiklerini belirtirken, ALE1, ALE4 ve ALE5 “… ilerde sınava gireceklerini
vurgulayarak özellikle sınav için motive etmeye çalışıyorum.” derken aynı şekilde ALE6 “Ona
diyorum ki buradan gelecek soru şu kadar, şuradan şuraya soru gelir şeklinde uyarıyorum. Ona dersin
önemini anlatmaya çalışıyorum.” derken MLE3 ve MLE1 de “… daha çok üniversite sınavında
başarılı olması için mutlaka yapması gerektiğini de biliyor onun sonucunda belli bir çaba
gösterebiliyor.” demiş ve MLE4 “… dersin içinde ben mümkün olduğunca çocuklara söz hakkı
vermeye çalışıyorum. Soru sorduğumda bilen çocuğu hemen ödüllendiriyorum.” diyerek benzer
şekilde sınav güdülemesi yaparak öğrencilerin derse karşı olumsuz tutumlarını azaltmaya gayret
ettiklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmenlerden ALE1 “Tarihini merak etmesi gerektiğini geçmişimizde neler olup bittiğini
merak etmelerini merak duygusuyla açmaya çalışıyorum.” ifadesiyle öğrencilerde merak duygusunu
uyandırmaya çalıştığını belirtmiştir. Katılımcılardan ALE5, MLE2 “… vakit oldukça tiyatro ve drama
yaptırmaya çalışıyorum.” demiştir.
Katılımcılardan ALK1 “… bu sene dokuzuncu sınıflara ilkçağ dönemindeki eserleri yaptırdım
maketleri TUBİTAK projesi kapsamında sergiledik öğrenciler eserlere ve o döneme dair
unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını söylediler…” diyerek öğrencilere tarih maketleri
yaptırdığını belirtmiştir.
Öğretmenler öğrencilerin tarih dersine karşı olumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmeye
yönelik çaba harcadıkları görülmüştür. Öğretmenlerin, özellikle görsellerden faydalandıklarını farklı
yollarla tarihi anlatmaya ve benimsetmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.
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3.2. Tarih dersinde öğretmenlerin önüne çıkan engeller
Tarih öğretmenlerinin derslerinde önüne çıkan engellere ilişkin bulgular Şekil 3’te
gösterilmiştir.

Şekil 3. Öğretmenlerin önüne çıkan engeller
Şekil 3 incelendiğinde, öğretmenlerin ifadelerinin dört ana tema etrafında toplandığı
görülmektedir. Bunlardan “ders sürelerinin yetersizliği ve konu yoğunluğu” (15), “öğrencilerin düzey
ve ilgilerinin farklı olması” (10), “okul dışı gezilerinin yapılamaması” (7), “okul içi teknik
yetersizlikler” (6) den oluşmaktadır.
Öğretmenlerin hepsi derslerde süre sıkıntısı yaşadığını belirtirken ALK2 “… ders süreleri az
konular yoğun düşünün iki saatlik derste yoklama alıyorsunuz, öğrencileri derse hazırlıyorsunuz ve
konu anlatıyorsunuz diğer etkinliklere zaman ayırmanız için gerçekten öğretmenin özverili olması
gerekiyor…” derken ALK1“…kısa sürede konu yetiştirme zorunluluğunuz var bu tabi dersin işlenişini
de olumsuz bir yapıya sokuyor.” ve MLK1 “Bir öğretmen olarak bir çok öğretim yöntemini
uygulamak istiyoruz ancak tarihi konuların yoğunluğundan dolayı ders süreleri yetmiyor. Özellikle
bizde mesleki derslerin ağırlığı var mesela 10.sınıfta bir döneme 600 küsür yılda yaşananları
sığdırmak zorundasınız tabi bu derste sorgulamayı da başka şeyleri de zorlaştırıyor.” ifadesini
kullanırken öğretmenlerden MLE4 “…işte inkılap tarihi konuları çok merak ediyorlar son sınıfta da
hakikaten çok zevkli bir ders meslek liselerinde Çağdaş Türk tarihinin konuları ikinci sınavda çıktığı
için büyük oranda dersimiz kaynıyor.”, bir başka tarih öğretmeni ALE6 “…15 senelik öğretmenim
daha tam Osmanlı tarihi konularını bitiremedim 10.sınıfta genelde son konuları hızlı bir şekilde
geçiştirmek zorunda kalıyorum.” ifadesiyle ders sürelerinin azlığı, tarih konuların yoğunluğundan
dolayı olumsuz yaşadıklarını belirtmişlerdir.
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Öğretmenler öğrencilerin sınıf içindeki düzey ve ilgilerinin farklı olmasından dolayı sorun
yaşadıklarını dile getirirken katılımcılardan MLE2 “…farklı düzeylerdeki, farklı şeylere ilgisi olan
öğrencilere aynı şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz bu da kolay değil kiminin derse karşı hiç ilgisi yok bu
diğerlerini de etkiliyor.”,

ALK1 “… sınıf içinde başarılı ve başarısız derslerle hiç ilgisi olmayan

öğrenciler var bu dersi de etkiliyor.” demiş ve MLE4 “…sınıflarımız kalabalık biraz öğrenci seviyesi
ile alakalı öğrenci altyapısı ile alakalı öğrencinin bilgisi varsa size de destek sağlıyor bilgisi yoksa
zaten ilgisini çekmiyor.”, bir başka tarih öğretmeni ALK2 “… bazı öğrencilerin farklı ilgileri var
mesela öğrenci şunu diyebiliyor ders kredisi beden eğitimi ile aynı tarih dersim düşük olsa da olur
gibi…” ifadeleriyle öğretmenler sınıf içinde öğrenci düzey ve ilgilerinin farklı olmasından ve bunun
dersleri de etkilediğini dile getirmiştir.
Öğretmenler okul dışı gezilerin yapılamamasından bahsetmekte ve katılımcılardan MLE1 “…
tarihi bir bilinç edinebilmek için gerçekten geziler çok önemli, öğrencilerin gezerek görerek öğrenmesi
kalıcı tarih bilgisinin de oluşumunu sağlayacaktır ama ne yazık ki bunlar gerçekleşmiyor…” ve ALE5
“…okul dışında tarihi müzeler yerleri görmesi öğrencinin çok önemli ancak bunları yapmak hem
büyük bir sorumluluk getiriyor hem de zaman ayarlamak çok zor oluyor…” diyerek okul dışında tarih
öğretimini destekleyen gezilerin yapılamamasından ve yaşadıkları engellerden bahsetmişlerdir.
Öğretmenlerin tarih öğretim süreçlerinde önüne çıkan engellere bakıldığında öğretmenlerin
öğretme süreçlerinde birçok olumsuzluk yaşadıkları görülmektedir. Her ne kadar öğrencilerinde
gördükleri olumsuz tarih dersi algısını olumlu bir yöne çekmeye çalışsalar da önüne çıkan bu engeller
öğretmenleri zorlamakta ve öğrencilerin tarih dersine karşı isteksiz bir tavır sergilemelerine neden
olmaktadır.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Tarih öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilerin tarih dersine yönelik algıları incelenmiş
öğretmenlerin farklı okullarda öğretim yapmalarına rağmen öğrencilerinde genel olarak tarih
derslerine karşı olumsuz algılarının olduğu ve öğretmenlerin bu algıları değiştirmeye yönelik ders
içinde uygulamalar yatığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenler öğrencilerin olumlu algılarından çok olumsuz
algılarının olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin en çok tarih dersinin
ezbere dayalı olması, derse sınav odaklı bakılması ve öğrencilerin öğrenme ihtiyacı hissetmemesi,
tarih dersinin işe yaramayacağı görüşleri ön plana çıkmıştır. Ulusoy (2009) yaptığı çalışmasında
öğrencilerin savaşların işlenmesine ve savaş sonlarında imzalanan anlaşmaların maddelerini
ezberlemekten büyük bir rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir.
Ortaöğretim öğrencileri tarih dersini sıkıcı görmektedir.

Öğrencilerin tarih dersine karşı

olumsuz algılarını oluşturan sebeplere bakıldığında tarihi ezberden ibaret görmeleri ya da tarih
öğrenim ihtiyacı hissetmemelerinin temelinde, lise dönemine kadar aldıkları tarih eğiminin
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yansımaları olabileceği söylenebilir. Özellikle öğrencilerin önceden karşılaştıkları tarih öğrenimi
sırasında yaşadığı öğretmen ve tarih öğretim programından kaynaklı sorunların, lise döneminde ön
yargı oluşturmalarında etkili olduğu görülmektedir ki Arsalan (2005) “Türkiye’de tarih eğitiminin
sorunları” adlı araştırmasında tarih öğretim programlarının, ders kitaplarının, öğretmenlerin hizmet içi
eğitiminin yetersiz olduğunu ve tarihçilerin kendi anlayışları ile tarihi anlatmasının tarih öğretiminde
önemli sorunlar oluşturduğunu belirtmiştir.
Öğrencilerin tarih dersine karşı olumsuz algıları dersin işleniş sürecine de yansımaktadır.
Öğretmenler öğrencilerde oluşan ön yargıları kırabilmek dersi ezberden ve sıkıcılıktan kurtarabilmek
için farklı ve benzer yöntemler uygulamaya çalışmaktadır. Öğretmenlerin bu olumsuz algıları ortadan
kaldırabilmek için ders içinde etkileşimli tahtaları ve görselleri daha fazla kullandıkları görülürken
tarih öğretmenlerinin ilerleyen teknolojiye uyum sağladıkları söylenebilir. Öğretmenler tarihi dizileri
ve filmleri tarihi materyaller gibi kullanmakta ve öğrencilerine tavsiye etmekte, öğrencilerin tarihe
olan ilgisini arttırdığını vurgulamaktadırlar.

Kalçık ve

Kalçık (2016) çalışmalarında, tarih

öğretmenlerinin öğrencileri derslerde aktif edebilmek için görsellerden faydalandığını ortaya
koymuştur. Bir başka çalışmada, tarihi dizilerin öğrencilerin zihninde yer ettiği, öğrencilerin dizileri
izledikten sonra tarihe ilgi ve merak duyarak sorgulamaya, araştırmaya başladıkları sonucuna
ulaşılmıştır (Ünal ve Kalçık, 2017).
Tarih öğretmenlerinin, ders içinde öğrenciyi aktif hale getirebilmek için soru cevap tekniğini
çalışırken günümüz olaylarıyla geçmişi de bağdaştırmaya çalıştıkları görülmüştür. Ancak öğrencilerin
sınav odaklı ders çalışmaları tarih dersine karşı olumsuz bir algı oluşturmasına rağmen öğretmenlerin,
öğrencilerin dikkatini çekebilmek ya da ders içerisinde öğrenciyi aktif hale getirebilmek için yine
Türkiye geneli yapılan ortak sınavlardan bahsetmesi ilgi çekici bir durumdur.
Tarih derslerini işlerken öğretmenlerin önüne çıkan engeller incelendiğinde; öğretmenlerin
hepsi için, tarihi konuların yoğunluğu ve ders sürelerinin farklı aktiviteleri gerçekleştirmek için uygun
olmaması önemli bir problem olarak görülmektedir.

