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ÖNSÖZ 

 

Bilimsel araştırmaların akademik düzeyde müzakere edilmesi, 

değerlendirilmesi ve yeni bakış açılarına ışık tutması için büyük bir imkân sağlayan 

kongreler, bilim dünyasının gerçekleştirmek istediği kutsal hedefe hizmet 

etmektedir. Bu şiar ile yola çıkan UBAK dizisinin bir yeni kongresi daha 11-14 

Temmuz 2019 tarihinde Bandırma’da gerçekleştirildi. 5. Uluslararası Bilimsel 

Araştırmalar Kongresi olarak yapılan bu etkinlikte farklı bilim dalları ve alanları aynı 

çatı altında birleşerek disiplinlerarası çalışmalara kaynak sağlamaya çalıştı. Sosyal 

bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri olarak sınıflandırılan kongrelerde 

ülkemizden ve çeşitli ülkelerden pek çok bilim insanı katılarak bildiri sunumlarını 

gerçekleştirdi. Sözle ifadenin unutulmaya mahkûm olduğunu bilen bir bilinç ile 

yazılı olanın nesillere aktarımını sağlamak amacıyla tüm bildiriler kendi alanları 

bağlamında kitaplarda buluştu. 

Elinizdeki bu eser “Edebiyat ve Eğitim Bilimleri” başlığı ile kitaplaştırılarak 

yayımlandı. “Edebiyat, Roman, Şiir ve Kültür” ile “Okul Hayatı ve Eğitim” başlıklı 

iki ana bölümden oluşan eser, sosyal bilimler üzerine çalışma yapan tüm 

araştırmacılara kaynak sağlayabilecek niteliklere sahip.  

Kongrenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi elbette zorlu ve yorucu bir süreç 

iken bu eserin ortaya çıkması bilim insanlarının emeklerinin bir neticesidir. 

Dolayısıyla kitabın oluşmasında en büyük payı verdiğimiz yazarlarımıza teşekkürü 

bir borç biliyoruz. Çalışmaların hakemliğini yürüten kıymetli hocalarımıza da ayrıca 

saygılar sunarız.  

Elinizdeki bu eserin hem bilim dünyasına hem de araştırmacılara katkı 

sağlamasını temenni eder, katılımcı hocalarımıza ve emeği geçen kongre ekibimize 

hassaten teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla… 

 

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK 

 





  

EDEBİYAT, ROMAN,  

ŞiiR VE KÜLTÜR 
 

 





  

'KÖROĞLU DESTANI'NDA BÜYÜLÜ  

GERÇEKÇİLİK 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK 

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

ÖZET: Türk toplumu çeşitli şekillerde kahramanlık gösteren kişileri 

alp unvanı ile yüceltmiştir. Alp tipi kahraman, cesur, yağız, yiğit anlamlarında 
kullanılır. Buna mukabil, bir halk ozanı olmasının yanında alp tipinin özellik-

lerini de taşıyan Köroğlu'nun tarihî şahsiyeti, adına methiyeler düzülen her kah-

raman gibi zamanla destanî bir niteliğe kavuşmuştur.  

Destanlarda çeşitli motifler söz konusudur. Bu motifler,  oluşturduğu 

imkânlar doğrultusunda destanlara olağanüstü bir özellik kazandırır. Bu özel-

liklerin ise kutsal kaynaklı olduğu varsayılır ve onlar, toplum hayatının devam-

lılığının sağlanmasında büyük etkilere sahiptirler. Köroğlu Destanı'nda da en 

önemli olağanüstü motif, at arketipidir. Köroğlu'nun 'Kırat'ı sudan çıkan bir ay-

gırın at sürüsü içinde bir kısrağı aşmasından doğmuştur. Destan'da 'Kırat'ın bu 

şekilde doğması, yelden hızlı gitmesi, kuş gibi uçması, ab-ı hayattan içerek 

ölümsüz olması, Köroğlu öldükten sonra insan gibi yas tutması, diz boyu ça-

murlu avluda koşarken tırnağına hiç çamur bulaşmaması gibi 'Kırat'a dair ola-
ğanüstü özellikler mevcuttur. Bu özellikler ise büyülü gerçekçilik anlatım tar-

zına birer örnek teşkil eder. 

20. yüzyılın postmodern anlayışıyla gündeme gelen büyülü gerçekçilik 

anlatım tarzı, büyük bir ivme kazanarak günümüze ulaşmış ve folklorik bakış 

ile birleşerek destanlarda da canlı kalmayı başarmıştır. Bu tür metinlerin en 

önemli özelliği, olağanüstü olayların sıradanmış gibi algılanmasıdır. Hadiseler-

deki olağanüstülük vasfı ile sıradanlık bütünleşince okuyucu anlatılanların ger-

çekliği hakkında herhangi bir tereddütte kalmaz ve olayları normalmiş gibi al-

gılar. Ne kahramanlar ne de anlatıcı dile getirilen herhangi bir olağanüstü olay 

ya da durumu yadırgar. Bu tür metinlerde büyülü gerçekçi olaylara herhangi 

bir açıklama getirilemez; çünkü böyle bir durumda sorgulama devreye girerek 
gerçeklik algısı bertaraf edilir. Birbirine zıt iki kavramın -gerçek ve büyü- aynı 

anda kullanılıyor olması da algının tamamlanmasını sağlar. Böylece gerçeklik 

ile büyülü düzeyler arasında uyumlu bir birliktelik oluşur. Büyülü gerçekçi me-

tinler ile destanlar arasında oldukça yakın bir ilişki mevcuttur. Biz de bu çalış-

mamızda Köroğlu Destanı'nı büyülü gerçekçilik anlatım tarzı açısından ele alıp 

inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Destan, Büyülü Gerçekçilik, Kö-

roğlu Destanı.   
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Magical Realism İn "Köroğlu Destanı" 

 

ABSTRACT: Turkish society has glorified the people who show he-

roism in various ways with the title of alp. Alpine type hero has got brave, stout, 

valiant means. On the other hand, Köroğlu's historical personality, which has 

the characteristics of alpine type as well as being a folk poet, has gained an epic 

quality like any hero whose eulogies are being praised. 

There are various motifs in the epics. These motifs, according to the 

possibilities created by the epics give an extraordinary feature. These characte-

ristics are assumed to be of sacred origin, and they have a major impact on the 
continuity of community life. The most important extraordinary motif in 'Kö-

roğlu Destanı' is the archetype of horse. Köroğlu's 'Kırat' was born when a stal-

lion that came out of the water crossed a mare in a herd of horses. In the Kö-

roğlu Saga 'Kırat born in this way, go faster than the man, fly like a bird, im-

mortal by drinking Adam’s wine , mourning after the death of people like Kö-

roğlu, kneeling in the muddy courtyard while running the nail, such as no mud 

contamination' exceptional features it is available. These features are examples 

of magical realism expression style. 

The style of expression of magical realism, which came to the agenda 

with the postmodern understanding of the 20th century, has gained great mo-

mentum and has survived in the sagas by combining with folkloric look. The 
most important feature of such texts is that extraordinary events are perceived 

as ordinary. When the phenomenon of extraordinaryness and mediocrity are 

integrated in the events, the reader does not hesitate about the reality of the 

narratives and perceives the events as normal. Neither the heroes nor the nar-

rator alienate any extraordinary events or circumstances. In such texts, no 

explanation can be given to magical realistic events; because in such a case the 

questioning is activated and the perception of reality is eliminated. The fact that 

two opposing concepts - real and magic - are used at the same time allows the 

perception to be completed. Thus, a harmonious coexistence occurs between 

reality and magical levels. There is a close relationship between magical rea-

listic texts and epics. In this study, we will examine the 'Köroğlu Destanı' in 
terms of magical realism style of expression. 

Key Words:  Folk Literatüre, Saga, Magical Realism, 'Köroğlu Desta-

nı'. 
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Giriş 

20. yüzyılın postmodern anlayışıyla gündeme gelen büyülü gerçekçilik terimi, 

birçok yerli ve yabancı sanatçı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. En açık 

ifade ile “büyülü gerçekçilik, dili büyüye dönüştürürken insanı ve anlattığı gerçekliği 

de büyüleyen bir yaratma gücü” (Gümüş 2005:34) dür. 

Büyülü gerçekçilik, edebiyat alanı içinde sık sık gündeme gelen bir terim ol-

makla birlikte ne bir edebiyat akımı ne de bir edebî tür olarak kullanılmış ve tanım-

lanmıştır. Farklı sanat dallarında da yoğun olarak tercih edilen büyülü gerçekçilik, 

bir anlatım şekli ve üslûbudur. Bu üslûbun kökleri 20. yüzyıl Latin edebiyatının te-

mellerinde aransa da özünün sözlü edebiyata kadar dayandığını, hatta sözlü edebi-

yatta yer alan pek çok niteliğin bu yüzyıl ile birlikte büyülü gerçekçilik adı altında 

kullanılmaya başlandığını söylemek mümkündür (Çoban 2011:195). Edebiyat ala-

nına has bir anlatım şekli olarak gündeme gelen bu kavramın edebiyattan önce resim 

alanında kullanılmış olması da önemli bir ayrıntıdır.  

Nitekim büyülü gerçekçilik anlatım şekli ilk kez Alman sanat eleştirmeni ve 

tarihçisi olan Franz Roh tarafından gerçekliği değiştirilmiş bir tablo için kullanılmış-

tır. Bu tabloda (Henry Rousseau 1897 / Uyuyan Çingene Tablosu) bir Arap çölde 

uzanmış huzur içinde uyurken bir yanında mandolin, diğer yanında ise aslan bulun-

maktadır. Bir insanın yanında aslan varken huzur içinde uyumasının mümkün ola-

mayacağı bir gerçektir. Bu gerçekliğin göz ardı edilmesi ve olağan bir durummuş 

gibi resmedilmesi, gerçekdışı bir imgelemenin göstergesidir. Söz konusu olağan ile 

olağanüstünün bir arada yer alması ise büyülü gerçekçiliği ortaya çıkaran temel nite-

liklerden biridir (Turgut 2003:23-24). 

 

Henry Rousseau 1897 / Uyuyan Çingene Tablosu 
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Resim alanındaki büyülü gerçekçilik örneklerinden biri 

 

Resimde görüldüğü gibi gerçek ile düş iç içeyken birbiri arasındaki sınır silik-

leştirilmekte ve verilmek istenen durum sıradanlaştırılmaktadır.  

Edebiyat alanında ise büyülü gerçekçilik, çeşitli şekillerde ortaya çıkmış ve 

kullanımı gittikçe artan bir kavram haline gelmiştir (Turgut 2003:27). İtalyan yazar 

ve eleştirmen Massimo Bontempelli, bu kavramı edebiyatta kullanan ilk kişi olarak 

kabul edilir. Ona göre gerçek dünya ile büyülü dünya birleşerek insan hafızasında 

yeni bir atmosfer oluşturur (akt. Erdem 2011:13). Daha sonraları ise Kübalı yazar 

Alejo Carpentier, "lo real maravilloso" (harika gerçeklik) terimini Bu Dünyanın Kral-

lığı  (1949) romanının ön sözünde kullanmıştır. Bu eserde tek kollu bir büyücü, or-

manda yaşayan bütün hayvanları büyüler. Önce gülme krizine giren hayvanlar sonra 

kan kusarak ölürler. Söz konusu olağanüstü durum ise normalmiş gibi anlatılır ve 

okuyucunun da bunu olağan bir durummuş gibi karşılaması beklenir. 

Büyülü gerçekçilik, en çok Latin Amerikalı yazarların eserlerinde kullandık-

ları bir akım olarak kendini gösterir. Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in  Historia 

Universal de la İnfamia  (1935) (Alçaklığın Evrensel Tarihi) isimli eseri, ilk büyülü 

gerçekçilik çalışması olarak kabul edilmektedir. Bu akımın en tanınmış ismi ise Ko-

lombiyalı yazar Gabriel García Márquez'dir (Emir; Diler 2011:52). 

Daha sonraları bir anlatım tarzı haline gelen büyülü gerçekçilik, olağanüstü bir 

ortam meydana getirmek için kullanılan öğeler ile mitolojiden başlayarak masal, halk 

hikâyesi, efsane ve nihayetinde destanlarda yüzyıllardır var olagelmiştir. Gerçekte 

çok eski zamanlarda da kullanılmış olan bu tarz, ancak modernizmin hızlı ve çok 

boyutlu değişiminin neticesinde ortaya çıkan postmodernizm akımı ile hayat bulur. 
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Bu akım sanatçılarına göre artık söylenilecek yeni bir şey kalmadığı için eserler geç-

mişten beslenmelidir. Tam bu noktada büyülü gerçekçilik ile destanın birbiriyle olan 

yakın ilişkisi ortaya çıkmaktadır. 

"Bu anlatım biçiminde hayaletlere, kayıplara karışmalara, mucizelere, olağa-

nüstü melekelere, gerçekdışı sahnelere yer vardır; ancak sihirbazlık gösterilerinde 

görülen türden büyülere rastlanmaz" (Çoban 2011:197). Bu tür anlatımlı metinlerin 

en önemli özelliği, olağanüstü olayların sıradanmış gibi algılanmasıdır. Hadiseler-

deki olağanüstülük vasfı ile sıradanlık bütünleşince okuyucu anlatılanların gerçekliği 

hakkında herhangi bir tereddütte kalmaz ve olayları normalmiş gibi algılar. Ne kah-

ramanlar ne de anlatıcı dile getirilen herhangi bir olağanüstü olay ya da durumu ya-

dırgar. Dolayısıyla büyülü gerçekçi olaylara herhangi bir açıklama getirilemez; 

çünkü böyle bir durumda sorgulama devreye girerek gerçeklik algısı bertaraf edilir. 

Birbirine zıt iki kavramın -gerçek ve büyü- aynı metinde kullanılıyor olması da algı-

nın tamamlanmasını sağlar. Böylece gerçeklik ile büyülü düzeyler arasında uyumlu 

bir birliktelik oluşur.  

Büyülü gerçekçi metinleri diğer metinlerden ayıran en önemli özellik "sürekli 

işleyen bir dengeleme çabasının anlatım stratejisi olarak metne hükmetmesidir. An-

cak bu dengeleme çabası, hileli bir şekilde ilerlemekte ve her zaman gerçekliğin bü-

yülü düzeyinin biraz daha ağır basmasını sağlamaktadır" (Erdem 2011:176). Yani 

gerçeklik metinlerden tamamen çıkarılmış değildir. Sürprizleri fark edecek olan yal-

nızca okurdur. Kahramanlar ve anlatıcı yaşanılanlara kayıtsızdır. Gerçek ile gerçek-

dışının birleştiği bu durum Roland Walter'a göre, büyülü gerçekçi metinlerin üç 

önemli özelliğinden birini göstermektedir. Diğer özellik hem anlatıcı hem de kahra-

manlar bazında gerçek ve büyülü / gerçekdışı unsurların uyumlu bir bütünlüğünün 

olmasıdır. Bu uyum sayesinde olağanüstü durum okuyucuda şok etkisi oluşturmaz. 

Herhangi bir sorgulama da söz konusu değildir. Son özellik ise yazarın ketumluğu / 

suskunluğudur. Yazar olaylara açıklayıcı bir yaklaşım göstermez, metne kendi yoru-

munu katmayarak metnin içinde yer alan bir gözlemci edasını takınır (Erdem 

2011:177). Bu kuralların yerine gelebilmesi için de eserlerde bütün boyutlarıyla çe-

şitli semboller kullanılır. Sembollerle birlikte imge, mecaz, ironi, mübalağa ve para-

doks gibi söz sanatlarından ve dil oyunlarından yararlanılarak metafiziksel bir boyut 

oluşturulur. (Kekeç 2011:218) 

Büyülü gerçekçilikte zaman, zamansız bir doğrultuda akar çoğu zaman. Mitsel 

mekânlar kullanılıp geçmişe dönüş (flashback) ve geleceğe gidişler (flashforward) 

meydana getirilerek afaki bir zaman algısı oluşturulur (Bars 2012:33). 
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Bahsettiğimiz tüm bu özelliklerin fantastik ve gerçeküstücülük akımlarını da 

çağrıştırdığı düşünülürse büyülü gerçekçilik anlatım tarzının farklılığını ortaya koy-

mak gerekmektedir.  

Gerçeküstücülük (sürrealizm) tamamen imkânsız olanı temsil eder. Olağa-

nüstü olaylar ve durumlar gerçek hayattan uzaklaşarak vuku bulur. Dolayısıyla yazar, 

kahraman ve dahi okuyucu yaşanılanları yadırgar ve gerçekliğine inanmaz (Çetişli 

2004:140). Fantastik edebiyat ile büyülü gerçekçilik arasındaki temel fark ise anlatı-

cının ve karakterlerin büyülü vakaları algılama ve tepki gösterme şekilleri olduğu 

söylenebilir. Fantastikte esas olan tereddütte kalmadır. Okuyucu ve kahramanlar ya-

şanan olayın 'gerçek mi değil mi' kararsızlığını yaşaması gerekir. Büyülü gerçekçi-

likte ise her türlü sıra dışı olay olağan karşılanır. Söz gelimi "Eğer bir hayalet kah-

valtı masanıza oturur ve siz de korkar, dehşete düşerseniz bu [türce] korku ya da 

fantastik olur. Ancak eğer 'Ah, bir hayalet; lütfen şu reçeli bana uzatır mısın?' der-

seniz bu büyülü gerçekçilik olur" (Erdem 2011:175).  

 

Köroğlu Destanı'nda Büyülü Gerçekçilik 

Çalışmamızda Köroğlu Destanı'nın Metin Ekici tarafından hazırlanan Türk 

Dünyasında Köroğlu (2004) adlı eserindeki Türkmenistan Türklerine ait olan var-

yantı dikkate alınmıştır. Bu varyantın seçilmesindeki sebep ise destanî unsurların 

Türkmen rivayetlerinde daha ağırlıklı olmasıdır. Böylelikle destan ile büyülü gerçek-

liğin kaynaştığı noktalar daha net görülebilecektir (Boratav 2009:24). 

Türkmenistan'daki derleme çalışmaları Bolşevik İhtilali'ne kadar gizli tutul-

muş, İhtilal'den sonra ise 1930'lu yıllarda yoğunluk kazanarak ilerlemiştir. Konu ile 

ilgili pek çok kişi çalışmış ve çeşitli derlemeler yapmıştır. Köroğlu'na ait bilgiler ise 

1941 yılında Ata Çepov ile Nepes Hocayev tarafından 13 kol olarak derlenmiş ve 

Ata Govşudov tarafından yayınlanmıştır (Ekici 2004:31). Varyantları içerisinde en 

hacimlisi Annagulı Nurmehemmet tarafından hazırlanmış, Türkmence ve Türkiye 

Türkçesiyle 1996 yılında yayımlanmıştır (Çobanoğlu 2011:266).  