Sınıf içinde öğrencilerin düzey ve ilgilerinin

farklı olması derse karşı ilgisiz öğrencilerin dersi olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır ki Bal (2011)
yaptığı çalışmada, öğretmen ve tarih öğretmen adaylarının tarih öğretimindeki sorunları tarihin
doğasından, tarih müfredatından ve özellikle öğrencilerin derse karşı ilgisizliği ve sıkıcı görmesinden
kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır.
Öğretmenler tarihi gezerek ve görerek öğrenmenin kalıcı bir tarih bilgisi edinmesinde
öğrencilerin etkili olması görüşünü benimserken okul dışı gezilerin yapılamamasını önemli bir engel
olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Gerek okul dışı gezilerin öğretmenlere sorumluluk yüklemesi gerek
böyle gezilerin planlanamaması öğrencilerin tarihi sevmelerini ve öğrenmelerini engellemektedir.
Kaya ve Demirel (2008) lise 3.sınıf öğrencilerinin tarih derslerindeki ilgi alanlarını araştırdığı
çalışmada, öğrencilerin derslerde temel kaynak olarak ders kitaplarını gördüğü ancak müze ve tarihi
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yerlere olan gezilerle tarihi öğrenmeyi tercih ettikleri, böylece daha faydalı ve eğlenceli buldukları
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda da okul dışı tarih öğrenimine gerekli önemin verilmediği söylenebilir.
Çünkü farklı bir zamanda öğrenciler üzerinde yapılan bu çalışma ile öğretmenlerin görüşleri
karşılaştırıldığında tarihi gezilerin önemi ortaya çıkarken bu gezilerin yapılamadığı görülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre şu öneriler sunulmuştur:
- Öğrenci merkezli anlayışa göre tarih öğretimi yapılandırılmalı ve özellikle öğrencilerin
tarihsel düşünme becerilerinin gelişimine yönelik bir öğrenme-öğretme süreci uygulanmalıdır.
- Tarih öğretim programlarındaki konu yoğunluğu azaltılmalı ve öğretmenlerin farklı yöntem,
teknik ve materyalleri kullanarak ders işlenişi gerçekleştirebilmelerine fırsat sunulmalıdır.
-

Tarihsel

düşünme

becerilerinin

gelişimine

yönelik

okul

dışı

etkinliklerin

gerçekleştirebilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
- Tarih dersinin işleniş sürecine ortak sınavların etkisi araştırılabilir.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CREATIVE DRAMA APPLICATIONS OF SOCIAL DATA TEACHER
NOMINALS
*Doç. Dr. Fatma ÜNAL **Cansu AKDENİZ
*Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi, drfatmaunal@gmail.com
**Yüksek Lisans Öğrencisi, cnsakdeniz123@gmail.co m

ÖZET
Yaratıcı drama, bireylerin daha önceden yaşadığı ya da yaşanması muhtemel olayları, soyut
kavramları, durum ve davranışları; ısındırma, oynama, doğaçlama ve değerlendirme kısımlarından
geçerek yansıttıkları bir yöntemdir. Yaratıcı drama bir disiplin ve sanat eğitimi aracı olmasının
yanında çeşitli konuların öğretiminde kullanıldığında yaratıcılık ve problem çözme başta olmak üzere
birçok sosyal beceriyi geliştirmektedir. Disiplinler arası bir alan olan sosyal bilgiler ise tüm sosyal
bilim alanları ile ilgili temel kavram, olay, olgu ve konuların işlendiği bir derstir. Bu nedenle özellikle
sosyal bilgiler dersinde soyut kavram, olay, olgu ve konuların işlenişinde yaratıcı drama yönteminden
faydalanılabilir. Bu araştırma, eğitim fakültesinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında ortaokullara uygulamaya giden 4. sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaratıcı drama
uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışmasının amacı, belirli bir duruma ilişkin
sonuçlar ortaya koymak iken en temel özelliği bir ya da birkaç durumun katılımcı gözlemleri,
derinlemesine görüşmeler yoluyla doküman toplamaktır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı
örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği programı 4. sınıf
öğrencisi olan ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ortaokullara uygulamaya giden, yaratıcı
drama yöntemini kullanan, gönüllü öğretmen adayları arasından seçilen beş kişi araştırmanın çalışma
grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aşamasında video kaydı, görüşme ve gözlem
formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
sonunda öğretmen adayları, öğretmen olduklarında da yaratıcı drama yöntemini kullanmak
istediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında, yaratıcı drama yöntemi ile konuların öğretiminin daha
kolay ve eğlenceli olacağı, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacağı ve özellikle yaratıcı düşünme ve
sosyal becerilerini geliştireceği sonuçları ortaya çıkmıştır. Yaratıcı drama yönteminin olumsuz yönleri
ile ilgili olarak öğretmenin sınıf hâkimiyetinde zorlandığı ve zamanın yetersizliği sorunları dile
getirilmiştir. Öğretmen adaylarının, gerçek sınıf ortamlarında (ilkokul, ortaokul gibi) yaratıcı drama
deneyimi kazanmaları yönünde öğretmenlik uygulamaları yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayı.
ABSTRACT
Creavite drama is about the events, abstract concepts, situations and behaviors that individual
have experinced or are likely to experience before; is a method that they reflect through the parts of
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warming, playing, improvising and evaluation.Creative drama is not only a discipline and on art
education tool but is also develops mony social skills, especially creativity and problem solving, when
it is used in teaching various subjects. Social studies which is an interdisciplinary field, is a
proofession in which basic concepts, events, facts and subjects related to all social science fields are
processed. For this reoson, creative drama can be used in the processing of abstract concepts, events,
facts and topics in social studies. This research was constructed to evaluate the opinions of 4th grade
social science teacher condidates who are studying at the faculties of education and applying to
secondary schools within the scope of teaching practice lesson about creative drama applications. The
case study was used in the research qualitative research designs. While the objective of the situational
study is to provide conclusions about a particular situation, the most basic featureis the collection of
documents through participant deservations in one or more situations, in depth interviews. The study
group of the study was determined by sampling method. The study group of five researchers selected
from the volunteer teacher condidates who use the creavite drama method, which is a 4th grade student
of the education faculty social studies teaching program and who applied to secondory school within
the teaching practice course, has formed the study group. During the data collection phose of the
survey, video recording, interview and observation forms, were utilized In the analysis of the data, a
descriptive analysis method was used. At the end of the research, prospective teachers stated that they
want to use creative drama method even when they are teachers stated that. In addition, with the
creative drama method, it has become clear that the teaching of topics will be easier and more fun,
students will contribute to the development, and especially develop creative thinking and social skills.
With repord to the negative aspects of the creative drama method, problems of inadequacy of the
teacher are imposed in the class dominance. Teacher appliconts should be taught to goin creative
drama experince in real classrooms (primary school, junior high school, etc.).
Key words: Creative drama, social studies, candidate teacher.
1. GİRİŞ
Doğaçlama; daha önceden yazılmış olan bir metne bağlı kalmaksızın, o an içinden geldiği gibi
bir olayı canlandırmak, anlatmak ve konuşmak anlamına gelmektedir. Doğaçlama gelişen her oyun,
bireyi alışılmış kalıplardan çıkararak yaratıcılık duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Böylece birey,
karşısına çıkan sorunlara farklı pencerelerden bakabilir ve alternatif çözümler üretmekte zorlanmaz.
Doğaçlama ve yaratıcılık kelimeleri yakın ilişkisi olan kelimelerdir. Doğaçlamanın yapılabilmesi için
bireyde yaratıcılık duygusunun da olması gerekir (Adıgüzel,2006).
Yaratıcılık; daha önceden düşünülmemiş olanı düşünme, böylece ortaya yeni bir ürün ve fikir
ortaya çıkarma işlemidir. Yaratıcı olan birey, kabul edilmiş ve doğru sayılan bilgilerle yetinmeyen ve
sürekli kendini geliştiren bireydir. Bilineni tekrar etmenin bir anlamı olmadığını fark eder ve olaylar
karşısında çok yönlü düşünür. Eğitimde ise; yaratıcılıktan, yaratıcı drama başlığında faydalanılır.
Yaratıcı dramada, doğru ya da yanlış bilgi olmadığından dolayı öğrenciler kendilerini daha rahat bir
ortamda ve güvende hissedeceklerdir. Yaratıcılık denilince bu bağlamda akla drama gelir
(Arıkan,2007).
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Drama; içinde eylem olan, bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka
nesnelerle etkileşerek onların tüm yaşam durumlarını geniş bir ölçüde içeren etkinliklerdir (Adıgüzel,
2016, 1). Drama eğitimi ise; herkesin bildiği ama üzerinde düşünmediği detayları etüt ederek
doğaçlama, oyun, tiyatro, rol oynama vb. tekniklerle bireyi sorgulatarak, tartıştırarak bireyde
farkındalık kavramını kazandırmaktır (Taşdemir, 2013, 15).
Drama derslerde kullanılması gereken bir teknik iken, yaratıcı drama ise; dramayı oluşturan
yöntemlerden biridir. Yaratıcı drama; önemli bir öğrenme yolu olduğu gibi insanın bireysel ve
toplumsal sorunlar üzerinde düşünmesine yardım etmenin de bir yoludur (Üstündağ, 2002, 200).
Başka bir söylemle; eğitimde yaratıcı drama, çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak,
kendini anlamasını, farklı açılardan düşünmesini, kendini ifade etmesini ve yaratıcı olmasını
sağlamaktır (Arıkan, 2007). Yaratıcı drama ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Bunlardan bir diğeri
şöyledir; “ Eğitimde yaratıcı drama, herhangi bir konuyu doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden
yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır
(Adıgüzel, 2006, 8). Eğitimde benimsenen yapılandırmacı yaklaşım gibi yeni ve öğrenci merkezli
yaklaşımlar sebebiyle, derslerde öğrencinin aktif olmasını sağlamak için yaratıcı drama yönteminden
faydalanılmaktadır.
Okul öncesinden başlanılan yaratıcı drama dersleri, bireyin öğrenimi boyunca devam
edebilmektedir. Yaratıcı dramanın bireyin hayatına kazandırdığı bazı avantajlar vardır. Yaratıcı drama
tekniğinin kullanıldığı öğrencilerde empati ve güven duygusu gelişir. Arkadaşlarını kıskanmak yerine,
onlara yardım etmek çabası içindedir. Bilmediği hobileri bu ders sonucunda ortaya çıkabilir ve var
olan yeteneğini geliştirmek ister. Bunun yanında, yaratıcı dramanın etkisi, çok iyi yoğunlaşma ve
dikkatle ortaya çıkar. Bu yüzden, uygulamaya katılanların karşılıklı diyaloglara ve sunum içerisindeki
taklitlere dikkat etmeleri gerekir (Aytaş, 2008, 19). Fakat var olan bu yetenek tiyatro eğitimi ile
karıştırılmamalıdır. San (2006, 5), yaratıcılığı ve grup çalışmasını ön plana alan yaratıcı drama
çalışmaları ile tiyatronun karşı karşıya gelmesinin aslında söz konusu olmadığını belirtmektedir.
Önemli olan, dramacıların tiyatroyu daha fazla öğrenecekleri arasına almaları, tiyatrocuların ise
pedagojik bir eğitim sürecinden geçmeye razı olarak, kendileri için yeni ufuklar açacak tiyatro
eğitimbilimi alanına yönelmelerinin gereğini ve önemini benimsemeleridir (San, 2006, 6). Oruç ve
Özdeniz’e (2016, 9) göre drama, tiyatro formalarını kullanır ve yine de dramada amaç bir tiyatro
oyunu sahnelemek ya da oyunculuk yapmak değildir.
21. yüzyılda benimsenen eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımlar ve aktif öğrenme-öğretme
anlayışı doğrultusunda öğrenilenlerin kalıcılığını arttırmak önemli bir konu olarak görülmektedir.
Bunu sağlamanın yollarından biri ise yaratıcı drama gibi öğrenciyi aktif kılan ve yaparak-yaşayarak
öğrenmeyi sağlayan yöntemlerin kullanılmasıdır. Nitekim, Türkiye’de 2004 yılında hazırlanan ve
uygulanmaya