Köroğlu Destanı'ndaki büyülü gerçekçilik anlatım şeklini yansıtan motifler ise 

şöyledir: 

 

1. Köroğlu'nun Doğumu 

"Büyülü gerçekçilik, mucizelerin ve olağanüstü olayların, alışılagelmiş olay-

lar biçiminde algılandığı ve insanların, yaşadığımız dünyanın geçerli yasalarının 

ötesinde özelliklerle donatılmış olduğu, gizem dolu bir dünyayı ifade eden bir terim-

dir. Bu özelliğe sahip olan kurgular, hayatta gerçekleşmesi imkânsız olan durum, 
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olay ve kahramanları, itibarî âlemde normalmiş gibi gösterir. Gerçeği ve fantastiği 

birleştirerek her şeyi doğal bir şekilde sunar" (Toyman 2006:26). Köroğlu'nun do-

ğumunda da bu tür sıradanlaştırılmış olağanüstü olaylar mevcuttur. Köroğlu'nun ba-

bası ve annesi ölünce dedesi Cığalı Bey hem oğlunu hem de gelinini kaybettiği için 

çok üzülür. Soyunu devam ettireceğini düşündüğü torunu da bu ölümden dolayı doğ-

mamıştır; fakat bir gece rüyasında gelininin kabrine gitmesi gerektiği haberini alır. 

Birkaç defa aynı rüyayı görmesi üzerine gelininin mezarı başına gider. Mezarda bir 

keçinin emzirdiği tepeden tırnağa tüylü bir insanın olduğunu görür ve onun, torunu 

Ruşen ya da orada bulunan bir ihtiyarın dediği gibi 'Köroğlu/Göroğlu' olduğunu an-

lar.  

Hamile bir kadının öldükten sonra bebeğinin kendiliğinden doğarak orada bü-

yümesi mümkün değildir; fakat Destan'da bu durum sıradanmış gibi ele alınarak kah-

ramanlar tarafından da doğal karşılanmıştır. Destan'da Köroğlu'nun doğumu şu ifa-

delerle anlatılır: 

Köroğlu'nun babası, abisi "Gencim (Beğ) ile çoban keçinin peşine düştüler. 

Keçi, çobanın dediği gibi bir mezarın başına varıp meledi. Mezardan baştan ayağa 

kıl kaplı bir şey çıktı, sürünüp, emekleyip varıp keçinin altına girdi. Keçi de ayakla-

rını gerip emzirmeye başladı. Gencim Beğ ile çoban mezarlar arasından saklanarak, 

usulca sokulup daha yakından gözetlediler. Baktıklarında, bu şeyin insanoğluna ben-

zediğini gördüler" (Ekici 2004:144). 

 

2. 'Kırat'ın Doğumu 

Büyülü gerçekçi metinlerde yer alan dünya, birtakım olağanüstü unsurlara sa-

hiptir. Bu durum metnin yazarı ve kahramanları tarafından gerçekdışı olarak değer-

lendirilmez. Gerçekliğin bir parçası olarak algılanır. Köroğlu'nun atı olan 'Kırat'ın 

doğumunda da bunu görmekteyiz. Hünkâr Sultan, seyisi olan Köroğlu'nun dedesi 

Cığalı Bey'den dünyadaki en iyi atı getirmesini ister. Cığalı Bey araştırır, soruşturur, 

istediği gibi bir at bulamayınca geri döner. Dönüş yolunda nehirden bir atın çıkarak 

önünde bulunan at sürüsünden bir kısrağı aştığını görür ve hemen o kısrağın çobanını 

bularak ondan doğacak olan kısraklara talip olduğunu söyler. 

Destan'da bu sahne şöyle anlatılır: 

"Cığalı Beğ (...) Şor nehrinin kıyısında Hünkâr Sultan'ın yayılan yılkısının üs-

tüne vardı. Onu gören çobanlar ile selamlaşıp hoşlaştıktan sonra, yılkı sürüsüne göz 

gezdirdi. Sürünün arasında dolaşırken birden nehirden bir atın çıktığını, yılkıların 

içindeki bir kısrağa üç defa sıçradıktan sonra tekrar sulara girip gittiğini gördü. 
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Kendi kendine 'İşte, herhalde şimdi aradığımı buldum, hep su atı varmış diye duyar-

dım, şimdi gözlerimle gördüm.' Diye düşünüp, o kısrağı belledi" (Ekici 2004:152). 

Destanlarda kahramanlar olağanüstü özellikleri olan bir yardımcıya sahiptir. 

Köroğlu'nun yardımcısı da 'Kırat'ıdır. 'Kırat'ın sudan çıkan bir aygırın at sürüsü 

içinde bir kısrağı aşmasından doğması mümkün değildir. Nehirden bir atın çıkması, 

muhayyileyi zorlayan bir vaka ve gerçekdışı bir durum olduğu düşünülürse karakte-

rin bu durumdan korkmaması, hatta durumu olabilir görmesi ile gerçek ve büyü kav-

ramları bir araya getirilmiş olunur; zira karakterin olağanüstü olarak düşündüğü bir 

durumun gerçekleşmesi ile bu durumla karşılaştığındaki kullandığı ifadeler, büyü ve 

gerçekliğin tam manasıyla kaynaşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla herhangi bir sorgu-

lama yapılmaksızın büyülü vakanın gerçekliği düşündürülmeye çalışılmıştır. 

 

3. Köroğlu'nun ve 'Kırat'ın Olağanüstü Güçlere Sahip Olması 

Büyülü gerçekçi metinlerde sıradan ve olağanüstü yan yanadır. Gerçekdışı 

olan unsur sıradanmış gibi sunulur. Bu özellikle büyülü gerçekçiliğin en önemli öğe-

lerinden biri olan dengeleme çabası ortaya çıkar. Bu tür metinlerde gerçeklik büyülü 

düzeyi dengeleyerek hileli bir anlatım tarzını oluşturur.  

Destan'da dedesi Köroğlu'na, atını Aras Nehri'nin kıyısına bırakmasını söyler. 

At bırakıldığı andan itibaren Kıble yönünde koşmaya başlar. Köroğlu buna çok üzü-

lür ve dedesine durumu anlatır. Dedesi Köroğlu'na bir ekmek yapmasını, yarısını 

kendisine bırakmasını, yarısını alarak üç günlük bir yolculuğa çıkmasını ister. Bu yol 

sonunda erenler dergâhına ulaşacağını söyler. Köroğlu, dedesinin söylediklerini ya-

par ve dediği yere gelir. Burada uykuya dalar ve rüyasında Hazreti Ali gelip ona 

atının yularını verdikten sonra o ne isterse her şeyin verilmesini yanındaki erenlere 

emreder. Erenlerden birisi Köroğlu'ndan üç dilek dilemesini ister. Köroğlu; yüz yirmi 

yıl ömür, kılıcının düşman karşısında keskin olması ve yetmiş iki dili konuşabilmeyi 

diler. Erenler istediğinin verildiğini söyler. Köroğlu'nun dedesinin dediğini yaparak 

yola çıkması ve yolun sonunda bir dergâha ulaşması gerçekçi tarafı temsil ederken 

dilek dilemesinin neticesinde olağanüstü özelliklere sahip bir kişi olması da sıra dışı 

tarafı temsil eder. Her iki durumun (düş-gerçek) birlikte yer alması ise dengeleme 

düzeyinin sağlanmaya çalışıldığını gösteren önemli bir ayrıntıdır.  

Destan'da bu sahne şöyle geçer: 

"Göroğlu, üç gündür yolda, epeyce yorulmuş zavallı. Çınarın altına uzanıp 

uykuya dalıverdi. Yattıktan sonra bir rüya gördü; rüyasında erenler ona kutsal şa-
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raptan kırk bir bardak içiriyorlar. (...) Aksırıp, öksürüp yerinden kalktığı sırada Haz-

reti Ali öyle bir nara atıyor ki, tay anasının yanına gelir gibi kişneyip geliyor. 'İşte 

oğlum tayın' diyerek dizginleri onun eline veriyorlar. (...) Erenler: 

'-İsteğini söyle de hepimiz toplanmışken, bu dünyadan öteki dünyadan ne ar-

zun isteğin varsa bizden dile' dediler" (Ekici 2004:169). 

Yine Köroğlu birgün 'Kırat'ı alır ve Aras Nehri'nin kenarına götürüp bırakır. 

Bir süre sonra döndüğünde atının nehrin karşı kıyısında olduğunu görünce şaşkınlık 

içinde ne yapacağını bilemez. Nehrin diğer yakasında bulunan insanlardan yardım 

ister. Onlar da ata bir tokat vururlar ve at uçarak Köroğlu'nun yanına gelir. Bunu 

gören Köroğlu mutluluk içerisinde dedesinin yanına gider.  

Destan'da bu sahne de şöyle geçmektedir: 

"-Ah ağam, benim tay nehrin öbür tarafına geçti. Buna bağırıp da bu tarafa 

kovalasanız, diye, onlara boyun büküp yalvardı. Adamlar; 

-Gel, bu zavallı oğlan çaydan geçmeye kalkıp helak olmasın. Ona bir iyilik 

edelim, dediler. Sonra tayı bu yana doğru döndürüp sağrısına bir tokat vurdular. Tay 

fırlayıp Aras nehrinin üzerinden öyle bir sıçradı ki, kırk metre nehrin berisine düşüp, 

oraya buraya koşarak oynaşmaya başladı" (Ekici 2004:166).  

Destan'da geçen bu bölümde Köroğlu'nun rüyasında gördükleri ve isteklerinin 

gerçek olması olağanüstü nitelikteki olaylardır. "Düşler kutsi bir gücün sezgisidirler" 

(Öztürk 1980:91). Bu nedenle rüya motifi de destanların vazgeçilmez unsuru olmuş-

tur. Köroğlu'nun rüyasında gördüklerinin gerçek olması, ömrünün uzatılması, yetmiş 

iki dili konuşur hale gelmesi, kılıcının sadece düşmana zarar verir hassaslıkta olması 

ve 'Kırat'ın nehrin bir yakasından diğer yakasına uçarak geçmesi de diğer mantıkdışı 

olaylardır. Bu olaylar büyülü gerçekçiliğin büyülü tarafını oluştururken Köroğlu'nun 

atını kaybedince üzülmesi, atının nehrin karşı kıyısından yanına gelmesine sevinmesi 

ve dedesinin söylediklerini yapması da olayın gerçeklik yanını oluşturur. Böylelikle 

büyü ile gerçek arasında bir denge kurmaya çalışılmıştır.  

 

4. Köroğlu'nun İntikamı  

Büyülü gerçekçilikte inanılması güç olan olaylar, doğrulukları sorgulanma-

dan, herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duyulmadan anlatılır (Onay 2011:222). 

Destan'ın sonunda da Köroğlu kırk yiğidi ile birlikte ailesinin intikamını almak 

için yola düşer. Hünkâr Sultan'ın ülkesini basar ve yüz bin kişilik ordusunu kırk kişi 

ile bozguna uğratır. İntikamını almış olmanın mutluluğu ile erenlerden istediği ömrü 

huzur içinde yaşar. 
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Bu sahne şu ifadelerle anlatılır: 

"Göroğlu, Handan Batır ve ötekilerle birlikte bunlar yine kırk kişi oldular. (...) 

Yiğitler atlarını çabucak eyerleyip, hazırladılar. (...) O gidişle Hünkâr Sultan'ın yüz 

bin kişilik ordusunu darmadağın ettiler" (Ekici 2004:190). 

Alıntıda yer aldığı gibi kırk kişinin yüz bin kişiyi yerle bir etmesi mümkün 

değildir. Bu da olayın büyülü kısmını temsil ederken intikamını almış olmanın rahat-

lığı ve mutluluğu içerisinde olması gerçeklik boyutunu ortaya koymaktadır. Anlatıcı 

tarafından bu olaylar sıradanlaştırılmış, dolayısıyla gerçek olan olağanüstü ile aynı 

düzlemde yer almıştır.  

Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi Destan'daki büyülü kısımlar genellikle ey-

lemlerin ve vakaların gerçekleşmesi esnası ile ilgili, gerçeklik kısımları ise daha çok 

duygu ve düşünceler ile ilgilidir. Bu durumda somut olanın vakalar, soyut olanın ise 

duygular olduğu düşünüldüğünde ortaya çıkan çelişki, gerçeğin nesnelliğini tartış-

maya açmaktadır. Özünde postmodernizmin tesirinin olduğu bilinen büyülü gerçek-

çilikteki gerçeklik algısı ise vuku bulan her türlü olağanüstü olayı gerçek kabul eder 

ve söz konusu tartışma ile sorgulamayı başlatmadan bitirir. Nitekim amaç; gerçek-

leşmesi mümkün olmayan olayları, durumları ve kahramanları itibarî âlemde gerçek-

miş gibi kabul etmek, doğalmış gibi sunmaktır. Dolayısıyla ne anlatıcı ne kahraman-

lar ne de okuyucu / dinleyici yaşanılanları yadırgamayacaktır. 

 

Sonuç  

Köroğlu Destanı'nda gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan olay ve du-

rumlar mevcuttur. Kahramanlar bunları sıradanmış gibi görür ve olaylar vuku bulur-

ken herhangi bir endişe yaşamaz. Gerçek ile büyü birleştirilerek sunulduğu için ola-

ğanüstü unsurlar, kahramanlar ve okuyucular tarafından gerçekliğin bir parçası gibi 

algılanır. Metindeki gerçeklik ile büyülü düzey arasındaki dengeleme mekanizması, 

yaşanan mantıkdışı olayların sorgulanmasını ve neden-sonuç ilişkisinin devre dışı 

kalmasını sağlayarak gerçekliği farklı bir şekilde ortaya koyar. Bu rasyonel olmayan 

yaklaşım tarzı ise büyülü gerçekçiliğin Köroğlu Destanı'ndaki temellerini atmıştır.  

Postmodernizm ile atılıma geçen büyülü gerçekçilik "yerel uygulamaların eğ-

reti öykülerini; yani folklorcuların her zaman ilgisini çekmiş olan türden öykü-

leri[ni]" (Eker, Ekici, Oğuz, Özdemir 2003:59) malzeme olarak kullanmıştır. 

Mesafeleri anlık kat etme destanlarda sık rastlanan bir motiftir. Büyülü ger-

çekçi metinlerde de zaman zamansızlık içerisinde ele alınır. Destan'da ise Köroğ-

lu'nun doğumu ve bebekliğinden hiç bahsedilmeyerek büyüme evresi bir anda ger-

çekleşen bir durum gibi yansıtılmıştır.  
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Büyülü gerçekçi metinlerde dil ayrıntılı tasvirler ve çeşitli söz sanatları ile zen-

ginleştirilerek büyü ve gerçek daha belirgin hale getirilir. Aynı zamanda bu unsurlar 

mantıkdışı olayların olağanmış gibi algılanmasına da yardımcı olur ve yaşanılanları 

sıradanlaştırır. Köroğlu Destanı'nda ise ayrıntılı tasvirlere ve söz sanatlarına fazlaca 

yer verilmezken bu bakımdan Destan'ın büyülü gerçekçilik tarzından uzaklaştığı da 

söylenebilir. Lakin söz konusu noksanlığa rağmen Destan'da büyülü gerçekçilik an-

latım tarzının özelliklerinden birçoğunu görmek mümkündür. 
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AMMÂR ALİ HASAN’IN “ŞECERETU’L-ÂBİD”  

ADLI ROMANINDA TASAVVUFÎ TEMALAR 

Öğr. Gör. Dr. Ethem DEMİR 

Bursa Uludağ Üniversitesi, 

ÖZET: Tasavvuf, ortaya çıktığı dönemden itibaren Müslümanın yaşa-

mında etkin olmuş ve irfânî düşüncesinde aktif rol almıştır. Klasik Arap edebi-

yatının farklı dallarında kendisine geniş bir yer bulan tasavvuf, modern Arap 

edebiyatında da aynı yeri bulmuştur. Nitekim tasavvufî roman alanında kaleme 

alınan birçok değerli eser, bu hususu açıkça desteklemektedir. Ammâr Ali Ha-

san’ın Şeceretu’l-âbid adlı romanı tasavvufî bir içeriğe yer veren, bu manadaki 

temaları işleyen ve tasavvufun farklı tezahürlerine değinen romanların başında 

gelmektedir. Kerâmet, ‘uzlet, takva ve zikir gibi farklı temalara yer veren bu 

roman; sûfînin seyrü süluk sürecine hassasiyetle eğilmiş, tasavvuf ve sûfîlere 

ev sahipliği yapan tekkeye değinmiş ve tasavvufî yaşamın temel ilkesi olan 

zühdü hassasiyetle irdelemiştir. Tasavvufun derunî âlemini yansıtan, sosyal 

yansımalarına değinen ve bireysel etkilerine işaret eden toplumsal, siyasal, kül-

türel ve psikolojik temaların yer aldığı bu romanda söz konusu temalar farklı 

açılardan analiz edilmiş ve tasavvufun toplum ve birey ilişkisine ışık tutulmuş-

tur. 

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Modern Arap Romanı, Ta-

savvufî roman, Tasavvuf.   

 

Sufi Themes ın the Novel of Shajarat Aleabid for  

Ammar Ali Hassan 

 

ABSTRACT: Sufism has been active in the Muslim life since its emer-

gence and has taken an active part in his thinking. Sufism, which has a wide 

place in different branches of classical Arabic literature, found the same place 

in modern Arabic literature. In fact, many of the valuable works that have been 

written in the field of Sufi novels support this issue. Ammar Ali Hassan's novel 

" Shajarat Aleabid " is the most important novel that contains the content of 

Sufi, deals with the topics in this sense and deals with the various aspects of 

Sufism. This novel, which includes various aspects of Sufism, such as dignity, 

isolation, piety, and masculinity, focused on the Sufis' cycle in a spiritual jour-

ney, touching the corner that hosted Sufis and Sufis and studied asceticism, 

which is the fundamental principle of mystical life. Social, political, cultural 
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and psychological issues that reflect the mystical world of Sufism. They ad-

dress their social implications and refer to their individual effects. These topics 

are analyzed from different angles and shed light on the relationship between 

Sufism and society. 

Keywords: Arabic Language and Rhetoric, Modern Arabic Novel, Sufi 

novel, Sufism. 

 

 

GİRİŞ 

Takvâ ve zühd yoluyla kalbi her şeyden arındırarak onu sadece hakka tahsis 

etme, ruhu temizleme, ilâhî emirlere uyup haramlardan kaçınma ve Allah bilincini 

her zaman diri tutma şeklinde tanımlanan tasavvuf, (Ateş, 1969: 2). İslam’ın erken 

dönemlerinden itibaren isim düzeyinde olmasa da bir yaşam anlayışı olarak şekillen-

meye başlamıştır. (Zahîr, 1986: 42). Ortaya çıktığı ilk zamanlarda sadece Müslüman 

bireyin yaşamında yer bulabilen tasavvuf, ilerleyen dönemlerde etki alanını genişle-

terek sistemli kurumsal bir yapıya dönüşmüştür.  

Teşekkülünden bugüne Müslümanların dini yaşamlarında ciddi anlamda etkin 

olan ve irfânî düşüncelerinde rol alan tasavvuf; klasik dini ilimlerde1 zengin bir lite-

ratürü meydana getirdiği gibi klasik ve modern Arap edebiyatında da önemli bir bi-

rikime sahip olmuştur.  

Klasik Arap şiirinde oldukça aktif olan sûfîlerin tasavvufî bir neşve ile yazdık-

ları şiirleri, önemli bir teveccühe mazhar olmuştur. Gerek Arapça gerekse de farsça 

tasavvufî şiirler kaleme alan sûfîlerin başında İbn Fârıd, İbn Arabî, Yâfiî, Nablûsî, 

Atâullah İskenderânî, Ebû Hayyân, Hâfız Attâr, Enverî, Mevlânâ, Şeyh Sâdî ve Sul-

tan Veled gelmektedir. (Yılmaz, 2007: 78). 

İşaret edildiği üzere İslâmî ilimler ve klasik Arap edebiyatında etkinliği hisse-

dilen tasavvufun Modern Arap edebiyatının özellikle roman dalında da geniş bir yer 

edindiği görülmektedir. 1960’lı yıllarda Necîb Mahfûz’un et-Tarîk adlı tasavvufî ro-

manıyla başlayan tasavvuf-roman ilişkisi; 1980’li yıllarda Mısırlı edebiyatçı Cemâl 

el-Gîtânî ve Cezayirli edebiyatçı et-Tâhir Vattar’ın teknik ve tema noktasında başa-

rılı bir şekilde kaleme aldıkları romanlarıyla daha da güçlenmiştir. (Hamîd, 2009) 

Asıl başarısını 1990’lı ve 2000’li yıllarda ortaya koyan Tasavvufî roman, günümüzde 

                                                                            
1 Tasavvuf, birçok İslamî ilimde etkinliğini güçlü manada hissettirmiştir. Ancak söz konusu etki, daha 

çok tefsir alanında görülmektedir. Abdurrezzak Kâşânî’nin Te’vilâtü’l-Kur’ân, İsmail Hakkı’nın 
Rûhu’l-beyân, Abdulkerim el-Kuşeyrî’nin Hakâiku’t-tefsir ve Nimetullah Nahcuvânî’nin el-Fevâtihu’l-
İlâhiyye adlı tasavvufî tefsirleri, bu durumun bariz bir göstergesidir.  
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Fas’tan Irak’a Yemen’den Suriye’ye tüm Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle karşıla-

nan ve hakkında çalışmalar yapılan bir edebî roman türü haline gelmiştir. (Demir, 

2019: 45-46)   

Tasavvufî bir içeriğe yer veren, bu anlamdaki temaları işleyen ve tasavvufun 

farklı tezahürlerine değinen romanların başında Ammâr Ali Hasan’ın “Şeceretu’l-

âbid” adlı romanı gelmektedir. Zira bu romanda kerâmet, vecd, murâkabe, mucâhede 

ve uzlet gibi tasavvufî temalar işlenmiş, sûfînin nefis tezkiyesi için çıktığı meşakkatli 

irfânî yolculuğunu yansıtan seyrü süluke yer verilmiş, tasavvuf ve sûfîlere ev sahip-

liği yapan tekke kültürüne değinilmiş ve tasavvufî yaşantıyı yansıtan zühd anlayışı 

irdelenmiştir. Tasavvufun derunî âlemini yansıtan, toplumsal tezahürlerine işaret 

eden ve birey yaşamındaki etkilerine dikkat çeken sosyal, siyasal, kültürel ve psiko-

lojik pek çok temanın yer aldığı bu romanda sözü edilen izlekler farklı açılardan de-

ğerlendirilmiş ve tasavvufun toplum, insan, siyaset ve kültürle olan ilişkisine daha 

yakından bakılmıştır. 

 

1. ‘AMMÂR ALİ HASAN VE “ŞECERETU’L-ÂBİD” ADLI ROMANI 

Mısırlı yazar ‘Ammâr Ali Hasan, 1967 yılında Mısır’ın Minyâ kentinde doğ-

muştur. Eğitimini Mısır’da yapan Hasan, 1989 yılında Kahire Üniversitesi İktisat ve 

Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1997 Yılında siyaset bilimleri ala-

nında yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Hasan, 2001 yılında aynı alanda doktora 

çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. Başarılı geçen bir eğitim hayatının ardından 

başta el-Mısriyyü’l-yevm, el-Yevmü’s-sâbi‘, el-İttihâd, el-Ahrâmü’l-Arabî ve el-

Hayât gibi birçok gazete ve dergide yazılar yazan Hasan; Kahire Uluslararası Siyasî 

Kalkınma Çalışmaları Merkezi ve Birleşik Arap Emirlikleri Stratejik Araştırma ve 

İnceleme Merkezleri gibi bazı araştırma kuruluşlarında uzman olarak çalışmıştır. (Ri-

vâyât Arabiyye, 2019). 

Aktif siyasî çalışmalarının yanında edebî alanda da oldukça velûd olduğu gö-

rülen yazar, bu manada değerli çalışmalar kaleme almıştır. Hikâyetü Şemerdil (2001), 

Cudrânu’l-Medâ (2006), Zehru’l-harîf (2008), Şeceretu’l-‘âbid (2011), Sukûtu’s-

samt (2013), es-Selefî (2014), Cebelu’t-tayr (2015), Babu’r-rızk (2015), Beytu’s-

senârî (2016) ve Habîetu’l-‘ârif adında 13 tane roman kaleme alan yazar, farklı ta-

rihlerde altı tane hikâye kitabı da yazmıştır. Gerek sosyoloji gerekse de edebî alan-

daki çalışmalarından dolayı birçok ödülle taltif edilen yazar, bu anlamda Mısır Ya-

zarlar Birliği Ödülü, Uluslararası Doktor Salih Edebiyat Ödülü, Şeyh Zâyed Yazarlar 

Birliği Ödülü, Kahire Üniversitesi Hikâye Ödülü ve Uluslararası İslamî Edebiyatçılar 

Birliği Ödülü gibi 13 tane ödül almıştır. (Katara, 2019). 
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Yazar ‘Ammâr Ali Hasan’ın Kaleme almış olduğu Şeceretu’l-‘âbid adlı ro-

manı, sahip olduğu yüksek edebî değerinden dolayı 2013 yılında Mısır Yazarlar Bir-

liği ödülüne layık görülmüş ve hakkında doktora, yüksek lisans ve makale düzeyinde 

birçok akademik çalışma yapılmıştır. (el-Yevmu’s-Sâbi‘i, 2014). 

Yazarın dördünü romanı olan Şeceretu’l-‘âbid adlı eser, Arap baharı kapsa-

mında gerçekleşen Mısır devriminin yaşandığı bir dönemde yazılmıştır. Romanın 

olay örgüsüne bakıldığında Mısır devrimine işaret ettiği görülmektedir.  Romanın 

başkahramanı olan Şeyh ‘Âkif, Ezher’de ilim talebesiyken dönemin zalim Memlûk 

sultanına karşı bir devrim hareketini başlatır, ancak bunda başarısız olan Şeyh ‘Âkif; 

tutuklanma, işkence görme veya idam edilme gibi cezalardan korktuğundan dolayı 

şehirden kaçar ve bir köye sığınır. Roman olaylarını bu şekilde kurgulayan yazar, 

adeta Mısır devriminin de başarısız olacağına akabinde de birçok kişinin değinilen 

cezalarla karşı karşıya kalacağına işaret etmiştir. 

Tasavvufî bir dille kaleme alınan bu romanda zaman, mekân, olay ve karak-

terler noktasında oldukça renkli bir yol izlenmiştir. Zira romana bu manada bakıldı-

ğında açık - kapalı, kara - deniz hatta uzay dâhil birçok mekânın kullanıldığı, hayali 

ve gerçek çeşitli olaylara yer verildiği ve aralarında cinlerin de bulunduğu farklı ka-

rakterlere başvurulduğu görülmektedir.      

Romanını birçok tasavvufî temayla zenginleştiren yazar, bu manada zühd, zi-

kir, takvâ, kerâmet, inzivâ, tevekkül ve teslimiyet gibi birçok izleğe yer vermiştir. 

Kapsamı itibari ile dar olan bu akademik çalışmada sözü edilen romandaki tüm ta-

savvufî temalara yer verme imkânı olamadığından dolayı tasavvufî yaşamda önemli 

görülen ve ilgili romanda kendisine güçlü ifadelerle atıfta bulunulan zühd, takvâ, zi-

kir ve kerâmet gibi bazı izlekler irdelenecektir. 

  

2. TASAVVUFÎ TEMALAR 

2.1. Zühd 

Sözlükte bir şeyden yüz çevirme ve ona karşı ilgisiz kalma gibi anlamlara ge-

len zühd kelimesi, terim anlamı noktasında ise dünyevî makamlara, mevkilere, mad-

diyata ve şöhrete önem vermeme, bunlara karşı müstağni davranma, ahiret hayatı için 

hayırlı faaliyetlerde bulunma ve ibadete ağırlık verme gibi anlamlara gelmektedir. 

(Ceyhan, 1989: 44). 

Verilen tanımdan da anlaşıldığı üzere zühd kavramı, tasavvufî anlayışta çok 

önemli bir konuma sahiptir. Tasavvuftaki söz konusu önemi sebebiyle Yazar 

‘Ammâr Ali Hasan çalışmamıza konu olan Şeceretu’l-‘âbid adlı romanında bu kav-
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rama özenle eğilmiştir. Zira ilgili romana bu manada bakıldığında romanın başkah-

ramanı olan Şeyh ‘Âkif’in şahsında zühd kavramının bütün boyutlarıyla ele alındı-

ğını, bu kavramın saygı duyulan önemli bir tasavvufî meziyet olarak değerlendiril-

diği ve onun üzerine tasavvufî yaşamın kurulduğu görülmektedir. 

Şeyh ‘Âkif’in çok büyük bir zâhid olduğunu söyleyen yazarın bu kapsamda 

aşağıda verdiği bilgilerden şeyhin dünya malına tamah etmediği, asgari düzeydeki 

temel eşyalarla iktifa etmeye çalıştığı ve bu noktada çok büyük bir kanaatkârlık ör-

neğini ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. 

“Şimdi dergâha gidip bazı eşyalarımı alıp geleceğim. O eşyalarım da bir Mus-

haf, zikir kitabım, Ebû Hâmid el-Gazzâli’nin el-Munkiz mine’d-dalâl kitabından ve 

kendi el yazmam olan Tavku’l-hamâme kitabından birer nüsha, merkep, eski bir 

hırka, su testisi ve içinde ekmek kırıntılarının bulunduğu azık bohçasından ibarettir.” 

(Hasan, 2011: 351).   

Örnekte ifade edildiği üzere gerçek manada tasavvuf ehli olanların dünyevî 

şeylere iltifat etmeyeceğini belirten yazar, sûfîlerin aynı şekilde şatafatlı ortamlardan 

da uzak durmaya çalıştıklarını ve bu tür ortamları takvâlarına halel getirebilecek or-

tamlar olarak değerlendirdiklerini ifade etmiştir. (Hasan, 2011: 327). Bu durumu 

Şeyh ‘Âkif’in şahsında kurgulayan yazar, şeyhin şatafatın göstergesi olan saraya gi-

dilmemesi gerektiği şeklindeki telkinlerine yer vererek zühdü kendi değerlendirme-

leri doğrultusunda yorumlamaya çalışmıştır.  

 

2.2. Takvâ 

Sözlükte korumak anlamında kullanılan takvâ kelimesi, ıstılahî olarak farklı 

şekilde ifade edilmişse de “Allah’ın emirlerine riayet etme ve yasaklarından da uzak 

durma” şeklindeki tanımın efrâdını câmi ve ağyârını mâni bir nitelikte olduğu görül-

mektedir. (Munecced, 2009: 7). 

Takvânın çeşitli aşamaları vardır. İlk aşaması, kişiyi ebedi olarak cehennem 

ateşiyle karşı karşıya getirecek şirk ve küfür gibi günahlardan kaçınmaktır. İkinci 

aşaması ise, kısa bir süreliğine de olsa cehenneme girmeye sebep olan günahlardan 

kaçınmaktır. En son ve üst aşaması ise kişiyi Allah düşüncesinden alıkoyacak mubah 

şeylerden de uzak durmaktır. (Munecced, 2009: 21-25).  

Yazarın Şeceretu’l-‘âbid adlı romanında hassasiyetle işlediği temalardan biri 

de takvâdır. Zira ilgili romanda bu anlamda verilen bilgilere bakıldığında sûfînin iba-

det hassasiyeti, günahlardan kaçınma çabası, olaylara kader bağlamında yaklaşıp tes-

limiyet göstermesi ve aşırılıktan kaçınıp ölçülü olmaya gayret etmesi noktasında çe-

şitli bilgilerin verildiği görülmektedir. 
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Takvânın en önemli şartlarından birinin kibir ve hileden uzak durmanın oldu-

ğunu ifade eden yazar, romanın başkahramanı Şeyh ‘Âkif’in şahsında takvâlı insanın 

yapması ve uzak durması gereken bazı hususları şu şekilde dile getirmiştir:  

“Allah’a karşı kibirlenen ve emirlerine karşı gelen helak olur. Tuzak kuranla-

rın tuzakları başlarına yıkılır. Allah’a tevekkül eden tehlikelerden korunur, tevazuda 

bulunan yükselir. Mâlâyanî konuşma Allah’tan bir musibettir.” (Hasan, 2011: 334).   

Takvâsına halel gelmemesi için sûfînin dünyevî şeylerden uzak durması, şeh-

vânî duygularını kontrol altına alması, onu meşru yollara yönlendirmesi ve ilâhî ka-

dere tam bir teslimiyetle yaklaşıp giden fırsatlar için üzüntüye kapılmaması gerekti-

ğini belirten yazar, bu noktada ihlasın önemine dikkat çekmiştir. (Hasan, 2011: 148). 

Takvâ için kişinin dünyevî şeylerden uzak durması gerektiğini belirten yazar, 

söz konusu uzaklaşma da belli bir ölçüde olması gerektiğini ifade etmiştir. Sûfînin 

her açıdan dünyadan elini eteğini çekmesini doğru bulmayan yazar, aşağıda verilen 

örnekte görüldüğü üzere Abdullah b. Ömer b. el-‘Âs’a nisbet edilen ve İslam toplu-

munda genel kabul görmüş “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ve yarın ölecekmiş 

gibi ahiret için çalış.” (Heysemî, 1992: 7) sözünde belirtilen bir anlayışı savunmuş-

tur.  

“  ̶ Seni sürekli kötümser bir halde görüyorum. Niçin sadece hayatın kötü yü-

züne bakıyorsun? 

̶  Çünkü üzülmeyen insanın kalbi ölür.  

̶  Ancak hiç sevinmeyen insan da hayata tutunamaz ki 

̶  Aşırı gülmek kalbi öldürür. 

̶  Aşırı hüzün de nefsi öldürür. 

̶  öyleyse ifrat ve tefritten uzak durmak gerekir.” (Hasan, 2011: 179).   

 

2.3. Zikir 

Allah’ı dil ve kalp ile daima anma ve onu hatırdan çıkarmama anlamındaki 

zikir, (Hasan Ali, 2009: 525). Kur’an ve sünnetin önemle tavsiye ettiği ibadetlerden 

sayılmıştır. Taşıdığı söz konusu öneme binaen zikir, sûfîler tarafından üssü’l-esâs 

olarak kabul edilmiş, (Yılmaz, 2007: 183) çokça yapılan önemli bir ibadet olarak 

görülmüş ve ilâhî rızaya ulaştıran bir vesile şeklinde değerlendirilmiştir.  

Tarikatlar, gerek ferdi gerekse de toplu halde yapılan zikirlere önem vermekle 

beraber icra edilme şekli noktasında bazı görüş ayrılıkları yaşamışlardır. (Yılmaz, 
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2007: 185). Zira bazıları cehri zikirde bulunurken bazıları da hafî zikirde bulunmuş-

tur. Öte yandan bir tarikat mensubu, şu zikri yaparken diğer bir tarikat mensubu ise 

daha farklı bir zikirde bulunabilmiştir. 

Çalışmamıza kaynaklık eden Şeceretu’l-‘âbid adlı romana bu manada bakıldı-

ğında orada da zikir olgusuna güçlü ifadelerle atıfta bulunulduğu görülmektedir. Ni-

tekim yazar, romanın başkahramanı Şeyh Âkif’in katıldığı zikir halkasını kurgular-

ken detaylı betimlemelerle zikrin tasavvuftaki güçlü konumuna işaret etmeye çalış-

mıştır. 

“Dergâha gidip kurulmuş olan zikir halkasına girdim. Kolumuzu birbirine ke-

netledikten sonra bir sağa bir sola bir yukarı bir aşağı farklı yönlere eğildik. Sonra da 

yüksek ve uyumlu bir ses tonuyla ...هللا حي, هللا حي, هللا حي şeklinde zikir etmeye başla-

dık.” (Hasan, 2011: 336).   

Verilen örnekte de görüldüğü üzere zikir halkasını detaylı bir şekilde tasvir 

eden yazar, zikrin hangi ortamda icra edildiğine, ne şekilde yapıldığına ve zikir es-

nasında hangi kelimelerin söylendiğine değinmiştir. Yazar, Şeyh ‘Âkif’in hangi tari-

kata mensup olduğuna açıkça değinmemiştir. Ancak zikrin fiziki hareketlerle ve 

cehri bir şekilde yapıldığı şeklindeki sözlerinden şeyhin cehri zikri savunan tarikat-

lara mensup olduğunu göstermektedir. 

Yazar, halkalarda yapılan zikrin muhtevası ve ne kadar yapıldığıyla ilgili ola-

rak da çeşitli bilgiler vermiştir. Bu manada detaylı bilgiler veren yazar, bazen sayfa-

ları bulan uzun dualara yer vermiştir. (Hasan, 2011: 338).   

 

2.4. Kerâmet 

Sözlükte iyilik, cömertlik ve izzet gibi anlamlara gelen kerâmet, ıstılahta Al-

lah’ın veli kulları aracılığıyla yaratmış olduğu harikulade olaylardır. (Lâlikâî, 1992: 

14). Doğa kanunlarıyla açıklanamayan mucize gibi kerâmet de ilgili kanunlarla açık-

lanamamakta ve olağan üstü bir olay olup mahiyet itibari mucizeye benzemektedir. 