başlanılan öğretim programlarında
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öğretmenler tarafından kullanılması önerilmektedir (MEB, 2005). Bu bağlamda yaratıcı drama
yönteminin kullanılması önerilen derslerden biri de sosyal bilgilerdir. Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı’nın gerek vizyonunda gerekse genel amaçlarında yaratıcı düşünme, problem çözme, karar
verme, sosyal katılım gibi birçok becerinin geliştirilmesi hedefi (MEB, 2005) belirtilmiştir. Bu
beceriler ise ancak yaratıcı drama gibi yöntemlerin sınıflarda öğretmenler tarafından etkin
kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Özellikle sosyal bilgiler gibi çeşitli sosyal bilim disiplinlerine ait
soyut konuların çoğunlukta olduğu derslerde yaratıcı drama yönteminin kullanılması öğrenmede
kalıcılığı artıracağı gibi öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimine de katkıda bulunabilir.
Yaratıcı drama ile ilgili alanyazın taramasında birçok çalışmanın yapıldığı görülmüştür (Ünal,
2004; San, 2006; Arıkan, 2007; Aytaş, 2008; Başçı ve Gündoğdu, 2011; Kaba ve Şimşek, 2012; Koç,
2013; Taşdemir, 2013; Yılmaz, 2013; Adıgüzel, 2016; Oruç ve Özdeniz, 2016). Bu çalışmaların daha
çok yaratıcı dramanın teorik boyutu ve eğitimde yaratıcı drama uygulamalarına ilişkin öğretmen ve
öğrenci görüşleri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama
uygulamalarına yönelik bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu bağlamda araştırma, eğitim fakültesinde
öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ortaokullara uygulamaya giden 4. sınıf
sosyal

bilgiler

öğretmen

adaylarının,

yaratıcı

drama

uygulamalarına

ilişkin

görüşlerinin

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ortaokul 5. sınıfta yaratıcı drama
yöntemini uygulamaları sonrasındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla, nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışmasının amacı, belirli bir duruma
ilişkin sonuçlar ortaya koymak iken en temel özelliği bir ya da birkaç durumun katılımcı gözlemleri,
derinlemesine görüşmeler yoluyla doküman toplama ile elde edilen ve analiz edilen verilerin
derinliğine ve boylamsal olarak incelenmesini içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu ölçütler, sosyal
bilgiler öğretmenliği programı lisans son sınıf öğrencisi olma, Özel Öğretim Yöntemleri I ve II ile
Okul Deneyimi derslerini başarıyla tamamlamış olma ve araştırmaya gönüllü katılmadır. 2016-2017
akademik yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencisi
olan beş öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmen adaylarından 2’si kadın, 3’ü
erkektir.
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2.3. Veri Toplama Araçları ve Uygulama
Çalışmada

veriler

araştırmacılar

tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bunun yanı sıra, araştırmacı tarafından gözlem
kayıtları tutulmuştur. Görüşme formu dört açık uçlu sorudan oluşmuştur. Soruların hazırlanması
sırasında biri yaratıcı dramada ve diğerleri sosyal bilgiler alanında uzman olan dört kişiden görüş
alınmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular şunlardır:
- Drama/yaratıcı drama denildiğinde aklınıza neler geliyor? Açıklayınız.
- Çocuk hakları konusunun öğretiminde yaratıcı drama yöntemi kullanılmalı mıdır? Neden?
- Yaratıcı drama uygulamanızdan sonra öğrencilerinizin konuyu yeterince öğrendiklerini
düşünüyor musunuz? Neden?
- Uygulama tecrübenize göre, yaratıcı drama yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
- Yaratıcı drama yöntemini, diğer yöntemlerden ayıran özellikler nelerdir?
- Siz öğrenci olsaydınız, yaratıcı drama yönteminin derslerde kullanılmasını ister miydiniz?
Neden?
Çalışmanın uygulaması öncesinde öğretmen adaylarına yaratıcı drama hakkında araştırmacılar
tarafından bilgi verilmiştir. Araştırmacılar ile birlikte hangi okullarda/sınıflarda ve konularda
uygulamanın yapılabileceğini karar verilmiş ve gerekli izinler alınmıştır. Yaratıcı drama yöntemi ile
“Çocuk Hakları” konusuna yönelik 5. sınıflarda bir uygulama yapılmasına karar verilmiştir.
Araştırmacılar ve öğretmen adayları ile birlikte yaratıcı drama yöntemi ile çocuk hakları konusunun
işlenişine yönelik uzman görüşü alınarak bir öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Bu süreçte ortaokul 5.
sınıfta sosyal bilgiler dersine giren öğretmenlerden de destek alınmıştır. Bir hafta uygulamaya yönelik
bilgilendirme semineri, bir hafta öğretim tasarımı hazırlama ve uzman görüşü alma, bir hafta çalışma
grubunda yer almayan bir öğretmen adayı ile ön uygulama yapma ve iki hafta asıl uygulamayı yapma
olmak üzere toplamda beş haftada çalışmanın uygulaması tamamlanmıştır. Asıl uygulama, her
öğretmen adayı tarafından ayrı ayrı sınıflarda ve zamanlarda olmak üzere, toplamda üç ders saatinde
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının uygulamaları sonunda her biri ile ayrı ayrı görüşme
yapılmış olup görüşmeler ortalama 30 dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına
alınırken uygulamaların tamamının video kaydı yapılmış ve araştırmacı tarafından uygulamalar
sırasında yapılandırılmamış gözlemci notları tutulmuştur.
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2.4. Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analizde
amaç; elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım
ve Şimşek, 2006, 187). Araştırmacı tarafından ses ve video kayıtları önce çözümlenerek metne
dönüştürülmüştür. Sonrasında görüşme soruları esas alınarak betimsel analiz yapılmıştır. Analizin
geçerlik ve güvenirliğine ilişkin başka bir araştırmacıya, uygulamaya katılan bir öğretmen adayı ile
ilgili tüm kayıtlar verilmiş ve inceleyerek yorumlaması istenmiştir. Araştırmacıların inceleme ve
analizlerinde görüş birliğinin sağlandığı görülmüştür (Görüş birliği %90). Bunun yanında araştırmanın
bulgularının yazımında görüşme yapılan öğretmen adaylarının ifadelerinden doğrudan alıntılar
verilmiş, hem video hem de gözlem kayıtlarından elde edilen veriler ile bulgular desteklenerek
yorumlanmıştır. Öğretmen adayları cinsiyetlerine göre K1, K2, E1, E2 ve E3 şeklinde kodlanmış ve
görüşleri bu kodlar ile sunulmuştur.
3. BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde yaratıcı drama uygulamasını gerçekleştiren öğretmen adaylarından elde edilen
bulgular görüşme sorularına göre sırayla verilmiştir. Aynı zamanda araştırmacının gözlem kayıtları ile
de bulgular desteklenerek yorumlanmıştır. Bunun yanında yaratıcı drama uygulama aşamalarına
yönelik video ve gözlem kayıtlarından elde edilen bulgular ayrı bir başlık altında sunulmuştur.
3.1. Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
“Drama/yaratıcı drama denildiğinde aklınıza neler geliyor? Açıklayınız” sorusuna öğretmen
adaylarından E1; “Bir bireyin şu anda bulunduğu durumda, üst düzey olarak kendini daha iyi ifade
etmesi, doğaçlama yapabilmesi yeteneğidir, diye düşünüyorum.” diyerek drama tekniğindeki
doğaçlamanın önemine vurgu yaparken K1’de buna benzer şekilde şöyle ifade etmiştir; “Drama, bana
göre insanın zihninde doğaçlama olarak gerçekleştirdiği şeyleri canlandırmasıdır.” K2’nin “Bir olayı,
bir hikâyeyi, bir metne bağlı kalmaksızın doğaçlama olarak canlandırmak.” ifadesiyle, K1’in
bahsettiği canlandırmayı zihinde kurmak dışında bir metne bağlı kalmaksızın canlandırma yapmayı ön
plana çıkardığı görülmektedir. E2 dramayı, “Herhangi yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir olayın
canlandırılması.” şeklinde tanımlarken E3 ise; diğer katılımcıların üstünde durmadığı bir konuya
değinerek “Drama, yeni bir şey ortaya çıkarmak; oynayarak düşünceyi eyleme dönüştürmektir.”
demiştir. (Yaratıcı) Dramanın tanımında E1, K1,K2,E2 doğaçlama ve canlandırmayı vurgularken E3
düşünceyi eyleme geçirmenin önemini ön plana çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının bu tanımlarında
uygulama

öncesi

öğretmen

adaylarına

verilen

bilgilendirme

seminerinin

etkisi

olduğu

düşünülmektedir. Bunun yanında uygulama sonrasında alınan bu görüşlerde, öğretmen adaylarının
yaratıcı dramayı kullanarak yaptıkları ders tecrübesinin izlerinin de etkili olduğu söylenebilir.
Öğretmen adaylarından E3’ün, sınıftaki yaratıcı drama uygulamasında öğrencilerinin yaratıcı
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düşünmeye yönelik eylemlerde/söylemlerde bulunmasına yönelik yönlendirmeler yaptığı gözlenmiş ve
ders sonunda öğrencilerini yeni ve farklı düşüncelerini ifade etmesine fırsat verdiği görülmüştür.
Dersin değerlendirme aşamasında farklı düşünceleri dile getiren ve öneriler sunan öğrencileri tebrik
etmiş ve diğer öğrencileri de düşünme becerilerini kullanarak düşüncelerini ifade etmeye teşvik
etmiştir. Diğer öğretmen adaylarının ise yaratıcı drama uygulamasında daha çok öğrencilerinin
doğaçlama yaparak canlandırma yapmasına dikkat ettiği gözlenmiştir.
“Çocuk hakları konusunun öğretiminde yaratıcı drama yöntemi kullanılmalı mıdır? Neden?”
sorusuna; tüm beş öğretmen adayı da “Evet kullanılmalıdır.” cevabını vermiştir. E1 kullanılmasındaki
nedeni şöyle anlatmıştır; “Çünkü drama tekniği çocukların kendisini ifade etmesi, gelişimleri için
önemli. Çocuklar fikirlerini kendi duygu, düşüncelerini ifade edebilirler dramayla. Kendi yaptığım
etkinlikte de gördüm ki; sonuca varabiliyorlar. Dolayısıyla bu tekniğin başarı getireceğini
düşünüyorum.” K1 bu konu hakkında, E1’in bahsettiği “...sonuca varabiliyorlar.” cümlesinin benzerini
kullanarak şöyle demiştir; “Kullanılmasını tavsiye ederim. Çünkü geri dönütleri de iyi oldu. Bir de
öğrenciler konuyu kavramış oluyor, çıkarımda bulunabiliyor. Öğrenciler de böyle işlenmesine yönelik
şeyler söyledi.” diyerek öğrencilerinin fikirlerine de yer vermiştir. K2 bu konu hakkında; “Bence
kullanılmalı. Çünkü; çocuk kendini bireysel olarak daha iyi ifade edebiliyor. Kendi cümleleriyle,
kendi zihninde canlandırdığı, tasarladığı hikâyelerle kendini değerlendiriyor. Bu nedenle tavsiye
ederim.” diyerek, öğrencilerin kendilerini ifade etmesinde, dramanın yararlarını anlatmıştır. E2 ise;
“Uygulama öğretmenimiz verimli olduğunu söylemişti. Kendisi de beğenip, kullanacağını belirtti.
Çocukların konuları içselleştirmeleri açısından önemli.” diyerek, diğer katılımcıların söz etmediği
uygulama öğretmeninin görüşlerine de yer vermiş ve uygulama öğretmeninin dahi yöntemi bundan
sonra derste kullanma isteğini dile getirmiştir. E3 ise; “Düşünsel olarak kendilerini geliştireceklerini
düşünüyorum.” demiştir. Öğretmen adaylarının tüm görüşleri dikkate alındığında, çocuk hakları
konusunun yaratı drama yöntemi kullanılarak daha etkili olarak öğretilebileceği sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bir öğretim tasarımında konu ile seçilen yöntem uyumu dersin etkililiğinde oldukça
önemlidir. Bu nedenle her konuda her öğrenme-öğretme yönteminin kullanılması mümkün değildir.
Uygulamada, 5. sınıf öğrencilerinin yaratıcı drama etkinliği sırasında tamamen kendi düşüncelerini
ifade etmeye çalıştıkları, akranlarının ifadelerinden yola çıkarak yeni düşüncelerini kurgulayarak
sunmaya çalıştıkları gözlenmiştir. Bu gözlemden hareketle, çocuk hakları gibi ilkokul/ortaokul
öğrencilerinin