Ancak mucize peygamberler yoluyla gerçekleşirken kerâmet, Allah’ın velî kulları 

vasıtasıyla gerçekleşmektedir. (Uludağ, 1989: 25: 265). Yusuf b. İsmail en-

Nebâhânî, velîlerin çok çeşitli kerâmetlere sahip olabildiklerini hatta bu kerâmet çe-

şitliliğinin ölüleri diriltme, onları konuşturma, denizleri yarma, su üzerinde yürüme, 

farklı mekânlarda bulunma, hayvan ve cansız varlıklarla konuşma, hastaları iyileş-

tirme ve hayvanları mutî‘ kılma gibi yirmi beş çeşide çıkarılabileceğini belirtmiştir. 

(Nebahânî, 1994: 1: 48-50). 
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Akademik çalışmamıza konu olan yazarın Şeceretu’l-‘abid adlı romanına ba-

kıldığında diğer tasavvufî eserler gibi bu eserde de tasavvufun önemli kavramların-

dan olan kerâmete güçlü ifadelerle atıfta bulunulduğu, kerâmet erbabının saygın ka-

bul edildiği ve bu kişilerin toplumsal teveccühe mazhar olduğu görülmektedir. 

Romanın olay örgüsünü farklı kerâmet çeşitleriyle zenginleştiren yazar, bu an-

lamda hayvan ve cansız varlıkların konuşturulması, doğaüstü bazı olayların yapıl-

ması, duaların kabul olması, hâtiften seslerin duyulması ve gayb-ı varlıkların görül-

mesi gibi birçok kerâmet çeşidine yer vermiştir. İlginç görülen söz konusu kerâmet-

lerden biri olan cansız varlıklarla konuşma için romanda bulunan ağacın şu konuş-

ması örnek olarak verilebilir: 

“Ona kulak vermeye başladım. Gördüm tüm insanlara hitap eder bir tarzda bir 

şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ancak sadece ben onu duyuyor ve görüyordum. Tabi 

o sırada o, bütün azametiyle adeta zamana meydan okuyordu. Sözler onun dalların-

dan ya da içinden geliyordu. Konuştuğu kelimelerin harfleri, gayet açık seçikti ve 

Ezher’in avlusunda öğrendiğim dilin aynısıydı. Durum dehşet vericiydi. O konuşur-

ken ondan duyduğun şeyler karşısında dehşetin bile dili tutulmuştu.” (Hasan, 2011: 

10-11).    

Bazı tasavvuf erbabı için gerçek hayatta dile getirilen abartılı ifadeleri, akade-

mik çalışmamıza konu olan Şeceretu’l-‘âbid adlı romanda da görmek mümkündür. 

Zira sûfînin aşırı yüceltildiği, kendisine hakikati olmayan birçok kerâmetin isnat edil-

diği ve kendisinin abartılı sıfatlarla nitelendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bazı 

toplumlarda bulunan bu düşüncelere değinen yazar, bu noktada yönlendirici bir rol 

izleyerek sözü edilen düşüncelerin yanlışlığına da işaret etmiştir. 

“  ̶ Şeyhim! Epeydir kerâmetleriniz hakkında bir şeyler duyuyorum. 

̶     Kerâmetlerim mi? 

̶     İnsanlar, sizlerin iktidarsızlık yaşayanları iyileştirdiğinizi, evde kalmış olan-

ları evlendirdiğinizi, kısır olanları çocuk sahibi kıldığınızı, sevenleri birbirine kavuş-

turduğunuzu, yitiğini bulmak için size gelen biri, “Ya rabbi yitiğini ona geri gönder!” 

şeklindeki bir duanızla hemen yitiğini bulduğunu ve eski sarayın altına gizlenmiş 

olan hazineyi sultan için bulmak üzere geldiğinizi söylüyorlar. 

̶  …İnsanlar mübalağada bulunuyorlar. Zaten pek çok masal buna benzer uy-

durmalardan doğmuştur.” (Hasan, 2011: 271-272).   

Tasavvufî bir romanda kerâmet kavramına yer verilmesi anlaşılır bir durum-

dur. Nitekim bu manadaki bir kullanım romanı tasavvufî bir renge daha da yaklaştır-

dığı gibi, romanın edebî niteliğini de güçlendirmekte, temasını çeşitlendirmekte ve 

gerçekçiliğini artırmaktadır. Özellikle gayb-i sesleri duymaya ma‘tûf kerâmetlerin 
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romanın edebî dilini güçlendirme noktasında öne çıktığı görülmektedir. Zira bu tür 

kerâmetler, hâtiften gelen seslerin kaynağını bilmeyen okuyucuyu romanın aksiyo-

nuna kaptırmakta; onu tahmin ve te’vîl yoluyla sesin kaynağını fikrî düzeyde araştır-

maya itmekte (Humeysî, 2018: 228) ve bu şekilde adeta romanın aktif bir karakteri 

olmasını sağlamaktadır.  

 

2.5. ‘Uzlet 

Sözlükte uzaklaşmak anlamında olan uzlet kelimesi, tasavvufî ıstılahta kişinin 

sadece Allah'a yönelmesi ve onun dışındakilerden uzaklaşmasıdır. (İbn Manzûr, 

2005: III: 2610); (Kâşânî, 1950: 161). Günahlardan arınma ve ruhsal bir olgunluğa 

ulaşma için sûfîler tarafından tercih edilen ‘uzlet ile ilgili şu hadis delil olarak göste-

rilmektedir. 

“En hayırlı geçim yolu izleyen insanlardan biri, Allah yolunda atının dizginine 

tutunup, onun üzerinde adeta uçan kimsedir. Düşman geldiğine dair bir ses veya düş-

man üzerine hücum feryadı işittiğinde, düşmanın bulunabileceği olası yerlere atının 

üzerinde uçarcasına saldırıp, öldürmeyi ve ölmeyi göze alır. Bir diğeri de, tepenin 

veya vadinin birinde koyuncuklarının yanında namazını kılan, zekâtını veren ve ölüm 

kendisine gelinceye kadar Rabbine ibadet eden kişidir. İnsanlardan bu şekilde yaşa-

yanlar ancak hayırdadır.” (Müslim, “Kitâbu’l-İmâre”, 34). 

Sufîlerin önemsediği ve yaşamlarında kendisine yer verdiği önemli tasavvufî 

olgulardan biri de ‘uzlettir. Nefis muhasebesi yapmak, iç âleminde yolculuğa çıkmak 

ve mâsivâdan uzak durmak isteyen sûfîler, kimi zaman toplumdan uzaklaşmış ve 

kendilerini ibadete vermişlerdir.  

Sûfiler arasında bilinen ve uygulanan söz konusu anlayışın tezahürlerini tasav-

vufî romanlarda da görmek mümkündür. Böyle bir anlayışa yer veren tasavvufî ro-

manlardan biri de çalışmamıza konu olan romandır. Zira ilgili romana bu manada 

bakıldığında ‘uzletin yaşandığı ortam, o sırada yapılan ibadetler, onun süresi ve ‘uz-

lete çekilen sûfînin yaşam biçimiyle ilgili detaylı kurgulamalara yer verdiği görül-

mektedir. 

İnzivâ de denilen ‘uzlet yaşamının gerçekleştiği mekânla ilgili yazarın kurgu-

ladığı bilgilere yakından bakıldığında uzletin bazen bir mağarada çoğunlukla da 

tekke de gerçekleştiği görülmektedir. Sûfînin inzivâ yaşamına ve ibadetlerine ev sa-

hipliği yapan tekke, değinilen öneminden dolayı yazar tarafından detaylı olarak be-

timlenmiş ve inşa sürecinden tasavvufî işlevine kadar ilgili birçok hususa işaret edil-

miştir. 
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“Tekkenin yapımı için kilisenin sağ tarafında bir yer belirledim. Bunun üzerine 

adamlar düz bir şekilde kesilmiş bazı taşlar ve sarı biraz kum ile geldiler. Önce harç 

yaptılar ardından da kare şeklinde bir temel kazdılar. Kazılan temellere harç koyduk-

tan sonra taşları dizmeye başladılar ta ki tekke bir yapı olarak belirmeye başladı.” 

(Hasan, 2011: 391).      

‘Uzlet yaşamına ev sahipliği yapan tekke yapımına dair detaylı betimleme-

lerde bulanan yazar, ilgili yaşam sürecinde ne tür ibadetlerin ve ne sıklıkla yapıldı-

ğıyla ilgili de aynı detaylandırma metodunu izlemiştir. Zira yazar, aşağıdaki örnekte 

belirtildiği gibi pek çok ibadet çeşidine yer vermiştir: 

“Kırk gün tekkeden ayrılma! Bu süre zarfında yemeğini azalt, geceleri ibadetle 

geçir, dilinden zikri ve zihninden tefekkürü eksik etme, sükûnetten güç al, dünyaya 

aldırma, sana zulmeden o zalim sultanı da düşünme, bütün korkularını geride bırak 

ve kırk günün tamamlanınca da gel. (Hasan, 2011: 336).     …Tekke tamamlandıktan 

sonra bazen saatlerce namaz kılıyor ve Kur’an okuyor ve bazen de gaybet âleminde 

dolaştıran derunî bir tefekküre dalıyordum. Tekkede İbadet ve tefekkürle meşgulken 

hiç farkında olmadan seneler su gibi akıp gidiyordu.” (Hasan, 2011: 393).      

Tekkede ‘uzlete çekilmiş sûfîlerin yemek ihtiyaçlarını ne şekilde karşıladıkla-

rına da değinen yazar, söz konusu eserinde sûfînin dışarıdan yapılan yardımlarla bu 

manadaki ihtiyacını karşıladığını belirtmiştir. Bu noktada romanın başkahramanı 

Şeyh ‘Âkif’i örnek gösteren yazar, onun tekkede kaldığı sırada tekkeye yakın bulu-

nan bir manastırda bulunan rahipler tarafından yemeğinin verildiğini belirtmiştir. 

(Hasan, 2011: 393). 

 

SONUÇ 

Arap toplumu, sosyal, siyasal, kültürel vs. noktalardaki edebî duygu ve düşün-

celerini uzun yıllar şiirle ifade etmeye çalışmıştır. Ancak Batı dünyasındaki edebî 

tercihlerin değişiminden sonra Arap toplumunun edebî tercihlerinde de bir değişim 

söz konusu olmuştur. XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve XX. yüzyılda zirveye çıkan şi-

irden romana doğru yaşanan söz konusu edebî değişim süreci, Modern Arap romanını 

Arap edebiyatının hâkim türü haline getirmiştir.  

Edebî ilgi romana yöneldikten sonra Arap edebiyatçıları; artık toplumsal, si-

yasî, psikolojik ve dinî düşüncelerini romanla ifade etmeye yönelmişlerdir. Roman 

yoluyla ifade edilen düşüncelerden biri de tasavvufî düşünceler olmuştur. Bu mana-

daki bir edebî tercih de beraberinde tasavvufî roman adında yeni bir roman türünü 

meydana getirmiştir. 1960’lı yıllarda temeli atılan bu yeni roman türü, farklı Arap 



Ammâr Ali Hasan’ın “Şeceretu’l-Âbid” Adlı Romanında Tasavvufî Temalar 

37 

ülkelerinden birçok edebiyatçının gayretli çalışmalarıyla zamanla zengin bir edebî 

literatüre sahip olmuştur. 

Bu yeni roman türünün başarılı çalışmalarından biri de çalışmamızın konusu 

olan ‘Ammâr Ali Hasan’ın yazdığı Şeceretu’l-‘âbid adlı romanıdır. Zaman, mekân, 

karakter ve olay örgüsü gibi romanın yapısal ögeleri noktasında renkli bir kurguya 

sahip olan söz konusu roman, içerik açısından da aynı renkliliği ortaya koymuştur. 

Takvâ, zikir, zühd ve daha birçok tasavvufî temaya yer veren ilgili roman, bazı te-

maları yaygın tasavvufî anlayışa paralel bir şekilde kurgularken bazılarını da aykırı 

bir düşünceyle yorumlamıştır. 

İşlediği tasavvufî temaları salt bilgiden ziyade teatral bir yolla yorumlamaya 

çalışan yazar, bu durumu bazen karakterin davranışları bazen de diyaloglarla yap-

mıştır. Bu temaları yorumlama aşamasında yönlendirici bir rol de üstlenen yazar, bu 

noktada toplumda bulunan yanlış düşüncelere önce değinmiş ardından da bu konu-

daki doğru anlayışın nasıl olması gerektiğine farklı yollarla işaret etmiştir. İlgili te-

maları yorumlama noktasında post modern roman anlayışını esas alan yazar, somut 

verilerden somut sonuçlara varmaktan ziyade maddi ve manevî çok farklı niteliklere 

sahip veriler üzerine aynı renkliliğe sahip sonuçları bina edilmiştir. 
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OKTAY RİFAT’IN ALIŞKANLIĞI KIRAN  

“PERÇEMLİ SOKAK” ADLI ŞİİRİ 

Dr. Türkân YEŞİLYURT 

Sinop Ünivesitesi 

ÖZET: Ahmet Oktay’ın Perçemli Sokak adlı kitabında yer alan “I” ve “II” adlı şiiri 

bir sokağın panoramasıdır. Bu sokağa bakılınca şair ben, kız çocukları, güvercinler, kediler, 

papatyalar, ağaçlar, evler, demiryolu, tren, telgraf telleri, bulutlar ve deniz görünür. Şair ben, 

sevdiğinin bu sokağa gelmesini ister. Eğer sevdiği gelirse yaşamı daha derinden duyumsaya-

cağını düşünür. Ancak, Oktay Rifat, sokağı tasvir ederken alıştığımız dilin sınırlarını zorlar. 

Şair, şiirinde insan gözlü kediler, gemi leşleri, kara dutları güneşin, papatyaların renkli cam-

ları, başakları evlerin, lokma lokma ağaçlar, damları doğrayan makas gibi alışılmamış bağ-

daştırmalara; perçemli sokak, bulutların çıkını, yalınayak ay gibi dil sanatlarına; “Tren yo-

lunda eğri büğrü / Damları doğrayan makas” gibi artlamalara; şiir adları yerine Romen ra-

kamları kullanarak ve noktalama işaretlerini kullanmayarak yazımsal sapmalara başvurur. 

Yani Rus Biçimcilerinin ifadesiyle söylersek “alışkanlığı kırma” yolunda hareket eder. Şair, 

alışkanlığı kırarak gündelik hayatın sıradanlığıyla ilgili farkındalık yaratmak, bu sıradanlığın 

dünyasından şiir vasıtasıyla çıkmak ve gerçeğin başka bir yüzü daha olduğunu göstermek 

ister. Böylece günlük konuşma alışkanlığı içinde algıları ve tepkileri otomatikleşen insanı 

uyarmış olur. 

Anahtar kelimeler: alışkanlığı kırma, Oktay Rifat, Perçemli Sokak, Rus Biçimcileri, 

şiir. 

 

Oktay Rifat’s “Perçemli Sokak” Poem Which Breaks the Routines 

 

ABSTRACT: In Ahmet Oktay's book Perçemli Sokak, his poem “I” and “II” is a 

panorama of a street. Looking at this street, poet self, daughters, pigeons, cats, daisies, trees, 

houses, railroad, train, telegraph wires, clouds and sea are seen. The poet self wants his belo-

ved to come to this street. He thinks that if his beloved comes, he will feel life more deeply. 

However, Oktay Rifat, while describing the street, pushes the limits of the language we are 

used to. In his poem, poet includes uncommon syncretism such as cats with human eyes, ship 

carrions, sun of black mulberries, colored glasses of daisies, houses of spicas, trees in a small 

portions, scissors chop housetops; language arts such as street with forelock, bag of clouds, 

barefoot moon; enjambments such as “Crooked in railway / Scissors chop housetops” and 

textual deviations using by roman numerals instead of poem names and not using punctuation 

marks. In other words, in the words of Russian formalists, he acts on the way of “breaking 

the routines”. The reason that the poet wants to break the routines is to create awareness about 

the mediocrity of everyday life, to leave from the world of this mediocrity through poetry and 
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to show that there is another face of truth. In this way, it stimulates the persons who have 

automatized perceptions and reactions in daily speaking habit. 

Keywords: breaking the routines, Oktay Rifat, Perçemli Sokak, Russian Formalists, 

poetry. 

 

 

Giriş 

Asıl adı Ali Oktay olan Oktay Rifat, 10 Haziran 1914’te Trabzon’da doğar. 

Dilci ve şair Samih Rifat’ın oğludur. 1937’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 

bitirir. 1940 yılında Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine üç yıl devam 

etmesine rağmen -II. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine- doktorasını tamamlayama-

dan yurda döner. Askerlik görevinin ardından Maliye Bakanlığı ve Basın Yayın Ge-

nel Müdürlüğünde çalışır. Bir süre Ankara ve İstanbul’da serbest avukatlık yapar. 

Devlet Demiryollarında avukatlık görevindeyken emekliye ayrılır. İlk eşi Türkân Ha-

nım’ın ölümünden sonra 1945’te Sabiha Omay ile evlenir. Bu evlilikten bir oğlu olur. 

18 Nisan 1988’de, İstanbul’da hayata veda eder. 

Oktay Rifat, şiir, roman, deneme, oyun, çeviri ve resim alanında eserler verir. 

Şairin şiir ve yazıları başta Adam Sanat, Cumhuriyet, Düşün, Ulus, Varlık, Yaprak, 

Yazko, Yeditepe, Yeni Dergi ve Yusufcuk, olmak üzere birçok dergi ve gazetede ya-

yımlanır. 1941’de Orhan Veli ve Melih Cevdet’le birlikte Garip adlı şiir kitabını çı-

karır. Bu kitapla şiirde edebî sanatlara, şairaneliğe, vezin ve kafiyeye karşı çıkarak 

sıradan insanın şiirini yazan Garipçilerin içinde yer alır. 1956’da yayımladığı Per-

çemli Sokak’ta aynı dönemde ortaya çıkan İkinci Yeni akımına paralel şiirler vardır. 

Perçemli Sokak’taki şiir anlayışıyla Garip şiir anlayışının karşısında durur. Başlan-

gıçta halk edebiyatından da beslenen Oktay Rifat, Perçemli Sokak’tan itibaren her 

eserinde yeni bir biçim arayışına girer. Metin Celâl’in belirttiği gibi “Hiçbir zaman 

‘ben oldum’ demeden, sürekli arayan, bulduğuyla yetinmeyip daha ötesini isteyen 

bir şair[dir]” (2006: 12). 

Şairin Garip (1941, Orhan Veli ve Melih Cevdet’le birlikte), Güzelleme 

(1945), Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler (1946), Aşağı Yukarı (1952), 

Karga ile Tilki (1954),  Perçemli Sokak  (1956), Âşık Merdiveni (1958), Elleri Var 

Özgürlüğün (1966), Şiirler (1969), Yeni Şiirler (1973), Çobanıl Şiirler (1976), Bir 

Cigara İçimi (1979), Elifli (1980), Denize Doğru Konuşma (1982), Dilsiz ve Çıplak 

(1984), Koca Bir Yaz (1987) adlı şiir kitapları; Bir Kadının Penceresinden (1976), 

Danaburnu (1981), Bay Lear (1982) adlı romanları; Toplu Oyunlar (1988) başlığı 

altında bir araya getirdiği çeşitli oyunları; Şiir Konuşması (1992) adlı denemesi ve 
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Latin Ozanlarından Çeviriler (1963), Yunan Antologyası (1964), Gece Yazı (1994) 

adlı tercümeleri vardır. 

Bu yazıda Oktay Rifat’ın Perçemli Sokak’ta bulunan “I” ve “II” adlı şiirinde 

dilde sapmalar yaparak şiirinde “alışkanlığı kırma” yolunda hareket ettiği ortaya kon-

muştur. Bunun için 1915-1930 yılları arasında eserler veren Rus Biçimcilerinin “ede-

bilik” kavramından yararlanılmıştır. 

 

1.Rus Biçimciliği  

Berna Moran’ın belirttiğine göre 1915-1930 yılları arasında eserler veren Rus 

Biçimcileri Sovyetler’in resmi sanat anlayışına ters düştüklerinden dolayı 1930’dan 

sonra baskı altında kaldılar. Bu durum onların ya susmalarına ya da tutum değiştir-

melerine yol açtı. Rus Biçimcileri arasında Boris Eichenbaum, Boris Tomaşevski, 

Viktor Şklovski, ve Yuri Tinyanov sayılabilir. Çalışmalarına bu grup içinde başlayan 

Roman Jacobson, 1920 yılında Sovyetler’den ayrıldığı ve Çekoslovakya’ya yerleşe-

rek Prag Dilbilim Topluluğu’na katıldığı için Rus Biçimciliğini, bir anlamda, Av-

rupa’da sürdürür (2001: 177). Rus Biçimcileri edebiyat incelemesinde eseri merkeze 

koydular. Her şeyden önce edebiyat eserini diğer eserlerden ayıran biçimsel özelli-

ğin, yani “edebilik”in ne olduğu sorusuna yanıt aradılar. Edebiliği “ostranenie” kav-

ramıyla açıkladılar. İngilizlerin “defamiliarisation” kelimesiyle karşıladıkları bu te-

rimi “alışkanlığı kırma” diye tercüme edebiliriz (2001: 178). Alıştığımız gündelik dil 

bir şey bildirmeye, anlatmaya, betimlemeye yarar. Şair ise bu dili bozararak, kırarak, 

bükerek alışılmışın dışında yeni bir düzene sokar. Böylece okuyucuya yeni bakış 

açısı kazandırır (2001: 179). Rus Biçimcileri arasında dilbilime ağırlık veren ve ya-

pısalcılığa bir köprü sayılan Roman Jacobson, dilin şiirsel işleviyle diğer işlevlerini 

ayırt etmiştir. Başka bir deyişle “şiirde edebilik” konusu üzerinde durmuştur. Ja-

cobson, bir iletişim eyleminde altı öğenin yer aldığını belirtir. Önce bir “gönderici” 

vardır. Gönderici, sözü söyleyen, dersi anlatan, raporu, şiiri vb. yazan kişidir. Gön-

dericinin söylediği veya yazdığına “bildiri” denir. Bu bildirinin bir “alıcı”sı vardır. 

Ayrıca bildirinin aktarılması için bir “iletici” gerekir. Bu iletici söz, yazı, elektronik 

vb. olabilir. Bildirinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için ortak bir dil gibi ortak bir 

kod bulunmalıdır. Bir de bildirinin göndergesini oluşturan “bağlam” vardır 

(2001:  180). Bildiri diğer beş öğeden birine değil de bildirinin kendine yönelik ise 

“şiirsel işlev” söz konusudur (2001:  181).   

Bir eseri, edebiyat eseri haline getiren şey Boris Eichenbaum’un belirttiği gibi 

“edebî olan yan”dır (1994: 12). Bununla birlikte Peter V. Zima’nın dikkat çektiği 

üzere Biçimciler, hem sanat eserinin kendine özgü bir olgu olduğu hem de insanların 

bireysel görüşlerini değiştirmek için yeni teknikler sunduğu görüşündedir:  
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Biçimcilik, Kantçılık ve diğer felsefî akımlar arasında gidip gelen gevşek bir 

bağla bağlanmış fikirler topluluğudur. Biçimci fikirlerin bütünleyici karakteri, nis-

peten kendine has bir terminoloji üretmesinden ileri gelir ve bu terminoloji kendi 

içinde birtakım çelişkiler taşımakla beraber, Kant’ın “estetik özerklik” (aesthetic 

authonomy) kavramı ile avangard eğilimlerin “icat” kavramına yönelen bir termi-

nolojidir. Biçimciler bir yandan, sanatın kendine özgü/sui generis bir olgu olduğu 

fikrini savunurken -Yeni Eleştiriciler de aynı fikri taşırlar- öte yandan sanat eserle-

rinin bizim nesnel ve bireysel görüşümüzü değiştirmek için yeni ve devrimsel teknik-

ler başlatarak bir keşif işlevi gerçekleştireceğini ümit ettiler. (2015: 54-55) 

Oktay Rifat, “Perçemli Sokak I, II”de kullandığı dille Biçimcilerinin ifadesiyle 

“alışkanlığı kırma” yönünde hareket eder. Alışkanlığı kırarak insanların ufuklarını 

da açabileceğini düşünür.   

 

2.“Perçemli Sokak” 

I 

 Bulutların çıkınında 

 Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün 

 Çıldırtırlar insan gözlü kedileri 

 Ay doğar kuyulara yalınayak 

 Telgraf tellerinde gemi leşleri  

II 

 İşte kara dutları güneşin 

 Papatyaların renkli camları 

 Başakları evlerin 

 Kan rengi kız çocukları yelesiz 

 Lokma lokma ağaçların altında 

 Tren yolunda eğri büğrü 

 Damları doğrayan makas 

 

 Gel bulutsuz masalara yaslan 

 Elimi tut büyüsün 

 Yüzüme bak çalsın   

 İçimdeki çalar saat 

 Dönüş yollarında sarmaş dolaş 

 Vapurlar geçsin aramızdan (2010: 187) 
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 Oktay Rifat’ın Perçemli Sokak adlı kitabı “Ahmet’e”, şairin şiirle ilgili görüş-

lerini ifade ettiği bir yazı ve her biri Romen rakamıyla numaralandırılmış kırk bir 

şiirden meydana gelir. Şairin “I” ve “II” adlı şiiri bir sokağın panoramasıdır. Bu so-

kağa bakılınca şair ben, kız çocukları, güvercinler, kediler, papatyalar, ağaçlar, evler, 

demiryolu, tren, telgraf telleri, bulutlar ve deniz görünür. Şair ben, sevdiğini bu so-

kağa gelmesini ister. Eğer sevdiği gelirse yaşamı daha derinden duyumsayacağını 

düşünür. Ancak, Oktay Rifat sokağı betimlerken alıştığımız dilin ötesine geçer. Rus 

Biçimcileri gibi “alışkanlığı kırma” yoluna girer. Örneğin, sokak bildiğimiz sokak 

olmaktan çıkar “perçemli sokak” olur.  

Mehmet H. Doğan’ın “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” adlı yazısında belirttiği 

gibi “Şiirler’den (1969) son kitabı Koca Bir Yaz’a (1987) kadar gelişerek, değişerek 

gelen bu şiirde sözcüklerle resim çizme, görüntüleme merakı Oktay Rifat’ın şiirinin 

temel dayanaklarındandır” (1988: 15). Hayati Baki de “Şiir, onda, aynı zamanda gör-

sel malzemenin mekânıdır” demektedir (2015: 96). “I” ve “II”de de şair, âdeta söz-

cüklerle sokağın resmini çizer. Burada Oktay Rifat, sözcükleri öyle bir şekilde bir 

araya getirir ki bildirinin şiirsel işlevi öne çıkar. Başka bir deyişle şiirdeki bildiri 

kendine yöneliktir.   

Ali İhsan Kolcu’nun belirttiği gibi “Rus Biçimcileri alışkanlığı kırmanın yolu 

olarak dilin işlevine yüklenirler” (2016: 251). Şair, sokağı -şiirin adından başlayarak- 

anlamsal sapmalarla resmeder. Ünsal Özünlü, anlamsal sapmaları,  alışılmamış söz 

dizimi, alışılmamış sözcük seçimi (alışılmamış bağdaştırma) ve alışılmamış söz di-

zimiyle alışılmamış sözcük seçiminin birlikte kullanılması olarak tanımlar (1997: 

141). Şiirde bulutların çıkını, insan gözlü kediler, gemi leşleri, papatyaların renkli 

camları, başakları evlerin, lokma lokma ağaçlar, damları doğrayan makas, kara dut-

ları güneşin ve perçemli sokak gibi alışılmamış bağdaştırmalar vardır. 

Şair, yalnızca alışılmamış bağdaştırmalardan değil; aynı zamanda dil sanatla-

rından da yararlanır. Sokağı, bulutları ve ay’ı kişileştirir: Perçemli sokak, bulutların 

çıkını, yalınayak ay. 

Artlama sözdizimine bağlı bir dil sanatıdır. Doğan Günay’ın belirttiği gibi art-

lama, koşuklarda tümcenin bir dizede bitmeyip öteki dizelere geçmesidir (2001: 

242). “Bulutların çıkınında / Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün”; “Tren yolunda 

eğri büğrü / Damları doğrayan makas”. Perçemli Sokak’ta şiir adları yerine Romen 

rakamları kullanması, noktalama işaretlerini kullanılmaması ise bir yazımsal sapma-

dır.  

Oktay Rifat, alışılmamış bağdaştırmalar ve dil sanatları aracılığıyla dilde sap-

malar yaparak Abidin Dino gibi söylersek “alışılmışlığı aşmak” (1988: 5) yönünde 
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hareket eder. Şairin alışkanlıkları aşmak istemesinin nedeni; gündelik hayatın sıra-

danlığıyla ilgili farkındalık yaratmak, bu sıradanlığın dünyasından şiir vasıtasıyla 

çıkmak ve gerçeğin başka bir yüzünü göstermek istemesinden kaynaklanıyor olsa 

gerek. Perçemli Sokak’ın başındaki yazıda da şair, kelimeler yoluyla gerçeğin gün-

delik düzeninden çıkabileceğimizi ifade eder:  

Halbuki kelimeleri kullanmak, göz önüne birtakım görüntüler getirmek, ger-

çekle oynamak, gerçeği kurcalamak birdir. Kelime bu bakımdan bizi resmin çizgi-

sinden, renginden, musikinin sesinden daha çok gerçeğe yaklaştırır. Ama biz gerçeğe 

olan ilgimizi de yitirmişizdir. Çünkü gerçeğe alışmışızdır. Gerçeğin gündelik düze-

nini değiştirmek yahut başka bir açıdan bakabilmek elimizde olsaydı, daha çok ilgi 

duyardık ona. İşte gerçeğin düzeninde yapamayacağımız bu değişikliği, kelimelerin 

konuşma dilindeki gündelik düzeninde yapmak bize bu açıyı sağlayacak, birbirine 

yabancı sanılan kelimelerin karşılıklı ışığında gerçek unuttuğumuz yüzüyle çıkacak-

tır karşımıza. (2010: 185) 

Ahmet Oktay da Oktay Rifat’ın alışılmışlığı ölümcül bulduğunu ifade eder: 

“Perçemli Sokak’tan itibaren, Oktay Rifat’ın gündelik ve güncel olanda şiir için 

ölümcül bir tehlike bulduğunu söyleyebiliriz gibime geliyor” (2008: 391). Şair, gün-

delik dili alışılmışın ötesine taşıyarak dil içinde yeni bir dünya kurar. Terry Eagle-

ton’ın da belirttiği gibi dili alışılmışın ötesine taşımazsak, o dilin içerdiği dünyayı 

yenileyemeyiz: 

Edebiyat diline özgü olan, onu diğer söylem biçimlerinden ayıran şey, günde-

lik dili çeşitli yollarla deforme etmesiydi: Edebi aygıtların baskısıyla gündelik dil 

yoğunlaşıyor, vurgulanıyor, çarpıtılıyor, içi dışına çıkarılıyor ve baş aşağı çevrili-

yordu. Bu, “yabancı kılınmış” bir dildi ve bu yabancılaştırmadan ötürü günlük 

dünya aniden farklı bir görünüm kazanıyordu. Günlük konuşma alışkanlığında algı-

larımız ve gerçeğe tepkilerimiz körleşir, eskir veya Biçimcilerin deyişiyle “otomatik-

leşir”. Edebiyat ise bizi dramatik bir dil farkındalığına iterek bir alışkanlık haline 

gelmiş tepkileri canlandırır, nesneleri daha çok “algılanabilir” hale getirir. Dil alı-

şılmışın ötesinde, daha zorlu ve bilinçli bir biçimde ele alınınca, o dilin içerdiği 

dünya da yenilenir. (1990: 28)  

Ferit Edgü’nün “Oktay Rifat Şiirinden Ders Notları” başlıklı şiirinin “V/An-

lamlı/Anlamsız” bölümünde belirttiği gibi Oktay Rifat’ın “Güncel gerçekliğin / 

Aristo mantığının dışına çıktığı şiirleri vardır” (1980: 8). Perçemli Sokak’ta yer alan 

“I” ve “II”de de şair, günlük konuşma alışkanlığı içinde algıları ve tepkileri otoma-

tikleşen insanı şiir diliyle sarsmak ister.  
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Oktay Rifat, şiirde insanların zihinsel alışkanlıklarını sarsarak yalnızca şair de-

ğil, aynı zamanda entelektüel olarak da tavrını ortaya koyar. Michael Foucault, ente-

lektüelin görevini şöyle tanımlar: 

Bir entelektüelin rolü başkalarına ne yapmaları gerektiğini anlatmak değil-

dir… Entelektüelin işi başkalarının siyasi iradesine şekil vermek değildir; entelektü-

elin işi, kendi alanında yaptığı analizler aracılığıyla, apaçık bir postula olarak kabul 

edilen önermeleri tekrar tekrar sorgulamak, insanların zihinsel alışkanlıklarını, 

olayları ele alma ve düşünme biçimlerini tepeden tırnağa sarsmak, alışılmış ve genel 

geçer şeyleri yıkmak, kurallar ve kurumları yeniden incelemek ve bu sorunsallaş-

tırma (ki burada spesifik entelektüel rolünü oynar) temelinde siyasi bir iradenin olu-

şum sürecine katılmaktır (ki burada yurttaş olarak rolünü oynar). (2011: 94-95)  

Oktay Rifat, şiirde yeni bir dil kurarken entelektüel-şair tavrı sergiler. Bu bağ-

lamda insanı alışkanlıkların kısır döngüsünden çıkması doğrultusunda uyarır. 

 

Sonuç 

Oktay Rifat, Perçemli Sokak adlı kitabında bulunan “I” ve “II” adlı şiirinde 

alışılmamış bağdaştırmalar, kişileştirmeler ve artlamalar gibi dil sanatlarından yarar-

lanarak anlamsal sapmalara; şiir adları yerine Romen rakamları kullanarak, nokta-

lama işaretlerini ise kullanmayarak yazımsal sapmalara başvurur. Dilin sınırlarını 

zorlayan şair, Rus Biçimcilerinin “edebilik” kavramı bağlamında “alışkanlığı kırma” 

yönünde hareket eder. Böylece,  şair, günlük konuşma alışkanlığı içinde algıları ve 

tepkileri otomatikleşen insanı şiir diliyle uyarmak ister. Çünkü yeni bir dil, yeni bir 

insan demektir. 
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ABDURRAHMAN CAHİT ZARİFOĞLU’NUN HAYATI  

VE ŞİİRLERİ ÜZERİNDEN PSİKANALİTİK  

BİR BABA MEFHUMU İNCELEMESİ 

Yaren MUTLU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET: Cahit Zarifoğlu, Türk edebiyatında İkinci Yeni’den sonra 60 

kuşağı ve sonraki dönem içerisinde adından çokça söz ettirmiş bir şairdir. Şiiri 

kadar roman, hikâye, günlük, çocuk masalları, deneme, mektup ve tiyatro gibi 

edebiyat eserleri de dikkat çekmektedir.   

Bu çalışmada, sanatçıya dönük eleştiri çerçevesinde Cahit Zari-

foğlu’nun hayatından da yola çıkılarak, genelde eserleri ve özelde şiirleri olmak 

üzere incelenirken sanatçının yaşamı, psikolojisi, kişiliği de göz önünde bulun-

durularak, şiirlerinden örneklerle psikanalitik bir okuma gerçekleştirilmiştir  

Çalışmamız ile Türk Edebiyatı’nın güncel popüler kültür çerçevesine de 

değinmek ve Cahit Zarifoğlu hakkında bulunan sayılı çalışmaya bir yenisini 

eklemek esas alınmıştır. Bu çalışmamız, kapsamını oluşturan konular itibari ile 

bakıldığında, daha önce böyle bir Zarifoğlu şiiri çalışmasına rastlanmamış ol-

duğundan, alanına yenilikler getirmek niyeti ile hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Psikanaliz, Cahit Zarifoğlu, Baba mefhumu, Oe-

dipus, Bilinçaltı. 

 

ABSTRACT: Cahit Zarifoğlu has had his name rather frequently men-

tioned regarding to the differences of the images in his poetry taking place in 

60’s Generation and in the subsequent period after The Second New in Turkish 

Literature.In this study, within the framework of criticism towards the artist 

and also considering his life,Zarifoğlu's works have been examined in the con-

text of Oedipal complex.These investigations started with the determination of 

how the Oedipal complex satisfied the desires and the wishes of the artists left 

from his childhood through his art and work. In this process,psychanlitic stu-

dies were carried out both from the work of art to the artist and from the artist 

to the workThis can be explained by the final stage of the Oedipal complex:In 

the Freudian model,the father is the person who represents authority.On the one 

hand the idea that your father can be involved and do something makes you 

angry,but on the other hand this idea makes you incredibly relaxed.The child 

feels close to his mother for what his mother has provided for him.This interest 

towards his mother develops anger towards his father, whom he sees as his 

rival.On the one hand, although he loves his father,on the other hand he wants 
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his father to disappear.Later,he feels guilty and believes that his father is supe-

rior to him due to his physical size.In order to get out of this conflict,the child 

stops seeing his mother as a love object and learns to know the father.When 

these subjects are taken into consideration,it has been determined that in his 

poems,Zarifoğlu has taken steps to reduce the distance between his father over 

the years.With our study,it is taken as a basis to address the current popular 

culture framework of Turkish literature and to add a new one to the limited 

study about Cahit Zarifoğlu. 

Keywords: Psychoanalysis, Cahit Zarifoğlu, the Notion of the Father, 

Oedipus, Subconscious. 

 

 

GİRİŞ 

Öncelikli olarak, Zarifoğlu’nun hayatında baba yoksunluğunun şiirlerine olan 

etkisini anlamlandırabilmek için kullandığımız psikanaliz ve oedipus kavramlarını 

açıklamak isabetli olacaktır. 