kendilerini bireysel olarak

ilgilendiren

konularda

yaratıcı drama

yönteminin

kullanılabileceği söylenebilir. Bu bulguyu hem öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler hem de
dersin gözlemi sırasında tutulan kayıtlar destekler niteliktedir.
“Yaratıcı drama uygulamanızdan sonra öğrencilerinizin konuyu yeterince öğrendiklerini
düşünüyor musunuz? Neden?” sorusuna; öğretmen adaylarının hepsi, “Düşünüyorum.” cevabını
vermiştir. E1; bu kanıya nasıl vardığını şöyle açıklamıştır: “Düşünüyorum. Çünkü; sonuca
varabiliyorlar.” K1 ise; “Düşünüyorum; hatta sadece kazanıma yönelik değil ekstra hayata dair de bir
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şeyler öğreniyorlar. Düz anlatım olarak ders anlattığında değinip geçiyorsun, onlar canlandırdığında
akıllarına gelen ekstra şeyler bizim verdiğimiz ufak konuyla ilgili detayları onlar o an hayatın içinde
öğreniyorlar.” diyerek yaparak yaşayarak öğrenmenin öneminden bahsetmiştir. K2 ise; “Öğrenci
kendini görmüş oluyor. Kendi cümleleriyle, kendini ifade etmiş oluyor. Yaratıcılığı artıyor.” diyerek;
yaratıcılık konusundan söz etmiştir. E2 ise; “Düşünüyorum. Çocuklar bayağı içselleştirdi.
Doğaçlamada umduğumdan fazlasını buldum, diyebilirim. Biz sadece olayın başlangıcını verdik.
Diyalog kısmını öğrencilere bıraktığımız için, gelişme ve sonuç bölümüne kendileri doğaçlama
yoluyla vardılar. Kendi zihinlerinde tasarladıkları için etkili oldu.” açıklamasında bulunarak;
öğrencilerin kendi tasarladıklarını canlandırdıkları için etkili olduğunu söylemiştir. Bir nevi yaratıcılık
konusunda K2 ile görüş birliği içindedir. E3 ise; “Yaşayarak öğrenmeleri, soyut öğrenmelerden daha
iyi ve kalıcıdır. Daha düzenlidir.” açıklamasını yaparak, K1’in de bahsettiği gibi yaşayarak
öğrenmenin önemini vurgulamıştır.
“Uygulama tecrübenize göre, yaratıcı drama yönteminin avantajları nelerdir?” sorusuna, E1;
“Çocuklar rol oynama becerilerini geliştiriyor. Çocuklar hayal dünyalarını kendileri kurgulayıp o
şekilde oynuyorlar. Bunlar etkili çocuklar üzerinde.” açıklamasını yapıp gelişim açısından bir cevap
verirken K1; “Öğrenci sadece kazanıma yönelik değil, hayata dair şeyler öğreniyor. Ve kendisi
gerçekleştirdiği için hem rolle bütünleşiyor, hem konuyu tamamen anlıyor. Yarın bir gün, böyle bir
şey karşısına çıktığında ne yapması gerektiğini anlıyor. Ezberden daha etkili.” diyerek yaratıcı
dramanın günlük yaşama da etkisini dile getirmiştir. Bunun yanında yaratıcı drama etkinliğinin
yaratıcı düşünme becerisinin yanında diğer becerilerin gelişimine de katkısı olduğu açıktır. K2 ise;
“Bireyselliği ön plana çıkarıyor. Çocuğun hissettiğini birebir söylemesini sağlıyor.” açıklamasında
bulunarak bireyselliğe vurgu yapmıştır. E2 ise; “En başta ısındırma tekniğiyle başladığımız için ve
devamında uygulanan süreçte; dikkat ve adaptasyon sürecinde çocuklara çok fazla etkisi oluyor. En
önemlisi eğlenerek, öğrenmeleri sağlanıyor.” diyerek yaratıcı drama uygulamasına başlamadan
ısındırma tekniğinin önemini ve sonucunda da eğlenerek öğrenmeden söz etmiştir. E3 ise; “Öncelikle
çocuklarda merak uyandırıyor. Konuları daha iyi kavramada etkili. Sorgulama yetileri gelişiyor.”
ifadesiyle, diğer katılımcıların belirtmediği sorgulama becerisinin gelişiminden söz etmiştir.
“Uygulama tecrübenize göre, yaratıcı drama yönteminin dezavantajları nelerdir?” sorusu ile
ilgili; K1, K2, E1 ve E2 sınıf hâkimiyetinin sağlanmasındaki zorluklardan söz ederken; K2; sınıf
hâkimiyetine ek olarak zaman konusundaki sıkıntıları dile getirmiştir. E1, bu zorlukları şöyle ifade
etmiştir; “Öğrencileri rol alma konusunda teşvik etmek zor. Çünkü her öğrenci yaratıcı dramada rol
almak istemeyebilir. Ki en büyük etken zaten budur.” K1, “Sonuçta tüm sınıfa aynı anda hitap
ediyorsun. Bu zorluklara neden oluyor. Sınıf mevcudu az olsa daha etkili olabilir.” derken K2, “Zaman
açısından bence dezavantajlı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Karmaşa olabiliyor. Sınıf
hâkimiyeti zor.” açıklamasında bulunmuştur. E2, “Sınıfın düzeyini, öğretmenin iyi bilmesi gerekiyor.
Gönüllülük esasına göre öğrencilerin seçilmesi gerekiyor. Öğretmenin sınıfa ve konuya hâkim olması

1431

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

gerekiyor. Gerekli yerlerde müdahale etmesi gerekiyor. Uyarılar çocukları frenlemekten ziyade
yönlendirme yönünde olmalı. Yönlendirme ve hâkimiyet sağlanamadığında dezavantaj olacağını
düşünüyorum. Yani ‘Hayır! Yanlış yaptın!’ tarzında yönlendirme öğrencinin çekimser kalmasına
neden olur. Onun bu etkinlik içinde yanlış yaptım, ben yapamadım hissiyatına neden olur.” demiştir.
E3 ise “ Kesinlikle altyapı oluşturulmalı. Çocuklara bu ders hakkında bilgi verilmeli. Yoksa sonuca
ulaşamayız.” görüşünü dile getirmiştir. Bu görüş yaratıcı drama yöntemine hem öğretmenin hâkim
olması gerektiğini hem de öğrencilerin bu yöntem hakkında bilgi sahibi olmasının önemini ortaya
koymaktadır.
Öğretmen adaylarına, yaratıcı dramanın zaman yetersizliğine yönelik dezavantajları hakkında
detaylı bilgi almak için “Yaratıcı drama uygulamasını gerçekleştirirken zaman konusunda yaşadığınız
sıkıntılar neler oldu?” sorusu sondaj olarak sorulmuştur. Bu soruya; E1, E3, K1 VE K2 zaman
konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatırken, E2 ise zaman konusunda düzenli olunduğunda sıkıntı
yaşanmayacağını ve kendi uygulamasında da sıkıntı yaşamadığını belirtmiştir. E1 bu konuyu şöyle
açıklamıştır; “Tabii ki zaman ayarlamak çok zor. Öncelikli olarak, çocukların ısınması önemli.” K1
ise; “Yani bir konuyu bir derste işleyemezsin yaratıcı drama tekniğiyle zaman alıyor. Kazanımlar
içinse ideal. Zaman yetersiz kalabiliyor.” K2 ise; “ Bayağı karmaşa oluyor. Sınıf hâkimiyeti açısından
da zor oluyor. Bunun için zamanı çok verimli kullanamayabilirsiniz.” E2 ise tüm bu söylenenlerin
dışında şunları belirtmiştir; “Zamanı tamı tamamına kullandık. Ne vaktimiz arttı ne de yetmedi. Tüm
sınıfı dahil ederek, düzenli şekilde etkinliği yaparak, farklı gruplardan fikir alarak etkinliği
tamamladık.” E3 ise; “Yaratıcı drama tekniğinde zaman çok önemli. Bunun için öğretmen gerekli
yerlerde müdahale etmeli. Yoksa zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor.” demiştir. Tüm bu görüşler
yaratıcı drama yöntemine hakim olmanın önemini ortaya koyarken zaman yönetiminin yöntem ile
ilgili önemli sorunlardan biri olarak öğretmen adaylarının karşısına çıktığını göstermektedir. Bunun
yanında yapılan gözlemlerde de bu konu önemli bir sorun olarak kaydedilmiştir.
“Yaratıcı drama yöntemini, diğer yöntemlerden ayıran özellikler nelerdir?” sorusuna E1 şöyle
yanıt vermiştir; “Klasik yöntemde öğretmenler aktif, öğrenci pasif. Ama yaratıcı dramada işin içine
öğrenciler giriyor. Klasik yöntemde ders işlemek daha sıkıcı, ama yaratıcı drama bunu ortadan
tamamen kaldırıyor.” K1 ise “ Şöyle ki; klasik yöntemde öğretmenler anlatır, öğrenci dinler. Öğrenci
not alır, öğretmen tekrarlar. Yaratıcı dramada ise hem öğrenci hem öğretmen işbirliği yapmış oluyor.
Hem de öğrenciye istediği gibi konuyu kavrama özgürlüğü sağlıyorsunuz.” K2, “Klasik eğitimde
öğretmen merkezli. Yaratıcı dramada öğrenci ve öğretmen işbirliği içinde oluyor. Öğrenci kendini
görmüş oluyor.” E2, “En büyük ayıran özelliği, aslında aynı zamanda ölçme değerlendirmeye de
giriyor olması. Verdiğiniz konunun, kazanımın tek soru veya sınavla belirlenmesi gibi değil. Yaratıcı
drama gerçekleştirilirken çocuklar özgüven kazanıyor. Yaratıcı düşünme becerisi kazanıyor. Ve
çocuklar için eğlenceli bir ölçme değerlendirme yapılıyor.” demiştir. Ve böylece yaratıcı drama ile
ölçme ve değerlendirme yapılabileceğini de dile getirmiştir. E3 ise; “Yaparak yaşayarak öğrenmesi
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açısından yaratıcı drama etkili. Kalıcılığı yüksek. Klasik yöntem ise ezbere dayalı oluyor.” diyerek
yaratıcı dramanın yaparak yaşayarak öğrenme anlamında daha etkili ve kalıcı olduğunu vurgulamıştır.
“Siz öğrenci olsaydınız, yaratıcı drama yönteminin derslerde kullanılmasını ister miydiniz?
Neden?” sorusuna; tüm katılımcılar “Evet, isterdim.” yanıtını vermiştir. E1 nedenini şöyle
açıklamıştır;

“Ben

isterdim tabii ki.