Sanatçı psikolojisinin, biyografisinin, kişilik yapısının ve bilinçaltı gibi hususi 

özelliklerin esere yansıması üzerine temellenen psikanaliz, sanatçıya dönük bir eleş-

tiri kuramıdır.  

Her birey gibi, şair ve yazarların da ‘bilinçdışı’ bir takım fantezileri vardır. 

Sanat eseri, sanatçının bilinçaltında bulunan bu fantezilerden doğmuştur. Norman 

Holland’a göre, edebiyat eleştirmeninin hedefi, sanatçının eserine nüfuz etmiş olan 

bu ana düşünceyi, “merkezi fantezi”yi bulmaya çalışmaktır. 

Freud da Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz Düşleri adlı yapıtında, edebiyat eserinin 

meydana gelişini şu şekilde açıklamıştır: “Yazar, gündelik hayatta karşılaştığı bir 

olaydan gayri ihtiyari çocukluğuna gider ve yaşadığı bir tecrübeyi hatırlar. Böylece, 

içinde o yıllarda duymuş olduğu ‘bir isteği’ tekrar canlandırmak arzusu uyanır. Ve 

yazar, kuvvetle hissettiği bu isteği gerçekleştirecek bir ‘anlatı’ için harekete geçer. 

Süreç, zihindeki eski ve yeni materyalin bir arada kullanılmasıyla tamamla-

nır.”(Freud 1908: 9) 

Ancak, Freud, yazarla eseri arasında, bu şekilde, doğrudan bir bağlantı kurar-

ken, bir kayıt düşmeyi de ihmal etmez: “sanat eserinin arka planındaki bu bireysellik 

gayet ‘örtülü’ olmalıdır. Yani, eser, sanatçının bireysel sorunlarından doğmuş olma-

sına karşın, tam aksine, ‘öyle değilmiş’ gibi gözükmeyi de başarmalıdır. Freud ve 

psikanalitik çalışmalarının sonucunda sanatçı niçin yaratır? sorusu ortaya çıkmış ve 

psikanaliz bu soruya ‘bilinçaltı’ cevabını vermiştir. Freud esas vurguyu bilinçaltına 

yaparak; sanatçının bastırma süreci sonunda başta çocukluktan kalma kompleksleri 
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olmak üzere tatmin edemediği arzu ve isteklerini sanatı yoluyla doyuma ulaştırdığını 

öne sürmüştür. 

Psikanalitik edebiyat kuramı, sanatçının biyografisini, kişilik yapısını anlaya-

rak bilinçaltı sürecini tespit etmeye çalışmış; bunun için de sanat eserinden sanatçıya 

ve sanatçıdan esere dönük bir inceleme kullanmış, yaratma sürecine etki eden tüm 

motivasyonlar inceleme konusu olmuştur. 

Freud için Oedipus komleksi her şeye kadir olmadığımız algısıyla, ebeveynle-

rimize sahip olamayacağımızla yüzleşmemizdir. Kompleks, bireyin karşı cinsten 

ebeveyne duyduğu sahip olma, kendi cinsiyetinden olan ebeveyne ise beslediği yıkıcı 

hislerin toplamı olarak özetlenebilir. Özellikle erkek çocukların psikolojisini açıkla-

yabilen teori, bilinçaltına itilmiş ve devamlı baskılanan duygu ve düşüncelere açıklık 

getirir. Psikanaliz, Oedipus Kompleksi’ni insan ruhunun gelişimindeki en kritik 

aşama olarak kabul eder. 

Türk ve Dünya edebiyatında bu kompleksten etkilenmiş olan baba-oğul çatış-

masının konu edildiği eserlerle sıkça karşılaşılmaktadır.  Ör: Sophokles-Kral Oedi-

pus, Franz Kafka-Babaya Mektuplar, Yusuf Atılgan- Aylak Adam vb. 

Bu çalışmada amacımız Zarifoğlu’nun şiirinde, içinde hep bir yara olarak ka-

lacak olan babasına verdiği yeri tespit ederken bu yeri tespitte farklı bir okuma ger-

çekleştirerek, şiirlerin iç sesindeki o efsunlu anlam merhalelerini daha da genişlet-

mektir.  

Çalışmamızda sanatçıya dönük eleştiri çerçevesinde Sanatçının Psikolojisi ve 

Kişiliği ve Psikanaliz ve Eleştiri kuramları doğrultusunda bir okuma gerçekleştiril-

miştir. 

 

Hayatı ve Şiirleriyle Babaya Bakış 

Cahit Zarifoğlu; hâkim bir babanın düzensizlik içerisinde büyüyen oğlu, yal-

nızlığını bir bakıma da babasına borçludur. Niyazi Bey görev yerinin sık sık değiş-

mesi ile başta evinden daha sonra da eşi ve çocuklarından kopmuştur. Zarifoğlu bu 

süreçte madden olmasa da manen ‘yalnız’ kalmıştır.  

 Cahit Zarifoğlu’nu babasına karşı öfkelenmeye, nefret etmeye ve yabancılaş-

maya iten ilk sebep, Niyazi Beyin, Şerife Hanımdan boşanmadan dini nikahla başka 

bir kadınla evlenmesidir. Babasının başka bir kadınla evlenip onları ihmal etmeye 

başlaması onu büsbütün yıkıma uğratmış; acıları içselleştirmeyi ve kanıksamayı öğ-

retmiştir. Bu durum babasına karşı gittikçe artan bir mesafe ve mesafenin yarattığı 

bir gerilim oluşturmuştur.  Zarifoğlu, babasının bu çift evliliğiyle ve kendilerinden 

çok diğer eşiyle vakit geçirmesinden dolayı hep bir burukluk yaşamıştır. Yaptığı bir 
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konuşmada şu sözlerle bu burukluğu dışa vurur: ‘Çocukluğumda bile hiçbir zaman 

kendimi evimde hissetmedim. Babam hâkimdi. İkinci bir kadınla evlenmişti, bir nevi 

babasız büyüdük.’2 

Hayatın şiirin içine karıştığının ispatı olan Zarifoğlu şiirinde, bir erkeğin ilk 

rol modeli ‘baba’nın yeri oldukça sağlam temellerle kurulmuştur. Bu temeller ilkin 

babanın uzaklaşması ve evladına yabancılaşması ile verilir. Franz Kafka’dan aşina 

olduğumuz baba kaynaklı yabancılaşma olgusu, Zarifoğlu’nda ve onun otobiyografik 

özelliklerini taşıyan yapıtlarından, Toprak şiirinde de görülür: 

 ‘Babam canımı çökertiyor 

Hep aynı tarlanın önünde 

Aynı topraktan kalkıp 

Türbesini yontuyor içime’ (Zarifoğlu 2016: 71) 

 

Fakat Zarifoğlu’ndaki yabancılaşmanın birçok farklı sebebi ve sonucu vardır. 

Bu yabancılaşma, onun şiirlerine birbirinden farklı duygularla yansımıştır. Bazen öf-

keli bir delikanlının serzenişi ve bazen ise sadece özleyen bir evladın sımsıcak sesi 

şiirlerde duyulur.  

Toprak şiirinde babanın yaptıkları yüzünden oğul babayı içinde öldürmekte, 

içine gömmektedir. Örneğin İşaret Çocukları şiirinde ise;  

 ‘Yasin okunan tütsü tüten çarşılardan 

Geçerdi babam 

Başında yağmur halkaları. 

... 

Anam kanları kuruyan 

Kavga ayıran bir kargı elinde 

Kara ocağın taşlarına 

İşaret koydu çocuklarını 

Belinde gezdiren babamın  

Beyaz yazılarla kazandığı adları 

Yüreği korkuyla kuvvetlendi babamın 

Unutup genç gelen günleri 

Zamanın sürerken çektiği günleri 

Çetin bilmecelerle 

Sürdü atını şehirlere 

… 

                                                                            
2 ZARİFOĞLU, Cahit(2006). Beyan Yayınları. İstanbul. S.139-140. 
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Uzağa çekilip giden 

Ayazda donan gülmeler içinde 

Ormanlara süt emziren anne 

Unuttu gittikçe uzayan çocuğunu 

Hep kaçarmış şehirlerin 

Demir dağlarına 

Uyuyunca toprak beşiğimde 

Sahipsiz kalan 

Ellerimden kayan aydınlık günlerim’ (Zarifoğlu 2016: 67)  

 

Zarifoğlu, ilk dizede Maraş’ın etnik yapısını gösteren o ünlü çarşılarından bi-

rinde dolaştırdığı babasını normal bir baba figürü olarak, herkesin gezdiği bu çarşı-

larda gezdiriyor. Bunu yaparken de babanın kafasında tasvir ettiği yağmur halkala-

rıyla Niyazi Bey’in yapmış olduğu evliliklerde oluşan farklı baba rollerini imgeler. 

Acı bir özlemle bahsettiği babasından, bir sonraki dizelerde zor ve çetin bilinmezlerle 

geçen günlere aldırmadan başka şehirlere giden babaya sitemden bahseder. Oğul bu 

gidişle sahipsizliği ve yalnızlığı ile baş başa kalmıştır. Zaten narin ve zarif bir kimliği 

olana Cahit, iyice narinleşmiş ve gücenik bir kimliği içinde büyütmüştür.  

Cahit Zarifoğlu’nun, hem babadan eksik hem de ona yabancılaşarak geçirdiği 

çocukluk yıllarının acı hatıralarını dillendirdiği bir diğer şiiri ise İçerdeki Ayrılık-

lar’dır. 

 

‘İçerdeki Ayrılıklar 

 

Çölde anne 

Kumlar akıyor üstüne 

 

Çocuk  

Sularda başı 

 

Baba 

Sur duvarlarıyla çevrili ağzı 

 

Üç yer üç zaman 

Üstüste kaydı 

Üç ince madeni levha 

Sımsıkı ve yüzyüze 
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Fakat kaderler karışmadan kaldı 

 

Muhterem kocam- Sevgili karım 

Babacığım- Güzel yavrum 

Sevgili annem- Güzel yavrum 

 

Fakat kaderler ayrı kaldı 

 

Baba nerde bugün 

Ana hangi kum çanağında 

Çocuk şöyle der: 

-Babacığım Baba 

 

Sobalara toprak atılacaktır 

Bacalara çarçaput tıkılacaktır 

Aralanankapıdan  

Uykuda dudağı kanamış bir çocuk bakacaktır’ (Zarifoğlu 2016: 462) 

  

Zarifoğlu ailesinin evinin tüm yükü, sanki çölde kum fırtınasına kapılan kum 

tanelerinin bir köşeye yığılması gibi annenin üzerindedir. Anne çocukları besler, ba-

kar, yıkar, büyütür. Baba bu sırada evin içinde olması gerekirken uzaktadır. Evin 

işlerini baba yapması gerekirken tüm yük annededir. Fakat bu süreçte çocuk artık 

babanın nerde olduğunu merak etmekte ve sorgulamaktadır. Baba bu şiirde de otori-

tenin sembolüdür ve duvarlarla çevrili uzak bir yerdedir. Oğul bu merakla uyuduğu 

uykudan uyanarak rüyaların da etkisiyle babaya olan uzaklığı tasvir eder. 

Akşam Sofrasında Yedi Kişilik Bir Aile Oyunu şiirinde ise; 

‘Oğlum sen – 

Sana verdiğim ada ne oldu 

…’ 

‘ Saygımız olduğu için baba oluşuna  

  Baba diyoruz sana 

  …’(Zarifoğlu 2016: 334) 

Bir serzeniş ve öfkeyle başlayan şiirin diyalektiği diğer şiirlerinden farklı ola-

rak ilerler. Şiir, Zarifoğlu’nun hayatını bir hikâye gibi gözler önüne serer. Anlaşılan 

bu hikâye Niyazi Bey’in eve geldiği günlerden birinde, sofra başında geçen, akılda 

kalan ve kalbe dokunanların kısa diyaloglar olarak verilmiş halidir.  
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‘ Seziyorum oğlum sen 

kibar ve zarif bir çocuksun 

beni adadılar beni koydular ortaya 

karşı duygular çıkarlar 

… 

‘baba ben’ ben 

yeryüzünü diledim 

erkek giysileri giydim gördüm ki 

helâlinden kadın 

ve bol ve düzgün çocuk gerekli 

…’ (Zarifoğlu 2016: 343-344) 

Bu şiir hem bir iç hesaplaşma hem de babanın oğluna yaptıklarının hesabını 

vermesi gibidir. Bir insana saygı duymak için ya sevmek gerekir ya da korkup, sin-

mek gerekir. Anlaşılan o ki Zarifoğlu ilkin babasına öfke ile ve sadece baba olduğu 

için yaklaşırken daha sonraları bu öfke onu sevebilme düşüncesine evrilmiştir. Oedi-

pal kompleksin nihai sonucu oğlun babaya, otoriteye karşı olan nefretinin babayı ta-

nımak için fırsat vermesidir. Bu şiirde de karşılıklı konuşmalar halinde verilen diya-

logların altında, Zarifoğlu’nun babasına bu fırsatı vermek isteyip de bunu kendisine 

konduramaması yatmaktadır. Çünkü baba onları terk edendir. 

 

Şiirin diğer bir kısmında geçen; 

 

‘Babacığım 

Çok zaman ürettik son sofradan beri 

Çok acı çektik 

çok telef olduk…’ (Zarifoğlu 2016: 335) 

dizeleri ile bu fırsatı vermek istemeyişinin sebeplerinden biri olarak zor ve acı 

dolu hayatın müsebbibinin ‘baba’ olduğunu itiraf eder.  

Zarifoğlu şiiriyle duvarların, dağların arkasına saklanarak içindeki ormanlarda 

izini kaybettirmek ister. Kurduğu labirentler dünyasında okuyucusunu, önceki oku-

maları doğrultusunda bir okuma yapmaya sevk eder. Bu şiirde de okuyucusuna kendi 

hayatının gerçeklerinin anahtarlarını verir. Babanın evden ayrılması ile eksik kalan 

sofralar, bu ayrılma ile daralan aile bütçesi ile çekilen sıkıntılar, babanın manevi boş-

luğu, otorite ve iktidar eksikliği şiirde kelimelerin içerisine yedirilerek ayrı ayrı bö-

lümlerde verilmiştir. Bu şiir de diğerlerinde olduğu gibi bağlam bakımından birbi-

riyle alakalı olmayan cümleler dizgisi gibi dursa da, işte burada tezin esas amacı dev-
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reye girmektedir: Sanatçının yaşadığı ortam, muhit, aile ve kişisel hayatı doğrultu-

sunda tüm teferruatı ile incelenen eser. Bu inceleme sanatçıdan esere doğru bir ince-

leme olduğundan, eseri incelikli olarak tahlil edebilmek için Zarifoğlu’nun hayatın-

dan da haberdar olmamız gerekmektedir. Yani Psikanalitik okumanın ilk ayağı olan 

şairin hayatı çerçevesinde bir okuma Zarifoğlu şiirinde mümkündür ve kendisini gös-

termektedir. Fakat bu mümkünlüğün yanında Freud’un da dikkat çektiği bir eserde 

otobiyografik özelliklerin kendisini örtülü göstermesi de bu şiirde mevcuttur. Yani 

sanatçının bireysel sorunlarından doğmuş bir eser olsa bile, ‘öyle değilmiş’ gibi gö-

zükmeyi başarmış bir şiirle karşı karşıyayız. 

Zarifoğlu şiirinde dikkat çeken ve Oedipus kompleksi ile okunabilecek nokta-

lardan biri de Zarifoğlu’nun annesine olan bağlılığı ve şiirlerindeki anne imgesini 

doğrudan ya da imajlar yoluyla kutsallaştırmış olmasıdır.  

‘Anneciğim sen 

Kentleri tepeden gören yaylamızda 

Bile dolanırdın yabani erikleri bademleri bile 

Karıncalar üşüşen kışlık armutları  

Bakışın avuçlarınla sever sıvazlar okşardın 

Gezerdin yorulmasız kutlu kelimeler ederdin 

…’(Zarifoğlu 2016:341) 

 

‘Anneciğim sen 

Yaslan koluma dinle beni 

Bak ben bir eli sofranın altında 

Parmağına kimsenin duymadığı sesler çarpan 

Ürküp korkan 

Bir evladınım  

Anneciğim sen bir dağ haberi 

Bizleri dağa sen alıştırdın 

Dağı sen öğütledin bize 

Ben dağa ölü umutsuz gittim diri indim..’(Zarifoğlu 2016: 341-342) 

 

Şiirin geneline bakıldığında, oğlun annesine olan aşkından(annesinin ona sun-

muş olduğu bakım, yemek vb. imkânlardan dolayı ona olan sevgi ve minnet bağı) 

vazgeçerek babasını tanımayı öğrendiği gözlemlenmiştir. Oedipus kompleksi de oğ-

lun anneyi kazanması için bilinçaltında babanın yenilmesi gerektiğini düşünür. 

Özetle erkeğin kimliğini ispatı için bilinçaltında otorite, kanun ve iktidar ile özdeş-

leştirdiği babayı alt etmesi gerekir. Fakat Zarifoğlu annesi, ağabeyi ve kardeşleri ile 
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yaşadığı bu acı ve keder dolu süreci, her ne kadar çokça hırpalansa ve içine kapanıp 

kendi başına bir dünya kursa da, çocukluğunda tanıyamadığı ve yanında bulamadığı 

babaya onu tanımayla bir fırsat vererek sonlandırır.  

Zarifoğlu artık babasına bir fırsat vererek eksiklerini tamamlama yolunda bir 

adım attığı sırada kaderin bir cilvesi olarak babasının vefatıyla yüz yüze kalır. 

 

‘Baba 

Yaklaşan seherle sözlüsün. Bir zamanlar  

Dağ Taş ve toz toprak ve karlı yollar 

Ve buzullar arasında çağlayan sularda 

Aracıydın ekmeğine sevgili eşlerinin ve çocuklarının 

Evet barışlasın bütün zamanlar 

Dar sessizliğe bu dağlar 

Bir yamaç kaymasını omuzlarsın yıllarla 

Biz ne gülücükler biliriz senden 

Ne rahmetler açıldı senden bize’(Zarifoğlu 2016: 359) 

 

Çalışmanın bu kısmında, ilk başta da belirttiğimiz gibi amacımız Zari-

foğlu’nun şiirinde içinde hep bir yara olarak kalacak olan babasına verdiği yeri tespit 

ederken bu yeri tespitte farklı bir okuma gerçekleştirerek, şiirlerin iç sesindeki o ef-

sunlu anlam merhalelerini daha da genişletmek olacaktır. Ama onun şiiri tüm bunlara 

rağmen, yeryüzünde kimse yok gibi yazdığından olacak, anlaşılma kaygısı gütmedi-

ğinden bu yüzyılda dahi değeri tam verilmemiş, keşfedilememiş bir hazinedir. 

Şiirde dağ ve taş gibi otorite bildiren kelimelerin varlığı, babanın yine bu ke-

limelerin ağırlığıyla özdeşleştirilerek verildiği manasını taşır. Babanın çocuklarını 

sevdiği bilinse de, onlara hiç yakın davranmadığı bu şiirde gözler önüne serilir. 

 

SONUÇ 

Sanat eserinin doğru anlamı sanatçının o esere yüklediği anlamdır. Bu yüzden 

eseri doğru yorumlamak için sanatçının amacını bilmek gerekir, bu da eleştirmeni 

sanatçıya yönlendirir. Fakat yazarın anlatmak istediğiyle eserde anlattığı her zaman 

aynı olmaz. Bu yüzden eserin yorumu için tek yetkili sanatçı olamaz. Doğru yorum 

metne dayanılarak yapılandır. Bununla birlikte sanat eserinde tek yorumdan söz et-

mek de yersizdir. 
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Çalışmamızda Cahit Zarifoğlu’nun baba konulu şiirleri seçilmiş ve sanatçının 

yaşadığı ortam, kişiliği ve hayatı ile beraber incelenmiştir. Eserlerin genelinde ortak 

olarak tespit ettiğimiz hususlar: 

Sanat eserinin arka planındaki bireysellik örtülüdür. Yani, eser, sanatçının bi-

reysel hayatından doğmuş olmasına rağmen, öyle gözükmemeyi başarmaktadır. 

Sanatçının başta çocukluktan kalma kompleksleri olmak üzere tatmin edeme-

diği arzu ve isteklerini sanatı ve eseri yoluyla doyuma ulaştırdığı görülmüştür. 

Psikanalitik edebiyat kuramı ile, sanatçının biyografisini, kişilik yapısını anla-

yarak bilinçaltı süreci tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için de iki yol kullanılmış-

tır; sanat eserinden sanatçıya ve sanatçıdan esere dönük bir inceleme. Bu amaçla sa-

dece sanatçının eserleri değil, sanatçının yaşadığı zaman, çevre ve hususi hayatı, 

içinde bulunduğu toplumsal olay ve durumlar da göz önünde bulundurulmuştur.  

Bu bağlamda Zarifoğlu’nun babasından yoksun bir çocukluk geçirmiş olması 

ve bu süreçte annesinin yaşadıkları şairin edebî kimliğini de etkilemiştir. İlk çocukluk 

döneminde babasına karşı duyduğu nefret, yaşı ilerledikçe ve baba yoksunluğu hissi 

arttıkça babaya ulaşma isteğine doğru evrilmiştir. Bu evrilme doğrultusunda ilk şiir-

lerde görülen babaya karşı olan öfke ve yabancılaşma, orta dönem şiirlerinde, şairin 

yaşı ve ihtiyaçları arttıkça artmış, baba ihtiyacı sonucunda şiirlere akseden özlem , 

babayı tanımak için fırsat vermeye dönüşmüştür. 

İncelenen şiirlerinde babası ile arasındaki mesafeyi yıllar geçtikçe azaltma 

doğrultusunda bir çizgi tespit edilmiştir. Şiirlerde baba profili hep otoritenin timsali 

olarak verilmiştir. Fakat Zarifoğlu’nun babasını tanımak için fırsat vermesi Oedipal 

kompleksin son merhalesine uymaktadır. 
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ÖZET: Çocuk dergileri okul öncesi dönemden başlayarak çocuğun er-

genliğe eriştiği zaman dilimini kapsayan bir dönemi içine alır ve içinde çocu-

ğun; eğitim, edebiyat, eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak türde eğitsel amaçlı 

yazılar ve edebi metin türleri bulunur. Çocuğa okuma alışkanlığı, edebî zevk 

ve estetik değer kazandırır. Çocuklar için yayımlanan gazete ve dergiler, ders 

kitabı ile güncel olayların ve yeni ortaya çıkmış gerçeklerin arasında var olan 

kaçınılmaz boşluğu doldurmaya yarar. Yeterli ve dikkatli yayımlayıcıların yö-

netimi altında hazırlanan, çekici bir biçimde basılan ve uygun bir fiyatla satılan 

bu gazete ve dergiler, gündelik haberleri ve olayları değerli bir okuma mater-

yali haline getirebilirler. Tanzimat döneminde başlayan çocuk dergiciliğimiz 

ilerleyen yıllarda giderek yaygınlaşmıştır. Çocuk dergilerinin incelenmesi ile 

tarihsel süreç içerisinde bu dergilerin çocuk eğitimindeki üstlendikleri işlevler 

aydınlatılmış olacaktır. Bu bildiride 1969-1980 yılları arasında yayımlanan 

Mavi Kırlangıç Öğrenci ve Çocuk Dergisinde yer alan şiirler incelenmiş ve 

edebi zevk kazandırma ve eğitim konusunda katkıları ele alınmıştır. Çalışma-

nın amacı 1969-1980 yılları arasında yayımlanan “Mavi Kırlangıç Öğrenci ve 

Çocuk Dergisinin” çocuk edebiyatına, çocuk dergiciliğine, çocukların eğiti-

mine olan katkılarını incelenmiştir. Araştırma, 1969-1980 yılları arasında ya-

yımlanan 175 sayısının incelenmesi ve içeriğinin çocuk edebiyatı çerçevesinde, 

çocuk eğitimine katkısı açısından değerlendirilmesiyle sınırlı tutulmuştur. Nitel 

bir araştırma olan çalışmamızda veriler doküman inceleme yöntemiyle toplan-

mış, içerik analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Eğitimi, Mavi Kırlangıç, Şiir 

 

The Contribution of Poems in the Mavi Kırlangıç to  

Children's Education 

 

ABSTRACT: Children's journals include a period starting from the 

preschool period and covering the period in which the child reaches puberty; 

education, literature, entertaining needs to meet the type of educational articles 
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and literary text types are available. It gives the child the habit of reading, lite-

rary pleasure and aesthetic value. Newspapers and magazines for children serve 

to fill the inevitable gap between the textbook and current affairs and emerging 

facts. Prepared under the direction of adequate and careful publishers, attracti-

vely printed and sold at an affordable price, these newspapers and magazines 

can make everyday news and events a valuable reading material. Our children's 

journalism started in the Tanzimat period and became more widespread in the 

following years. By examining children's journals, the functions of these jour-

nals in child education will be elucidated in the historical process. In this paper, 

the poems published in the periodical Mavi Kırlangic Student and Child Ma-

gazine which was published between the years 1969-1980 were examined and 

their contributions to gaining literary pleasure and education were discussed. 

The aim of this study was to investigate the contributions of Mavi Kirlangic 

Student and Children's Journal an published between 1969-1980 to children's 

literature, children's journalism and children's education. The research was li-

mited to the study of 175 issue published between 1969-1980 and its content in 

terms of its contribution to child education within the framework of children's 

literature. In our study which is a qualitative research, data were collected by 

document analysis method and content analysis was performed. 

Keywords: Children's Education, Mavi Kırlangıç, Poem 

 

 

1.GİRİŞ 

Çocuk dergileri okul öncesi dönemden başlayarak çocuğun ergenliğe eriştiği 

zaman dilimini kapsayan bir dönemi içine alır ve içinde çocuğun; eğitim, edebiyat, 

eğlenme ihtiyaçlarını karşılayacak türde eğitsel amaçlı yazılar ve edebi metin türleri 

bulunur. Çocuklar için yazılmış şiir, hikâye, roman, anı, tiyatro, bilmece, fıkra, ma-

kale, mektup gibi edebi türlerin hepsini birden çocuğa sunma imkânı veren kapsamlı 

ve önemli eğitim materyalleridir. Çocuğa okuma alışkanlığı, edebî zevk ve estetik 

değer kazandırır. 

Çocuklar için yayımlanan gazete ve dergiler, ders kitabı ile güncel olayların 

ve yeni ortaya çıkmış gerçeklerin arasında var olan kaçınılmaz boşluğu doldurmaya 

yarar. Yeterli ve dikkatli yayımlayıcıların yönetimi altında hazırlanan, çekici bir bi-

çimde basılan ve uygun bir fiyatla satılan bu gazete ve dergiler,  gündelik haberleri 

ve olayları değerli bir okuma materyali haline getirebilirler. Çocuk gazete ve dergi-

leri, çocukların güncel olayları öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı gibi birtakım kalıcı 

yazıları ve resimleri ile onların bilgi ve kültür seviyelerinin yükselmesine de yar-

dımcı olurlar(Oğuzkan,1997,s.283). Çocukların güncel olayları izlemesine, sosyal-

leşmesine, toplumun sorunlarından haberdar olmasına katkıda bulunurlar. 
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Tanzimat döneminde başlayan çocuk dergiciliğimiz cumhuriyet dönemiyle 

birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Türkiye’de çocuklar için ilk dergi olan Mümeyyiz 

1869 tarihinde yayımlanmıştır. Cumhuriyet sonrası yeni harflerle basılan çocuk der-

gilerinin belli başlıcaları şunlardır: Ateş (1930), Çocuk Sesi (1932), Afacan (1934), 

Yavrutürk (1936), Gelincik (1936),Çocuk Gazetesi (1938), Binbir Roman (1939), 

Çocuk Romanları(1941), Çocuk Gözü(1945), Şen Çocuk (1945), Doğan Kar-

deş(1945), Karınca(1952), Çocuk Haftası Yıllığı(1959). Bunlara ek olarak daha çok 

gazeteler, bankalar ve çeşitli kurumların çıkardığı dergiler de hatırı sayılır bir yekûn 

tutmaktadır: Milliyet Kardeş, Tercüman Çocuk, Türkiye Çocuk, Zaman Çocuk, Hür-

riyet Çocuk, Diyanet Çocuk, Çekirge, Şeker Çocuk, Vakıf Çocuk, Pamuk Çocuk, 

Uçan Çocuk, Çocuk ve Yuva, Elma Şekeri, Can Kardeş, Kandil Çocuk, Çocuğa Se-

lam, Kumbara, Başak Çocuk, Başaralım. Ayrıca bunlara 1970’li yıllarda Yeşilay’ın 

çıkardığı ve çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli bir yeri olan Mavi Kırlangıç ile 

Mavi Kuş, Kırmızı Bisiklet, Kervan adlı dergileri ve son zamanlarda yayın yapmaya 

devam eden Miço, Kırmızı Fare, Ebe Sobe, Salıncak’ ı da edebiyata yer veren çocuk 

dergileri arasına katabiliriz. (Çıkla, 2005, s.101). 

Alpay (1980:173)’a göre 1869-1928 döneminde yayınlanan çocuk dergile-

rinde eğitici ve öğretici olma amacı ağır basmakta, içerdikleri bilmece, bulmaca ve 

güldürücü fıkralarla eğlendirici olmaya da çalışmaktadırlar. Bu genel eğilimin dışına 

çıkan dergilere de rastlamak mümkündür.1928’den 1950’ lere dek aynı amaç izlen-

miş, 1950’lerden itibaren eğlendirici yönü ağır basan dergiler çoğalmıştır.1970’lerde 

ise çağdaş eğitim nitelikleri ağır basan edebi dergiler yayın hayatına girmiştir. 

Bu bildiride yukarıdaki yayınlar arasından ilk yıllarda “Mavi Kırlangıç Öğ-

renci ve Çocuk Gazetesi” adıyla haftalık yayımlanan Mavi Kırlangıç dergisi ele alı-

nacaktır.  Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yayımlanan derginin iç kapağında 

“Mavi Kırlangıç Öğrenci ve Çocuk Dergisi Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bir kültür 

hizmetidir.” ifadesiyle bir kültür hizmeti olarak Ocak 1969’da yayın hayatına başlar. 

Şair  Abdülhak Hâmit Tarhan’ın dizelerinde ifadesini bulan ve dergi iç kapağında 

yer alan  “Kim der ki çocuk küçük bir şeydir/ Belki çocuk en büyük şeydir.”  ilkesini 

benimsemiştir.  İlk yıllarda “Mavi Kırlangıç Öğrenci ve Çocuk Gazetesi” adıyla haf-

talık yayımlanan Mavi Kırlangıç’ın 1.sayısı 20 Ocak 1969’da çıkar ve 60 sayı bo-

yunca 12 sayfalık gazete şeklinde devam eder. 61. sayıdan itibaren şekil değiştirerek 

ve içerik genişleterek “Mavi Kırlangıç Öğrenci ve Çocuk Dergisi” adıyla aylık olarak 

32 sayfalık bir dergi olarak yayımlanmaya devam eder. Mart 1980 tarihinde 180.sa-

yısıyla okuyucularına veda eder. Mavi Kırlangıç’ın ilk sayılarında imtiyaz sahibi 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına Genel Başkan Av. Kemaleddin Nomer’ dir. 49.sayı-

dan itibaren ise imtiyaz sahibi Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına Genel Başkan Sela-

haddin Kaptanağası olmuştur.  
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Mavi Kırlangıç eğitim ve öğretimin üzerinde önemle duran, eğitici yönü ağır 

basan bir süreli yayındır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde, Yayımlar 

ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10.05.1969 tarihinde ya-

yımlanan “Mavi Kırlangıç adlı gazete h.” konulu genelgede şu ifade yer almaktadır: 

“Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi( Cağaloğlu Nuruosmaniye Caddesi 17/1 

İstanbul) tarafından yayımlanan, aşağıda adı ve fiyatı kayıtlı haftalık çocuk gazetesi-

nin ilk ve orta dereceli okullara tavsiye edilmesi uygun görülmüştür.” (S.50, s.2) Der-

ginin yazarları çocukların sadece bilgilendirilmesinin pedagojik olmadığının farkın-

dadır. Bu sebeple dergide bilgilendirici metinlerin yanında eğlendirici metinlere de 

yer verilmesi gerektiği düşünülerek hareket edilmiştir.  

Dergi 35 yıl sonra yani Mart 2015’te“ Yeşilay Çocuk Mavi Kırlangıç” adıyla 

yeniden çocuklarla buluşmuştur. Yeşilay Cemiyeti resmi internet adresinde “Mavi 

Kırlangıç Geri Döndü” başlığıyla yayımlanan yazıyla derginin yayın hayatına dö-

nüşü okuyuculara duyurulmuştur. Mavi Kırlangıç dergisi 25. Sayısından sonra 205. 

Sayı diyerek geçmişle bağlantısını vurgulamıştır. Derginin yeni sayılarına Yeşilay’ın 

resmi internet adresinde dijital olarak da ulaşılabilmektedir. 

Mavi Kırlangıç’ın hitap ettiği yaş grubu geniştir. Dergide ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerine yönelik yazıların dışında; yetişkinlere yönelik eğitici yazılar da bulun-

maktadır. Dergide sağlıklı yaşam, spor ve zararlı alışkanlıklardan korunmanın yanı 

sıra tarih, edebiyat, kültürel değerler konu edilmiştir. Edebi açıdan zengin bir içeriğe 

sahip olan Mavi Kırlangıç’ ta; şiir, roman, çizgi roman, hikâye, masal, fabl, biyografi, 

anı, deneme, makale, gezi yazısı, fıkra gibi çocuk edebiyatına ait türlerin hemen hepsi 

vardır. 

1.1.Araştırmanın Amacı: Bu bildiride 1969-1980 yılları arasında yayımlanan 

“Mavi Kırlangıç Öğrenci ve Çocuk Dergisinin” çocuk edebiyatına, çocuk dergicili-

ğine ve çocukların eğitimine olan katkılarını dergide yayımlanan şiirler aracılığıyla 

incelemek,  eğitsel açıdan hangi işlevleri yerine getirdiğini ortaya koymaktır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. Mavi Kırlangıç dergisi, şiir türüne ne ölçüde yer vermiştir? 

2. Mavi Kırlangıç dergisindeki şiirlerin çocuk eğitimine katkıları nelerdir? 

1.2.Araştırmanın Önemi: Çocuk dergiciliği üzerine yapılan çalışmaları ince-

lediğimizde, eski harfli çocuk dergileriyle ilgili çalışmaların daha yoğunlukta olduğu 

görülmüştür. Mavi Kırlangıç dergisiyle ilgili daha önce yapılan bir çalışmaya rast-

lanmamıştır. Bu çalışma sayesinde çocuk dergilerinin önemli eğitim malzemelerin-

den biri olduğu vurgulanacak, derginin çocuk edebiyatı ve eğitim anlayışının ortaya 

çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. 
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1.3.Araştırmanın Sınırlılıkları: 1969-1980 yılları arasında 180 sayı yayım-

lanan Mavi Kırlangıç Aylık Öğrenci ve Çocuk Dergisi’nin 61, 62, 69, 129 ve 130. 

sayılarına ulaşılamadığından bu sayıların dışında kalan 175 sayısının incelenmesi ve 

içeriğinin şiirler çerçevesinde, çocuk eğitimine katkısı açısından değerlendirilme-

siyle sınırlı tutulmuştur.  

 

2.YÖNTEM 

2.1.Evren ve Örneklem: Araştırma evrenini, Tanzimat’tan günümüze çocuk-

lar için yayımlanmış olan bütün çocuk dergileri oluşturmaktadır. Araştırmanın ör-

neklemini ise 1969-1980 yılları arasında 180 sayı yayımlanmış olan Mavi Kırlangıç 

Öğrenci ve Çocuk dergisinin ulaşılabilen 175 sayısı oluşturmaktadır. 

2.2.Verilerin Toplanması: Nitel bir araştırma olan çalışmamızda verilerin 

toplanması sırasında “doküman inceleme yöntemi” kullanılmıştır.  

2.3.Verilerin Analizi: Mavi Kırlangıç dergisinin 1969-1980 yılları arasında 

yayımlanan sayıları baştan sona taranmıştır. Tarama sonucunda dergide bulunan şi-

irler ve konular sınıflandırılarak, tablolaştırılmıştır. İçerik analizi ile incelenen metin 

türleri ve konuların çocuk eğitimine katkıları incelenmiştir. 

 

3.BULGULAR VE YORUMLAR 

Mavi Kırlangıç dergisinde yer verilen şiirlerin yer aldığı sayılar Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Mavi Kırlangıç Dergisinde Şiirlerin Yer Aldığı Sayılar  

Mavi Kırlangıç’ta Şiir Türüne Yer Verilen  

Dergi Sayıları 
Toplam Şiir Sayısı 

1, 5, 6,7, 9, 11-22, 24-38, 40-48, 50-53, 55-60, 63-68, 70-129, 

131-180. 
1376 

 

Mavi Kırlangıç dergisinde 1376 şiir bulunmaktadır. Dergide şairlerin şiirleri-

nin yanı sıra, çocuk okuyuculardan gelen şiirlere de yer verilmiştir. Tespit edilen şi-

irler temalarına göre tasnif edilmiş alfabetik olarak sıralanarak ve Tablo 2’de göste-

rilmiştir. 
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Tablo 2: Mavi Kırlangıç Dergisinde Yer Alan Şiirlerin Temaları/ Konuları  ve 

Bulunduğu Sayılar 

Şiir Konuları/ Temaları Dergi Sayıları 

Anne, Baba ve Aile Sevgisi  13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 38, 40, 50, 52, 63, 64, 65, 71, 

72, 94, 110, 146, 164, 165, 171, 177, 178, 179, 180. 