Bireysel olarak gelişim sağlayacağını düşünüyorum.

Yeteneklerimi görmüş olurdum. Bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu görmüş, hissetmiş olurdum.”
K1 ise; “Ben isterdim. Fakat her derste istemezdim. Konusuna göre etkili olacağını düşünüyorum.”
K2, “İsterdim. Çünkü ders daha eğlenceli oluyor. Arkadaşlarla bir şeyler canlandırmak fikri güzel.”
E2, “İsterdim. Böyle bir eğitimin içinde olsam, daha yaratıcı düşünebilirdim. Konuları içselleştirmiş,
kalıcı bir öğrenme sağlardım. Ve daha aktif olabilirdim. ‘Merak ilmin hocasıdır.’ Çocuk merak etsin ki
devamı da gelsin.” E3, “Evet. Çünkü çocukların gelişimi için önemli. Böyle olduğu zaman daha aktif
olacaktır.”

demiştir.

Tüm

bu

cevaplar,

öğretmen

adaylarının

yaratıcı drama

yöntemini

benimsediklerini göstermekle birlikte; bu yöntem kendi öğrenciliklerinde kullanılmış olsaydı yaratıcı
düşünme, kendini ifade etme gibi becerilerinin gelişiminin de daha iyi düzeyde olacağına inandıklarını
ispat eder niteliktedir.
“Eklemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna E1 şöyle cevap vermiştir; “Daha önce böyle
bir uygulamada yer almamıştım. Bir öğretmen adayı olarak, böyle bir uygulamada yer almaktan
mutluluk duydum. Başarılı oldum diye düşünüyorum. Dört dörtlük olmasa da… Bu yöntemin
uygulanması gerektiğini düşünüyorum.” K1 ise düşüncelerini şöyle ifade etmiştir; “Öğrencilerin
eğlendiğini gördüm. Dersin daha çabuk, sürenin çabuk geçtiğini gördüm. Dersin nasıl geçtiğini
anlamadık bile. O yüzden bence uygulanabilir.” K2 ise; “Çok eğlendim. Çocukların da eğlendiğini
düşünüyorum. Mutlu olduklarını düşünüyorum. Bunları tecrübe etmeme fırsat verdiğiniz için teşekkür
ediyorum.” E2, “Yaratıcı drama tüm derslerde kullanılabilir. Çocukların kavraması daha iyi olur. Dış
dünya resmen sınıfa taşınıyor. Öğrencilerin de benim gibi zevk aldığını düşünüyorum.” E3 ise
“Yaratıcı drama yöntemi uygun olan tüm kazanımlarda kullanılmalıdır, diye düşünüyorum.” demiştir.
Öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında yaratıcı drama yöntemini kullanmak istemeleri, bunun
yanında yönteme ilişkin eğitim alınması gerektiğini düşündükleri de yapılan görüşme sonucunda
ortaya çıkan önemli bir bulgudur.
3.2. Yaratıcı Drama Uygulamasına İlişkin Bulgular
Isındırma bölümü; dikkat çekme, öğrencilerde konsantreyi sağlama ön bilgilerin kontrolü ve
derse geçişte ilk aşama olarak belirlenmiştir. Isındırma bölümüne öğrencilere yapmaları gerekenler
açıklanarak başlanmıştır. Isındırma bölümünde ritim çalışmasından faydalanılmıştır. Öğrencilere ikişer
kurşun kalem dağıtılmış, açılan müzikle eş değer şekilde kalemleri baget şeklinde kullanıp benzer
seslerin çıkarılması amaçlanmıştır. Öğrencilerin kalemlerle çıkardığı ses ile verilen müzik arasında
benzerlikler çoğalınca, çalışma sınıfın durumuna göre bitirilmiş ve oynama bölümüne geçilmiştir. E1;
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gözlemin ilk bölümü olan ısındırma çalışmasına, öğrencilere ritim çalışmasının nasıl yapılacağını
anlatmış daha sonra da bir örnek kendisi uygulamıştır. İki uygulamada öğrenciler ortak bir ses
çıkaramadığı için çalışmayı; toplam dört kez tekrarlatmıştır. Bu bölümün sonunda, öğrencilerin
hepsinin başarılı bir şekilde ritim çalışmasını gerçekleştirdiğini söylemiştir. Daha sonra çocuk hakları
konusunda öğrencilerin ön bilgilerini almak istemiştir. Öğrenciler eğitim, düşünce ve ifade,
haberleşme gibi haklarının olduğunu söylemiştir. K1 ise; E1 gibi ısındırma çalışmasında ritim
çalışmasının açıklamasını yapıp sesler ortak bir hal aldığında ritim çalışmasını bitirmiştir. Daha sonra
öğrencilerin ön bilgileri yoklanmıştır. “Çocuk hakları nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Eğitim, sağlık,
yaşama gibi cevaplar alınmıştır. K2; ısındırma çalışmasına ritim çalışmasının uygulamasını yaparak
başlamıştır. İki tekrardan sonra uygulama sonlandırılmıştır. Ön bilgiler konusunda çocuk işçilere
değinilmiştir. Trafikte cam silen, çekirdek-mendil satan, okula gitmeyip sanayide çalışan çocuklar gibi
cevaplar alınmıştır. E2; ısındırma çalışmasına, ritim çalışmasının alıştırmasını yaparak başlatmıştır.
Daha sonra uygulamayı kendi yapmayı bırakıp öğrencilere yaptırmıştır. Öğrencilerin ilgisini çeken bu
uygulama iki uygulamadan sonra bıraktırılmıştır. E3 ise; ısındırma çalışmasında kalemleri eline alarak
ritim çalışmasını anlatmış ve uygulamıştır. Önce dinleme sonra uygulamayla çalışma bitirilmiştir.
Öğrencilere “aferin” denilerek dönüt verilmiştir. Isındırma bölümü için genel olarak değerlendirme
yapıldığında; E1, K1,K2 öğrencilerin ön bilgilerini kontrol edecek sorular, yönlendirmeler sunarken
E2 ve E3 ısındırma bölümünde amaçlanan bu bölümden yararlanmamıştır. K1,K2,E2 ve E3
katılımcısının öğrencileri daha az, E1 katılımcısının öğrencileri ise daha fazla ritim çalışmasına zaman
ayırmıştır. Isındırma bölümü tüm katılımcılarda uygulanmıştır.
Oynama kısmında “Çocuk Hakları” kazanımı altında bir öğretim tasarımı hazırlanmıştır. Her
katılımcı için ayrı olarak hazırlanan bu tasarımın öğrenciler tarafından oynanması istenmiştir. Oynama
kısmında; E1, Ali ve Ayşe’nin köydeki derede oyun oynarken mikrop kaptıklarını ve kardan yollar
kapalı olduğu için sağlık ocağına gidemediklerini anlatan kısa bir metin okumuştur. Bunun sonucunda
“Ali ve Ayşe neler yapabilir?” diyerek doğaçlama kısmına geçmeden öğrencilere okuduğu metnin
canlandırmasını yaptırmıştır. Öğrencileri gönüllüler arasından seçmiştir. K1 ise; oynama kısmına
Sedef adında başarılı bir öğrencinin kendinden yaşça büyük biriyle zengin diye evlendirilmek
istenmesinden bahsederek başlamıştır. Öğrenciler anlatılan yere kadar canlandırma yapmışlardır. K2;
oynama kısmında; annesi evi terk etmiş, babasının ilgilenmediği, dersleri iyi olan Ali’nin çalışmak
zorunda kalması konulu bir metin okumuştur. Öğrenciler bu olayı gönüllülük esasına dayalı olarak
seçilip canlandırmışlardır. E2 oynama kısmında; okul çağına gelmiş iki çocuğa oyununda yer
vermiştir. Biri kız diğeri erkektir. Erkek öğrenci okula gönderilirken, kız öğrenci bu hakkından
mahrum bırakılır. İki tür aile ele alınır. Eğitime önem veren ve eğitime önem vermeyen. Bu metin
gönüllülük esasına göre seçilen öğrenciler tarafından canlandırılır. E3 oynama kısmında iki bölümden
faydalanmıştır. Birinci bölüm; iki aile birbirlerine misafirliğe gelirler. Aileler anne, baba ve bir
çocuktan oluşur. Birinci ailede büyüyen çocuğa sürekli “Sen sus, küçüksün. Konuşma.” gibi
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dönütlerde bulunuluyor.

İkinci bölümdeki aile ise; çocuklarını dinleyen, onların sözünü önemseyen

aileyi anlatıyor. Oynama kısmında, tüm öğrenciler kısaca okunan ve sonu bağlanmamış hikayeyi konu
dışına çıkmadan canlandırmıştır.
Doğaçlama kısmı, bir önceki kısım olan oynama kısmında yarıda kalan ve sonu bağlanmamış
hikayelere kendilerince bir son yazıp, bunu canlandırmalarını içermektedir. Zaman göz önünde
bulundurularak farklı düşüncelere göre, oynanan oyunlar tekrar edilmiştir. Doğaçlama kısmında; E1,
katılımcısının yaptığı doğaçlamada kazma kürekle köy halkı yolu açmayı denedi. Muhtarı çağırıp
yollardan muhtarı sorumlu tuttular. Daha sonra yolu açtılar ve sağlık ocağına vardılar. Sağlık ocağına
gittiklerinde; “Var olan sağlık hakkımızı istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Buraya çok zor geldik.
Doktora yetişemeseydim, hastalığım ilerleyebilirdi.” Şeklinde doğaçlama aşamasını gerçekleştirmiştir.
K1 ise Sedef ailesine karşı gelerek “Çok küçüğüm, evlenemem.” dedi ve bu durumu öğretmenine
anlattı. Anne ise bu durum karşısında kızının çok küçük olduğunu ve eğitimini tamamlaması
gerektiğini söyledi. Öğretmen, insan hakları mahkemesine başvurmayı önerdi. Sedef, öğretmeniyle
beraber polise gitti. Daha sonra polisler eve gelip babayı ve yaşça büyük olan zengin adamı tutukladı.
K2, Ali bağıra bağıra mendil satışı yapmaya başladı. Bu sırada sokaktan geçen insanlar Ali’ye neden
çalıştığını, okumadığını sordu. Ali ise babasının çalıştırdığını söyledi. İnsanlar babasının yanına gidip
hesap sordu. Fakat durum değişmedi. Bu kez polise ve savcılığa gitmeyi planladılar. Polis, Ali’nin
babasına 2.000 TL ceza verdi. Ali okula geri döndü, doğaçlamasını kullanmıştır. E2; okula gitmesi
istenmeyen öğrenci, her çocuğun eğitim hakkı olduğunu, zorla çalıştırılamayacağını söyledi. Ve
cinsiyet bakımından ayrım olmadığını ifade etti. Anne ve babalarından bu konuda anlayış istedi. Fakat
anlayış göremeyince eleştiriye başladı. “Kötü anne, ilgisiz baba” sözlerini kullandı. Maddi durumunun
olmaması okumaya engel değil diyerek parasız devlet okullarının varlığından söz ettiler. E3;
misafirliğe gelen anne ve babalar oturur. Anneler konuşurken çocuklar lafa atılır. Annelerden biri “Kes
sesini!” der. Misafirleri ağırlayan baba, “Çocuğa böyle davranman yanlış, onun da fikirlerini söyleyip
konuşmaya hakkı var.” diye uyarı yapar. Çocukların notları karşılaştırılır. Düşük alan çocuğun
konuşma hakkı da engellenmeye çalışılırken, misafir ağırlayan baba bunun da yanlış olduğunu böyle
bir kıyaslama yapmaması gerektiğini söyler. Gözlem sırasında, doğaçlama kısmının diğer aşamalara
göre daha fazla zaman aldığı görülmüştür. Bunun için doğru zamanda ve yerinde katılımcı,
müdahaleler yapmıştır. Her hikaye için öğrenciler doğaçlama bir son getirmiş ve bunu
canlandırmışlardır.
Değerlendirme kısmı; kazanımın anlaşılırlığını ölçmek için soruların sorulduğu, fikirlerin
alındığı bölümdür. Siz ne hissederdiniz?, Bu durumda ne yapardınız? Gibi soruların yer aldığı
bölümdür. Değerlendirme kısmına gelindiğinde ise E1, öncelikle tüm öğrencileri tebrik etti. Ve
canlandırma yapan grupları değerlendirdi. Lider öğrencilere; canlandırmasını yaptığımız olayda hangi
hakkın ihlali söz konusu denildiğinde tüm öğrenciler aynı anda “sağlık hakkı” dedi. K1, lider öncelikle
teşekkür etti. “Hangi hakkın ihlali vardı?” diye sordu. “Eğitim hakkı, 18 yaşına kadar her insanın
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çocuk olduğu.” cevapları alındı. “Siz canlandırma yaparken neler hissettiniz?” sorusu yöneltildi. “Şu
ana kadar oynadığım en eğlenceli oyundu. Sedef için çok üzüldüm. Oyunun verdiği duygu üzücüydü,
kendimi ona benzettiğimde evlendirildiğimi düşündüm, o hisse kapıldım. Evlendirilecek kız için çok
üzüldüm.” cevapları alındı. K2, öğrencilere teşekkür etti. Hangi haklardan mahrum kaldıklarını sordu.
Eğitim, barınma, beslenme cevaplarını aldı. “Ne hissettiniz?” sorusuna ise “Ali’ye üzüldüm, vicdanım
sızladı, babasına çok kızdım, ama etkinlikte çok eğlendim.” cevapları alındı. E2, “Bilinçli anne
babayla oynanan oyunla, diğer oyunun farklılıkları nelerdir?” denildi. Bilinçli aile çocuklarına söz
hakkı verirken diğer aile çocuklarını konuşturmuyor.” cevabı alındı. “ Oyunda yer alan kız öğrencinin,
okula gönderilmediğini düşün. Ne hissederdin?” sorusu soruldu. “Çok üzülürdüm, çözüm arardım,
polise giderdim.” cevapları alındı. Sonuç kısmında, öğrenciler eğitimli anne babanın oynadığı
oyundaki ailede yaşamak istediklerini söylediler. E3, lider öğrencilere hangi ailede yaşamak
istediklerini sordu. Öğrenciler ikinci aile (Çocuklarının fikirlerine saygı duyan) cevabını verdi. Çünkü,
o ortamda daha mutlu olabileceklerini belirttiler. Onları dinlemeyen anne-babaların yanında
kendilerini iyi hissetmediklerini söylediler.

Değerlendirme kısmında; öğrencilere gerekli sorular

sorulmuş ve fikirlerinin sonunda dönütler sunulmuştur.
Isındırma aşamasında ritim çalışmasıyla hem konsantre sağlanmıştır, hem de öğrencilerin ön
bilgileri yoklanmıştır. Öğrencilerin konsantre sağladıkları görülmüştür. Oynama kısmında daha
önceden her katılımcı için ayrı olarak hazırlanan hikayeler öğrencilere sunulduğunda, öğrencilerin
merakla sıranın onlara gelmesini beklediği ve aktif olarak canlandırmaları gerçekleştirdiği
görülmüştür. Doğaçlama kısmında öğrencilerin yaratıcılıklarını yansıttıkları, kazanımdan çıkarması
gereken sonuçları çıkarıp hikayenin sonunu bu sonuçlara göre yazıp, canlandırdıkları görülmüştür.
Değerlendirme kısmında öğrencilerin empati yaparak sorulara cevap verdiği, yaparak yaşayarak
öğrendikleri için soruları kendilerini soyutlamadan, bilakis onların başına gelmiş olaylar gibi
cevapladıkları görülmüştür.
4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmen adaylarının, yaratıcı drama uygulamalarına ilişkin
görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Öğretmen adayları dramanın tanımını yaparken

daha çok doğaçlama ve canlandırma kelimelerini kullanmayı tercih ederken bir kısmı da düşünceyi
eyleme geçirmenin önemini ön plana çıkarmıştır. Çocuk hakları konusunun öğretiminde, tüm
öğretmen adayları öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve bireysel olarak gelişmeleri için yaratıcı
drama yönteminin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Öğretmen adayları uygulama sonrası alınan
geri dönütlerden konunun yeterince öğrenilmesi konusunda hemfikirdir. Yapılan uygulama sonra
yaratıcı drama yönteminin avantajlarına değinildiğinde; çocukların rol oynama becerilerinin gelişmesi,
günlük yaşama olumlu etkisi, ezberden daha etkili olması, sorgulama yetisinin gelişmesi görüşleri
sonuçları belirtilmiştir. Uygulama sonrası dezavantajlar konusunda ise; adayların bir çoğu sınıf
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hakimiyetinin sağlanmasındaki zorluklardan söz ederken bir kısmı ek olarak zaman konusundaki
sıkıntılardan söz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Klasik yöntemde öğretmenin aktif, derslerin sıkıcı ve
ezbere dayalı olduğu, yaratıcı dramada ise öğrencinin daha aktif, ezberi ortadan kaldırdığı ve
öğrencinin işbirliği ile öğrendiği belirlenmiştir. Tüm öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemi ile
ders almayı istedikleri belirlenmiştir.
Benimsenen yapılandırmacı yaklaşım derslerin daha verimli olması için öğrencinin aktif,
öğretmenin gerektiğinde yol gösteren olmasını amaçlar. Bu bağlamda yapılandırmacı yaklaşım
çerçevesinde dramaya yer verilmesinin önemi yapılan bir araştırma sonucunda öğretmenler tarafından
dile getirilmiştir (Teyfur, 2009). Sosyal Bilgiler öğretmen adayları, yaratıcı dramayı; “öğrencinin
kendini ifade etmesi, bir olayı doğaçlama olarak canlandırması, herhangi yaşanmış ya da yaşanması
muhtemel olan olayların canlandırılması. ” olarak tanımlamışlardır. Benzer bir çalışmada da adayların;
“Dramanın bir çeşit kendini ifade etme şekli olduğunu düşünüyorum.” Dediği görülmektedir (Yılmaz,
2013). Daha önce drama dersi alıp almadıkları hakkındaki soruya; tüm adaylar daha önce drama dersi
almadıklarını ifade ederek yanıt vermişlerdir. Tüm adaylar derslerde yaratıcı drama yönteminin
kullanılması gerektiğinde hemfikirdir. Bunun açıklamasını ise; hem çocukların gelişimi açısından,
hem de çocukların kendilerini ifade etme açısından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin
yaratıcı düşünme açısından gelişeceklerini söylemişlerdir. Bu sonuç; benzer araştırmada da yaratıcı
düşünme konusunda benzer bulgulardan söz edilmiştir (Başçı ve Gündoğdu, 2011). Ayrıca konuların
daha iyi kavrandığını, öğrencilerin kendilerini değerlendirdiklerini söylemişlerdir. Bu durum; benzer
araştırma bulgularıyla da benzerlik göstermektedir (Kaba ve Şimşek, 2012). Benzer bir çalışmada
buna zıt olarak %15 drama tekniğinin kullanılmasını gereksiz bulmuştur (Yılmaz, 2013). “Öğrenci
olsaydınız, drama tekniği ile ders almak ister miydiniz?” sorusuna, adayların tamamı drama tekniği ile
ders işlemek istediklerini söylemişlerdir. Bu türde işlenen derslerin; daha kalıcı ve eğlenceli olduğunu
belirtmişlerdir. Yaratıcı dramanın aktarılmasındaki zorluklar sorusunda adaylar; zaman, mekan,
öğrencinin isteksiz olması, sınıf hakimiyeti, öğretmenin tecrübesi konularından söz etmişlerdir. Benzer
bir çalışmada öğretmenin karşılaştığı güçlüklerde ise şu sonuçlara ulaşılmıştır; “ En fazla öğrencilerin
sınava yönelik kaygıları sonrasında drama yöntemini uygularken yöntemle ilgili bilgi eksiklikleri,
dramada gerekli olabilecek araç-gereç eksikliği, öğrencilerin özgüven eksikliği, ders konularının
yetiştirilememesi gelirken en az düzeyde velilerin tutumu etkili olmaktadır.” (Koç, 2013). Daha önce
drama dersi almayan ve uygulamayı yapan öğretmen adayları dersin sonunda; çok eğlendiklerini,
çocukları da eğlendirip aynı zamanda konuyu öğrettiklerini, tüm derslerde kullanılabilir olduğunu,
sürenin daha çabuk geçtiğini, böyle bir uygulamada yer aldıkları için mutluluk duyduklarını
belirtmişlerdir. Başka bir drama ile ilgili çalışmada öğrencilerin genel olarak, drama dersine karşı
oldukça yüksek düzeyde ve olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür. Bu çalışmada benzer yönü
öğretmen adayı olmaları, farklı yönü ise sınıf öğretmeni adayı olmalarıdır (Ünal, 2004).
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Öneriler, drama dersi almadan da yaratıcılığını kullanarak, uygulama yaptırabilen öğretmen
adaylarından yola çıkarak yapılmıştır. Lisans eğitiminde sosyal bilgiler kazanımlarına uygun olarak
yaratıcı drama yöntemini kullanarak sunum yapmalarının sağlanması,
Lisans eğitiminde drama dersine başlanmadan önce, ön test yapılması ve belirlenen eksikler
dahilinde eğitimin tamamlanması,
Yapılan bu araştırma sadece Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili sınırlı tutulmuştur. Sosyal Bilgiler
dışında diğer derslerde de uygulanabilir. Yalnızca akademik derslerde değil; resim, müzik, beden
eğitimi derslerinde de yararlanılması,
Araştırma beş haftalık süreçte tamamlanmıştır. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda
uygulama zamanının arttırılarak yapılması,
Öğretmen adaylarının staj yaparken en az bir kere yaratıcı drama yöntemini uygulayarak
öğrencilere kazanımı anlatması önerilir.
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ÖZET
Dil insanlar arasındaki en temel iletişim aracı, düşünmenin kaynağı, duygu ve düşüncelerin en
etkili ifade aracıdır. Her birey kendini sahip olduğu kelime kapasitesiyle ve anlama-anlatma yeteneği
ile ifade eder. Dil becerilerinin kazanamamış bir bireyin çevresini anlamlandırması ve anladığını ifade
edebilmesi mümkün görünmemektedir. Türkçe eğitiminin genel amaçları; öğrencilere görüp
izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak, onlara görüp
izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da
yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmaktır. Bu bağlamda
bireyin sağlıklı ve etkili bir Türkçe eğitiminden geçmesi kaçınılmazdır. Nitekim bireyin ana dili
gelişimi, onun tüm okul yaşantılarını etkilemektedir. Bireyin bütün dersleri kavraması, özümsemesi
gerekmektedir. Bunun için de dil becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber Türk
dilinin ve Türkçe öğretiminin yıllardır süregelen sorunları mevcuttur. Bu sorunların çözümü, yeni
gelişmelerin değerlendirilmesi ve etkili, sorunsuz Türkçe öğretimi için üniversitelerimize ve bilim
adamlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda çeşitli araştırmalar ve bilimsel
çalışmalar ortaya konmaktadır. Bu araştırmaların birçoğu kongre, sempozyum ve bilimsel
toplantılarda ortaya konmakta ve tartışılmaktadır. Bu araştırmada; eğitim alanında düzenlenen
kongrelerden biri olan Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Kongrelerinde Türkçe eğitimine yönelik
bildiriler irdelenmiştir. Söz konusu kongrelerdeki bildiriler içerisinde Türkçe eğitimi ile ilgili bildiriler
belirlenmiş, nitelik ve nicelik açısından incelenmiş, elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İçerik analizi, eğitim, Türkçe Eğitim, Eğilim
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GİRİŞ
Eğitim tarihin başlangıcından günümüze kadar sürekli değişen, gelişen bir döngü içinde
süregelen; insanın, insana bağlı olarak topumun ve dolayısıyla tolumun oluşturduğu ülkelerin
dünyadaki konumu, yaşam tarzını ve refah seviyesini belirleyen en önemli kavramdır. Bir toplumun
eğitim seviyesi aynı zamanda o ülkenin sahip olduğu tüm varlıkların da göstergesidir.
Dünyanın teknolojik, ekonomik ve siyasi anlamada söz sahibi ülkeleri yatırımlarını eğitime
yapmakta ve bunun karşılığını ekonomik ve teknolojik dönütler olarak fazlasıyla geri almaktadır.
Batılı ülkelerin ar-ge çalışmalarına ciddi miktarda kaynak ayırması bunun en önemli göstergesidir.
Bununla beraber eğitime doğru yatırım yapmak eğitimin gelişimini doğru analiz etmeye bağlıdır.
Doğru analizin ilk adımı ise eğitim alanında yapılan çalışmaları takip etmek, yapılan çalışmaları ortaya
koymak ve değerlendirmektir. Yukarıda da bahsedildiği gibi eğitim durağan bir yapıya sahip değildir.
Eğitim insanın gelişimi ile paralel ilerlemekte, teknolojiyi ve bilimi değiştirip geliştirdiği gibi kendisi
de bu değişimden etkilenmekte ve gelişmektedir.
Bir kavramı ortaya koymak, analiz emek ve değerlendirmek için öncelikle her yönü ile ana
dilinin edinilmesi gerekmektedir. Dilin en temel becerileri anlamak ve anlatmaktır. Zira analiz etmek
ve değerlendirmek için anlamak; ortaya koymak içinse anlatabilmek gerekir. O halde toplumların
gelişimi eğitime bağlıysa eğitimin gelişimi de ana diline bağlıdır diyebiliriz.
Bu bağlamda düşünen, eleştiren, analiz yapabilen, bunları aktarabilen diğer bir ifadeyle
üretebilen bireyler yetiştirmek için doğru ve kaliteli ana dili eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru ve
kaliteli ana dili eğitim programı oluşturabilmek adına Türkçe eğitimi alanında araştırmalar yapılmış ve
yapılmaktadır. Pek tabi sadece ana dili eğitimi değil dili geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına
yabanılar için Türkçe eğitimi üzerine de araştırmalar yapılmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalara
bakıldığında Temel dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma eğitimi), dilbilgisi, çocuk
edebiyatı, yabancılara Türkçe öğretimi, yöntem ve teknikler, materyal tasarımı, ders programı, ölçme
ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, ders kitabı incelemesi gibi ana başlıklarda çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Bu bağlamada yapılan çalışmaları irdelemek; içerik, yöntem ve sonuçlar açısından
değerlendirmek Türkçe eğitiminde ne yapıyoruz sorusunun karşılığını vermek, eksikleri ortaya
koymak ve yeni çalışmalara kapı açmak açısından faydalı olacaktır. Bu düşünceden hareketle bu
çalışmada Türkçe eğitimi alanında yapılan çalışmalar analiz edilmeye çalışılmıştır.
Türkçe eğitimi alanında yapılan araştırmaları analiz eden çalışmalara bakıldığında birkaç
araştırma dışında kapsamları araştırmanın yapılmadığı görülmektedir.

ilköğretim birinci sınıflardaki

ilk okuma yazma öğretimi konusundaki lisansüstü tezlerin eğilimlerini belirlemek 2005’ten beri
uygulanan İlköğretim Türkçe Programı (ilk okuma yazma öğretimi) ile ilgili lisansüstü tezlerin
yöntemleri, evren ve örneklemleri, veri toplama araçları, içerdikleri sorular ve araştırma sonunda
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getirdikleri öneriler değerlendirilmiştir (Şahin, 2010). Bir başka çalışmada ise 1981-2010 yılları
arasındaki tezlerin yöntemleri, konuları, türleri, hedef kitleleri, yayın yılları, üniversiteleri ve
enstitüleri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır (Coşkun, Özçakmak ve Balcı, 2012). Bu şekilde
yapılan en kapsamlı araştırmaların bir diğeri Varış, Şahin ve Göktaş’ın Türkiye’de SSCI ve
ULAKBIM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından dizinlenen 44 dergideki 2000- 2011 yılları
arasında yayımlanan makalelerin yöntemsel eğilimlerinin hangi yönde olduğunun belirlenmesi
amacıyla 2013 yılında yaptığı çalışmadır
Araştıranın Amacı
Araştırmada Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongrelerinde Türkçe Eğitimi alanında yapılan
çalışmaların içerik, yöntem, ve sonuçlarının ortaya konulması amaçlanıştır. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır:
1. Türkçe eğitimi araştırmalarında en çok hangi konular ve alanlarda çalışma yapılmıştır?
2. Türkçe eğitimi araştırmalarının alanlarına ve konularına göre yöntemleri eğilimleri
hangi yöndedir?
3. Türkçe eğitimi araştırmalarında en çok tercih edilen örneklem seçim yöntemleri,
örneklem düzeyi ve örneklem büyüklükleri nelerdir?
4. Türkçe eğitimi araştırmalarında en çok kullanılan veri toplama araçları nelerdir?
5. Türkçe eğitimi araştırmalarında en çok kullanılan veri analiz yöntemleri nelerdir?
6. Türkçe eğitimi araştırmaları genellikle kaç yazar tarafından yapılmıştır?
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında konular
göre kategorize edilmiş, veriler analiz edilip sayısallaştırılmıştır.

İçerik analizi, birbirine benzeyen

verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun
anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.
Araştırmanın Kapsamı
Araştırma kapsamında 2009 – 2016 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 8 kongrede Türkçe
Eğitimi alanında yayınlanan toplam 68 çalışma incelenmiştir. Araştırmada amaçlı örneklem tekniği
kullanılmıştır.
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Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Türkçe Eğitimi Yayın Sınılama Formu” (TEYSF)
kullanılmıştır.. TEYSF, Sözbilir ve Kutu’nun (2008) ve Barış, Şahin, Göktaş’ın (2013) çalışmasında
kullanılmıştır. Araştırmanın amacına ve kapsamına göre bazı maddeler çıkarılmış, yeniden
değerlendirilmiş ve kapsamada uzman görüşleri alınarak geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. 1.
Makalenin türü, 2. Makalenin alanı, 3. Makalenin konusu, 4. Makalenin yöntemi, 5. Makalenin veri
toplama araçları, 6. Makalenin örneklemi, 7. Makalenin veri analiz yöntemi olmak üzere 7 bölümden
oluşmaktadır.
Çalışma verilerinin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde
betimsel analiz türlerinden frekans ve yüzde tabloları kullanılmıştır.
BULGULAR
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongrelerinde yayınlanan toplam 1807 çalışmadan Türkçe
Eğitimi alanında yayınlanan 68 çalışma incelenmiş ve elde edilen bulgular tablolar halinde
gösterilmiştir.
Çalışmaların yıllara ve alanlara göre dağılımı
Bildirilerin yıllara ve alanlara göre dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Çalışmaların yıllara ve alanlara göre dağılımı

AB EP
Çevre E.
Çocuk Gel. E.
Demokrasi ve İnsan
Hakları E.
Değerler ve Sevgi E.
Din Eğitimi
Eğitim Felsefesi
Eğitim Politikaları
EPÖ
Eğitim Psikolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Tarihi
Eğitim Tek.
Eğitim Yön.
Ölçme ve Değer.
Eğitimde Rehberlik
Fen Bilimleri E.
Güzel Sanatlar E.
Halk E.
İlköğretim
Matematik
Medya Okur.
Mesleki ve Tek. E.

2009
5
-

2010
3
2

2011
1
3

2012
3
5

2013
4
2

2014
3

2015
-

2016
2

-

-

2

2

5

1

3

1

2
10
14
34
8
14
45
19
32
65
23
49
26
12

1
2
9
1
5
5
2
5
14
7
2
9
7
-

3
4

2
5
5
14

1
1
8
13

1
1
9

2
4
3
2
3

1
8
6
5
5
9
9
1
11
8
3

1
1
13
6
4
6
23
9
6
15
27
5
7

3
5
4
19
7
4
16
20
1
8
14
3
6

1
1
4
11
4
5
9
2
3
4
8
1
-

2
8
2
3
7
2
4
3
1
7

5
1
1
15
3
6
8
17
1
9
25
5
3
10
17
9

1443

Toplam
16
13
4
14
5
12
24
31
91
12
5
14
58
117
44
69
166
77
16
110
110
10
44
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Mühendislik E.
Okul Öncesi E.
Özel Eğitim
Sağlık Eğitimi
Sosyal Bilgiler E.
Spor Bilimleri E.
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller E.
Yükseköğretim
Öğretmen Yet.
Müzik E.
Resim E.
Turizm E.
TOPLAM

13
16
17
26
9
53
22
54
6
574

1
11
3
6
3
6
6
2
10
158

1
6
5
7
12
1
8
1
3
141

1
9
4
2
6
10
1o
8
4
12
225

1
10
13
11
3
6
16
3
4
12
268

4
1
1
1
4
4
3
5
6
97

4
5
6
7
4
6
10
7
12
2
119

2
11
4
4
6
16
4
7
6
14
6
3
2
225

6
68
51
31
58
69
68
98
51
123
12
5
2
1807

Tablo1 incelendiğinde en çok bildirinin Fen Bilimleri Eğitimi alanında (n=166), en az bilirinin
ise Turizm Eğitiminde (n=2) yayınladığı görülmektedir. Yine en çok bildirinin 2009 yılında (n=574),
en az bildirinin ise 2014 (n=97) yılında yayınlandığı görülmektedir. Türkçe Eğitimi alanında ise
toplamda 68 bildiri yer almıştır. En çok bildiri 2013 yılında(n=16) , en az bildiri ise 2011 yılında (n=1)
yayınlanmıştır.
Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularına ve Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre
Dağılımı
Makalelerin Türkçe Eğitimi Konularına ve Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Dağılımı
Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 2. Çalışmaların Türkçe Eğitimi Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Tablo 1’e göre en çok bildiri dilbilgisi ve dil araştırmaları alanında (n=10) yayınlanmıştır.
Tablo 1 incelendiğinde ilkokuma ve yazma ve dört temel dil becerisinden biri olan konuşma eğitimi
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alanında hiç çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bunula beraber yine dört teme dil becerisinden bir
olan dinleme eğitimi alanında yalnıza 1 araştırma yapıldığı görülmektedir. Diğer kısmına dahil edilen
çalışmaların az olmadığı (n=24) görülmektedir.
Tablo 3. Çalışmaların Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Tablo 3 incelendiğinde eğitim bilimleri konu alanına göre en çok bildirinin öğretim (n=14) ve
ders kitabı inceleme (n=13) alanında yayınlandığı görülmektedir. Ancak eğitim-öğretim sorunları,
öğrenme ve ölçek-test geliştirme alanlarında hiç araştırma yapılmadığı görülmektedir.
Çalışmaların Yöntem ve Desenlerine Göre Dağılımı
Tablo 4. Çalışmaların yöntem ve desenlerine göre dağlımı

1445

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu

Tablo 4’e göre en çok tercih edilen araştırma yöntem ve deseninin deneysel olmayan nicel
araştırmalar (% 51.72) olduğu görülmektedir. Nitel araştırmaların oranı ise % 41.37’dir. Nitel
araştırmalar arasında olgu bilim, kültür analizi ve örnek olay en çok tercih edilen yöntemler
içerisindedir.
Türkçe eğitimi konu alanlarına göre en çok tercih edilen yöntem ve desenlerin dağılımı Tablo
5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Türkçe Konularına Göre Yöntem ve Desenlerin Dağılımı

Tablo 5’e göre nicel araştırmalar içinde en çok

dilbilgisi/dil araştırmaları (N=6) tercih

edilmiştir. Yazma eğitiminde 4, karma beceri alanlarında 5, okuma eğitiminde 1 ve diğer alanlarda 10
araştırma yapılmıştır. Nitel araştırmalar içerisinde ise en fazla tercih edilen alan Yabancılara Türkçe
Öğretimi (N=6) olmuştur.
Eğitim Bilimleri konularına göre tercih edilen yöntem ve desenler Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6. Eğitim Bilimleri konularına Göre Yöntem ve Desenlerin dağılımı

Tablo 6 incelendiğinde eğitim bilimleri konu alanlarında daha çok nitel araştırma yapıldığı
(N=31) görülmektedir. Nicel araştırmalar ise daha azdır (N=25). Nitel araştırmalar içerisinde en fazla
yer alan eğitim bilimleri konu alanı (N=10) öğretimdir. Nicel araştırma yöntem ve desenine sahip
araştırmalar içerisinde ise en fazla yer alan konu alanı ise ders kitabı inceleme (N=8) olarak
görülmektedir.
Çalışmaların Örneklem Özelliklerine Göre Dağılımı
Türkçe

Eğitimi alanında

yapılan

çalışmaların örneklem seçimi yönteim, örneklem

büyüklüğüne ve örneklem gurubu seviyesine göre dağılımları Tablo 7, 8 ve 9’da sunulmuştur.
Çalışmaların örneklem seçim yöntemlerine göre dağılımları Tablo 7’deki gibidir.
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Tablo 7. Çalışmaların Örneklem Seçim Yöntemlerine Göre Dağılımı

Tablo 7’ye göre örneklem seçim yöntemlerinden en sık kullanılan (N=28) amaçlı örneklemdir.
Rastgele seçkisiz örneklem ise (N=12) daha azdır. En az tercih edilen yöntem evrenin tamamı(N=1)
iken kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi hiç kullanılmamıştır.
Çalışmaların örneklem büyüklüğüne göre dağılımı Tablo 8’deki gibidir.
Tablo 8. Çalışmaların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Tablo 8’e göre Türkçe Eğitiminde yapılan çalışmalarda en çok tercih edilen örneklem
büyüklüğü 1-10 kişilik (N=16) örneklem gurubudur. İkinci olarak ise (N=8) 31-100 kişilik örneklem
gurubu tercih edilmiştir. En az tercih edilen örneklem gurubu ise (N=2) 1000’den fazla kişi’dir.
Araştırmaların örneklem düzeylerine göre dağılımı Tablo 9’da sunulmuştur.
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Tablo 9. Çalışmaların Örneklem Gurubu Düzeylerine Göre Dağılımı

Tablo 9 incelendiğinde en çok verinin lisans

(eğitim fakülteleri) gurubu öğrencilerinden

toplandığı görülmektedir. Okul öncesi öğrencileri, öğretim üyeleri, yöneticiler, veliler ve lisansüstü
öğrencilerinden faydalanılmadığı anlaşılmaktadır.
İncelenen Yayınların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
Türkçe Eğitiminde yapılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı Tablo 10’da
belirtilmiştir.
Tablo 10. Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Tablo 10’a göre çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama araçları doküman (N=33) ve
görüşme (mülakat) (N=7) olmuştur. Başarı testi ve alternatif testler ise hiç kullanılmamıştır.
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Çalışmaların Yazar sayısına Göre Dağılımı
Türkçe Eğitiminde yapılan çalışmaların yazar sayısına göre dağılımı Tablo 11’de sunulmuştur.
Tablo 11. Çalışmaların Yazar Sayısına Göre Dağılımı

Tablo 11 incelendiğinde çalışmaların sırasıyla en çok 2 yazarlı (N=20), 3 yazarlı (N=19), 1
yazarlı (N=17) ve 4 yazarlı (N=2) olduğu görülmektedir. Tablo 11’e göre 5 ve 6 yazarlı çalışma
bulunmamaktadır.
Araştırmaların Veri Analiz Tekniklerine Göre Dağılımı
Araştırmalarda kullanılan veri analiz yöntemlerinin dağılımı Tablo 12’de yüzdeler halinde
belirtilmiştir. Tablo 12 incelendiğinde araştırmalarda en çok nitel veri analizlerinden içerik analizi
yönteminin kullanıldığı (%25.86) görülmektedir. Nicel veri analizlerinden ise frekans ve yüzde
(%13.80) en çok kullanılan veri analiz yöntemidir.
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Tablo 12. Araştırmaların Veri Analiz Yöntemlerine Göre Dağılımı

SONUÇ VE ÖNERİLER
2009 yılından bu yana her yıl devam eden toplam 8 Uluslararası Eğitim Araştırmaları
kongrelerinde yayınlanan toplam 1807 çalışma arasından Türkçe Eğitimi alanında yayınlanmış toplam
68 çalışma incelenmiştir.
Yayınlanan çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında anlamlı sistematik bir artma ya
da azalma göze çarpmamaktadır. Fakat en çok çalışmanın 2012 (N=10) ve 2013 yıllarında (N=16)
gerçekleşen kongrelerde yayınlandığı dikkat çekmektedir. Burada kongrenin gerçekleştirildiği
üniversite etkili olabilir.
Araştırmaların Türkçe Eğitimi ve Eğitim Bilimleri konu alanlarına göre dağılımlarına
bakıldığında en çok çalışma dilbilgisi/dil araştırmaları konularında yapılmıştır. Tükçenin dört temel
beceri alanı okuma, yazma, konuşma ve dinlemedir. Ancak dağılımlara bakıldığında dinleme alanında
sadece 1araştırma göze çarparken konuşma eğitimi alanında hiç çalışma yapılmamış olması oldukça
dikkat çekicidir. Bunun sebebi olarak henüz yeterli nitelikte bir ölçek geliştirilememiş olması ve
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uygulama zorluğu gösterilebilir.

Bir diğer önemli alan sayılabilecek çok dillilik konusunda çalışma

olmaması dikkat çekicidir. Ülke sınırları dışında yaşayan Türk soylu vatandaşlarımız ve onların
çocukları doğrudan çok dilli gurubuna girerken bu alana yönelik araştırma yapılmaması
eleştirilebilecek bir durumdur. Özellikle son zamanlarda eğilimin artığı yabancılar Türkçe öğretimi
alanında 2012 yılından itibaren çalışmaların artması doğal bir durum olarak göze çarpmaktadır. Eğitim
bilimleri konularına göre dağılım tablosundan elde edilen bulgulara göre ise araştırmaların daha çok
öğretim, tutum belirleme ve ders kitabı inceleme konu alanlarında yapıldığı görülmektedir. Bu
bağlamda araştırmacıların daha çok durum belirlemeye yönelik çalışmalar yaptığı söylenebilir.
Araştırmaların yöntem dağılımlarından elde edilen bulgular araştırmaların daha çok deneysel
olmayan nicel ağırlıklı olduğu sonucunu göstermiştir. Nicel araştırmalarda en çok kullanılan desen ise
betimsel tarama modelidir. Bunula birlikte konularına göre yöntem dağılımları incelendiğinde Türkçe
eğitimi alanında nicel araştırmaların dilbilgisi/dil araştırmaları; nitel araştırmaların ise yabancılara
Türkçe öğretimi alanında yoğunlaştığı sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte eğitim bilimleri
konularına göre yöntem dağılımına bakıldığında nitel çalışmaların öğretim; nicel çalışmaların ise ders
kitabı inceleme alanlarında yoğunlaştığı görülmektedir. Örneklem seçim yöntemine bakıldığında en
çok amaçlı örneklem ve seçkisiz/rastgele yöntemin kullanıldığı görülmektedir. Örneklem büyüklüğü
ise en çok 1-10 kişi, 31-100 ve 101-300 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Örneklem düzeyi olarak da
en

çok

eğitim

fakültesi lisans

öğrencileri tercih

edilmiştir.

bu

bağlamda

tüm

bunlar

değerlendirildiğinde araştırmacıların daha çok durum tespitine yönelik çalışmalar yaptığı 1-10 kişi
arasında değişen örneklem gurubu daha çok incelenen kitapların örneklem gurubu olarak
belirtilmesinden kaynaklandığı anacak örneklem gurubu olarak 300 ve üstü örnekleme ulaşılamaması
araştırmacıların zaman ve emek yönünden daha kolay araştırmalara yöneldiği sonucu çıkarılabilir.
Yine örneklem gurubu düzeyi olarak eğitim fakültesi lisans öğrencilerinin tercih edilmesi bu durumu
destekleyen diğer bir veridir. Bu durumu destekleyen bir diğer husus da araştırmaların veri toplama
tekniği olarak doküman tercih etmesi ve veri analizinde sıklıkla içerik, doküman ve betimsel analiz
tekniklerini kullanmasıdır.
Araştırmaların yazar sayısına bakıldığında daha çok 2 ve daha çok yazarlı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Çok yazarlı çalışmaların yoğunlukta olması, farklı bakış açılarına sahip, geçerliği ve
güvenirliği daha yüksek ve daha geniş araştırma sahasına sahip olması bakımlarından olumlu bir
durum olarak gösterilebilir.
Öneriler
1. Çalışmalar anadilin dört temel becerisinden ikisi lan konuşma ve dinleme eğitimi
alanlarında yoğunlaşmalıdır. Bununla beraber iki dillilik ve yabancılara Türkçe öğretimi
alanlarına da ağırlık verilmeli; lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak okutulması
yaygınlaştırılmalıdır.
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2. Çalışmalar duru tespitinden daha çok çözüm odaklı, yeni yöntem ve teknikler
geliştirmeye yönelik olmalıdır.
3. Örneklem büyüklüğü açısından daha geniş olmalı, örneklem düzeyi olarak da
ilköğretim ve lisans öğrencilerinin dışında diğer düzeyler de yoğun olarak tercih edilmelidir.
4. Araştırma kapsamı ve çalışma güvenirliği açısından çok yazarlı çalışmalara ağırlık
verilmelidir.
5. Araştırma veri toplama tekniği olarak doküman ve mülakat dışında farklı veri
teknikleri kullanmaya ağırlık verilmelidir.
6. Nicel araştırmalar içerisinde deneysel çalışmalara ağırlık verilmelidir
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