Atatürk, Millî Bayramlar ve Be-

lirli Gün ve Haftalar 

43, 73, 97, 103, 121, 127, 133, 158, 169, 170. 

Bayrak 17, 28, 31, 32, 38, 57, 82, 112, 119, 147, 148, 176. 

Bitkiler ve Hayvanlar 1, 9, 14, 24, 25, 27,  52, 63, 66, 68, 70, 74, 77, 102, 

156, 168, 170, 177, 178, 180. 

Çalışkanlık 

 

36, 76, 77, 80, 125, 163. 

Çocuk  15, 58, 65, 111, 179. 

Din 67, 68, 70, 73, 77, 79, 80, 85, 91, 113, 121, 123, 147, 

171, 179. 

Mevsimler 11, 13, 14, 45, 50, 55, 73, 74, 86, 114, 115, 151, 171. 

Okul, Öğretmen, Kitap  16, 18, 20, 22, 24, 34, 35, 36, 43, 48, 50, 52, 66, 67, 70, 

110, 117, 118, 120, 127, 156, 160, 180. 

Sağlık, Temizlik  12, 14, 51, 66, 67, 77, 127, 143, 163, 172. 

Tutumluluk 72, 80. 

Vatan, Millet Sevgisi ve Tarihi 

Olaylar 

14, 15, 17, 20, 26, 32, 34, 37, 42, 51, 53, 63, 66,  67, 

71, 73, 74, 76,  77, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 93,  100, 112, 

114, 120, 122, 124, 125, 126, 131, 132, 135, 140, 142, 

147, 148, 150, 152, 158, 163, 166, 167, 168, 170, 171, 

173, 180. 

Yeşilay Cemiyeti 63, 64, 65, 68, 70, 72, 83, 84, 118, 121, 123,  143, 148, 

154, 163, 168. 

Çeşitli Konularda Öğüt Veren 

Şiirler 

67, 70, 71, 73, 74, 86, 148, 160, 165. 
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Çocuk edebiyatında şiir bir sanat eseri ve bir eğitim aracı olarak önemli bir 

işleve sahiptir. Şiir vasıtasıyla çocuklara aile, insan ve doğa sevgisi; vatan, bayrak, 

millet şuuru, dinî ve millî değerler kazandırılabilmektedir (Şimşek vd. , 2011).  

Tablo 3’ te de görüleceği üzere Mavi Kırlangıç dergisinde yer verilen şiirler 

konularına/temalarına göre on dört başlık altında tasnif edilmiştir. Dergide şiir tü-

ründe en çok yer verilen temalar; vatan, millet sevgisi, tarihi olaylar ve anne, baba, 

aile sevgisidir.  

Anne, Baba ve Aile Sevgisi: Dergide anne baba ve aile sevgisi temalı 26 şiire 

yer verilmiştir. “Ailemiz” adlı şiirde anne ve babayla birlikte yaşamanın, aile olmanın 

mutluluk kaynağı olduğu anlatılmıştır 

“Annem, babam bir yerdeyiz. 

Yuva denen bir evdeyiz. 

Hepimizin güler yüzü, 

Çok bahtiyar aileyiz.” 

… (İbrahim Güngör, Cilt1969,  Sayı 38, sayfa 11) 

 

“Anne Sevgisi” adlı şiirde ise Gövsa, çocukların gözünden anneyi anlatır.   

Bir annenin iki yavrusu varmış, 

En küçüğü beş yaşında kadarmış. 

Bir gün anne küçüğünü severken, 

Çocuk demiş: 

– Güzel anne, seni ben 

Ne kadar çok sevdiğimi bilmezsin, 

Belki beni sen o kadar sevemezsin. 

-Neden, oğlum? 

-Çünkü yavrun ikidir, 

Senin gönlün iki aşk ile çarpar, 

Benim yalnız bir sevgili annem var.        (C.1980, S.178, s.18) 

Atatürk, Millî Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar: Atatürk, milli bayram-

lar, belirli gün ve haftalar temalı 10 şiir tespit edilmiştir. 10 Kasım 1969 tarihinde 

yayımlanan 43. Sayıda Ata’yı Anıyoruz başlığı altında F. Cemal Oğuz Öcal’a ait 

“Atatürk ve Cumhuriyet” şiirinde kurtuluş mücadelesi anlatılmaktadır. 

“…Değildir zindan artık bize Anadolu’muz, 

Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz! 

Yurdun kutsal sevgisi taşıyor içimizden, 

Gökler dolusu selam, eşsiz Ata’ya bizden.” (C.1969, S.43, s.7) 
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Derginin haftalık veya aylık çıkış tarihlerine denk gelen belirli gün haftalar ve 

milli bayramlar göz önünde bulundurulmuş bu konuyla ilgili şiirlere yer verilmiştir. 

25 Ağustos 1969 tarihli 32.sayıda “Büyük Zaferin 47. Yıldönümü”  başlığının altında 

Ahmet Kutsi Tecer’e ait “30 Ağustos” şiirinde askerlerimiz ve onların kahramanlık-

ları dile getirilirken verilen mücadelenin büyüklüğüne çocukların dikkati çekilmiştir. 

“…Ne var bu dünyada sana yakışan, 

Alnında bir zafer sabahı kadar; 

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, 

Sana zafer kadar yakışan ne var? 

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos 

İçime bir zafer havası dolar. 

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos, 

Bayrak imil imil, geçer ordular.” (C.1969, S.32, s.8) 

F. Cemal Oğuz Öcal tarafından kaleme alınan “Geldi 23 Nisan” adlı şiirde ise 

çocuk bayramının verdiği sevinç, umut ve coşku anlatılmıştır. 

“Umut yüklü baharla, 

Geldi çocuk bayramı! 

Türk kokulu rüzgârla 

Geldi çocuk bayramı! 

Süzülüyor ne hoş bak 

Ufkumuzda al bayrak 

Neşe sevinç saçarak, 

Geldi çocuk bayramı.”… (C.1975, S.121, s.4) 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 

Bayramı, 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, 

18 Mart Çanakkale Zaferi, Yerli Malı haftası gibi önemli gün ve haftalarla ilgili şiir-

ler de çocuklara bu günlerin anlam ve önemini kavratmaya çalışılmıştır.  

Bayrak: Dergide bayrağın ifade ettiği değerler ve bayrak sevgisiyle alakalı 12 

şiire yer verilmiştir. Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri bunlardan en tanınanıdır.  

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.” … (C.1969,S.32, s.8/ 

C.1972, S.88, s.1) 



Mavi Kırlangıç Dergisinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Eğitimine Katkısı 

65 

“Bayrağım” adlı şiirde Göktürk Mehmet Uytun bayrak sevgisini, değerini dile 

getirmektedir. 

“Her ufukta al rengin, 

Dalgalanıp durdukça 

Dünyada yoktur dengin 

Sen kalbimde vurdukça” … (C.1974, S.112, s.1) 

Bitkiler ve Hayvanlar: Dergide ağaç, doğa sevgisi hayvan sevgisi temalı 20 

şiir tespit edilmiştir. Mehmet Emin Yurdakul tarafından kaleme alınan “Sakın 

Kesme” isimli şiirde ağaçların insan hayatında ne kadar önemli olduğu, ağaçlara zarar 

vermemek gerektiği anlatılmıştır: 

“Ey hemşeri, sakın kesme! Yaş ağaca balta vuran el onmaz; 

Bu kütükler 'Nice yıldır, hiç birine kervan gelmez, kuş konmaz 

Bunları kes, o baltanla çürümüş ağaçları yere ser. 

Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel! 

Gönülleri açmadadır yaprakların arasından esen yel. 

Yazık, günah olmaz mı ki, çıplak kalsın bu zümrüt yurt, şirin yel.” … (C.1971, 

S.77, s.16) 

“Vurmam Kuşa” adlı şiirde ise kuş avlamanın doğru bir davranış olmadığı, 

doğal yaşama zarar verilmemesi gerektiği bilinci kazandırılmaya çalışılmıştır. 

“Atmam sapan, vurmam kuşa 

Engel olmam hür uçuşa 

Onun da bir canı var, 

Minicik kalbi atar. 

Yavruları yuvada, 

Ana dağda, ovada, 

Uçar etrafı tarar, 

Yavrulara yem arar. 

Ne suçu var şu kuşun? 

Hakkı mıdır taş, kurşun?” … (Adnan Peşkircioğlu, S.66, s.13) 

Çalışkanlık: İlerlemenin ve gelişmenin olmazsa olmazlarından olan çalışmayı 

ve başarıyı ele alan 6 şiir tespit edilmiştir. Vehbi Cem Aşkun’ a ait “Çalış” şiirinde 

üretken olmanın, boş durmamanın önemi şu dizelerle betimlenmektedir: 

“Sevindir çalış da güldür atanı, 

Çalışan yüceltir ancak vatanı, 

Geçmiştir dünyada durmak zamanı, 

Çalış gece gündüz, çalış durmadan. 

Tembelin kimseye olmaz faydası 
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Ne annesi sever, ne de babası 

Tembellik dünyada bir baş belası, 

Boş durmak yaraşmaz, çalış her zaman” … (C.1975, S.125, s.23) 

Çocuk: Çocuk sevgisi temalı 5 şiir mevcuttur. “Çocuk Sevgisi” isimli şiirde 

çocukların ailenin neşesi olduğuna, sevgiyle büyümeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 

“Vatan bahçesinin çocuktur gülü, 

Çocuktur yuvanın şakrak bülbülü 

Örterek üstüne sevgiden tülü 

Onunla ağlayıp, gülelim dostlar!” … (C.1974, S.111, s.1) 

Din: Dergide Allah, peygamber, namaz, oruç gibi temaların işlendiği 15 şiire 

yer verilmiştir. “Güzel Ramazan” adlı şiirde bu ayın öneminden ve yapılması gere-

kenlerden bahsedilmiştir. 

“Koskoca yıl içinde kıymetli otuz gün var. 

Öyle otuz gün ki değeri yıllar kadar 

Oruç tutup bir ay da teravih kılıyorlar, 

Müjde Türk çocukları güzel Ramazan geldi.” … (Mukaddes Çıtlak, S.79, s.23) 

Mevsimler: 13 şiirde mevsimlerin değişimiyle birlikte tabiatın farklılaşmasını 

çocukların keşfetmesi beklenmektedir. 

İlkbahar Türküsü 

“Tüm kuşların neşesi 

Rüzgârların nefesi, 

Müjdeliyor baharı 

Nisanda yağmur sesi” … (Zeki Gül,C.1971, S.73, s.17) 

 

Sonbahar 

“Havalar biraz daha 

Soğumaya başladı. 

Kırlarda çiçeklerin, 

Sarardı bütün rengi.” … (Göktürk Mehmet UYTUN, C.1974, S.115, s.2) 

 

Okul, Öğretmen, Kitap: Mavi Kırlangıç öğrenci dergisi olduğundan okulla 

ilgili şiirlere de yer verilmiştir. İbrahim Alâeddin Gövsa “Horozla İnci Cahil ile Ki-

tap” şiirinde kitabın değerinin ancak onu anlayan, bilgili insanlar tarafından anlaşı-

labileceğini dile getirir. 

Bir çöplüğü eşelerken 

Horoz inci bulmuş yerden. 
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Horoz inciden anlar mı? 

Demiş şunu alan var mı? 

Arpacıya götürerek 

Bana versen bir yiyecek, 

Diye satmış onu ahmak; 

Horoz aklı ne olacak. 

Babasından kalmış olan 

Kitapların arasından 

Güzelini alıp cahil 

Bu bana hiç lazım değil 

Birkaç kurşun alsam diye 

Onu satmış kitapçıya. 

Elbet cahil bilmeyerek 

Horoz gibi düşünecek; 

Cahil, horoz kadar boştur, 

Kitap inci gibi hoştur. (C.1970, S.67, s.18) 

 

“Öğretmenim” şiirinde bir öğrencinin gözünden öğretmenlerin değeri, öğren-

cileri iyiye güzele yönlendirme çabası, ilme kucak açmayı öğretmesi dile getirilmek-

tedir. 

“Sensin bana her şeyi  

Öğreten öğretmenim. 

İyi doğru güzeli 

Gösteren öğretmenim. 

Sana sonsuz sevgim var 

Öğrettiğin bilgin var  

Kalem defter silgim var  

Sevgili öğretmenim.” …(Emel Taner,C.1974,  S.110, s.24) 

 

“Okul ve Öğrenci Şiirleri” başlıklı sayfada yer alan “Okullar Açılırken” adlı 

şiirde F. Cemal Oğuz Öcal, bir çocuğun gözüyle okullar açıldığında hissedilen sevinç 

ve heyecan duygusunu ve okulun öğrencilere kazandırdıklarını betimler. 

 “Görünür nurlu bir iz: 

Okullar açılırken! 

Neş’e dolar kalbimiz: 

Okullar açılırken!.. 

Öğrenip bilgi sanat, 
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Açarız ufka kanat, 

Başlar canlı bir hayat: 

Okullar açılırken.”…(C.1970, S.66, s.22) 

Sağlık, Temizlik: Dergide sağlık ve temizlik konularıyla ilgili 10 şiir vardır. 

Bir ortaokul öğrencisinin “Kanser” şiiri, bilinçlendirmeye yöneliktir. 

“Bulundu mikrobu  

Verem gibi kanserin 

İnsanlar için öyle 

Bir yara ki, çok derin. 

Eseridir şişlik, ur  

Düzensiz hücrelerin 

Vücutta görülünce, tez 

Doktora haber verin. 

Birimiz doktor olup  

Durmadan çalışalım. 

Kanser hastalığına 

Biz Nisan bir yapalım.” (Erol Ünal, C.1969, S.12,s.4) 

 

“Sağlık ve Temizlik” adlı şiir aracılığıyla Hakkı Sunat çocuklara temizliğin 

sağlık açısından önemi kavratılmaya çalışılır. 

“… Sağlık için temizlik, 

Temizlikte titizlik 

En kuvvetli bir silah, 

Yıkanmaktır her sabah.” (C.1975, S.127, s.17) 

 

Tutumluluk: Bu konuda 2 şiir tespit edilmiştir. “Kumbaram Var” şiirinde bir 

çocuğun ağzından para biriktirmenin, tutumlu olmanın önünden bahsedilmektedir. 

“Güzel bir kumbaram var 

Kendi hoş ağzı pek dar 

Sene başına kadar 

Ağzına dek dolacak 

Çokça param olacak.” … (Adnan Peşkircioğlu, C.1971, S.72, s.25) 

 

Vatan, Millet Sevgisi: Tespit edilen 52 şiirde yurdumuzun güzellikleri, vatan 

sevgisi, kahramanlık temalarına yer verilmiştir. Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan 

Kimin” şiirinde vatanın gerçek sahiplerinin bu vatan uğruna fedakârlık yapanların 

olduğu anlatılmaktadır. 

“Bu vatan toprağın kara bağrında 
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Sıradağlar gibi duranlarındır. 

Bir tarih boyunca onun uğrunda 

Kendini tarihe verenlerindir. 

Tutuşup kül olan ocaklarından, 

Şahlanıp köpüren ırmaklarından, 

Hudutta gaza bayraklarından 

Alnına ışıklar vuranlarındır.…” (C.1969, S.15, s.4) 

 

Mehmet Necati Öngay’ın “Türkiye’miz” şiirinde yurdumuzun güzellikleri dile 

getirilir.  

“Kokar burcu burcu güller 

Öter dallarda bülbüller 

Açar menekşe sümbüller 

Ne güzeldir Türkiye’miz 

Sürüler yayılır kıra 

Dağlar uzanır sıra sıra 

Sular can verir çayıra 

Ne güzeldir Türkiye’miz 

Köyü kenti çiçeklidir 

Birbirine eklidir 

Çelik erlerle beklidir 

Ne güzeldir Türkiye’miz. …”(C.1977, S.150, s.16) 

 

Yeşilay Cemiyeti:  Alkol, sigara, kumar gibi bağımlılıkların zararlarını anla-

tan 16 şiir tespit edilmiştir. 

“Yeşil bir ay bembeyaz 

Bayrağının tek süsü 

Sağlığımız canımız  

Yeşilay’ın ülküsü. 

Korumaya çalışır, 

Yurttaşları içkiden 

İnsanlıktan sıyrılır, 

Çünkü sarhoş bir beden.  

Vatanını sevenler  

Korumalı milleti. 

Ocakları söndüren 

İçki, kumar illeti.” …(C.1975, S.121, s.16) 
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Çeşitli Konularda Öğüt Veren Şiirler: Yukarıdaki sınıflandırmanın dışında 

kalan ve çeşitli konularda öğüt veren şiirler de mevcuttur. Mesela “Doğruluk” şii-

rinde ikiyüzlülük, yalan, kin gibi duyguların toplumu bozacağına vurgu yapılır.  

“Doğruluktan ayrılma kalsan bile aç susuz 

Olma yalan söyleyip toplum için uğursuz. 

Gururlu ol ki senden memnun olsun bu ulus, 

Riya, yalan, kin yapar cemiyeti huzursuz.” … (C. 1978, S.160, s.19) 

Celal Sıtkı Gürler “Öğütler” şiirinde çocuklara karakter eğitimi vermeyi amaç-

lar. 

“Sürmeyin dik yokuşa, 

 Hayat arabanızı, 

 Üzmeyin annenizi, 

 Dinleyin babanızı. 

 Sevmeyin, söylemeyin, 

 Yaldızlı yalanları. 

 Hiçbir yalan kirletmez, 

 Erdemli olanları. 

Tembellik geleceği, 

 Zehirden acı yapar. 

 Hayat çalışkanları, 

 Başının tacı yapar. 

Hayatın zorlukları, 

Bilgilerle aşılır. 

Bunu başarmak için 

Şimdiden çalışılır. 

 Başkasını düşünen, 

 Artırır değerini. 

 Büyüklere hürmet et, 

 Koru küçüklerini.” … (C.1977, S.148, s.18) 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çocuk dergileri çocuklar için yazılmış şiir, hikâye, roman, anı, tiyatro, bil-

mece, fıkra, makale, mektup gibi edebi türlerin hepsini birden çocuğa sunma imkânı 

veren kapsamlı ve önemli eğitim materyalleridir. Bu çalışmamızla Yeşilay’ın çıkar-

dığı ve çocuk edebiyatının gelişmesinde önemli bir yeri olan Mavi Kırlangıç çocuk 

dergisinin 1969-1980 yılları arasındaki sayıları gün yüzüne çıkarılmıştır. Dergide en 
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fazla yer verilen metin türü şiirdir. Tespit edilen 1376 şiir konularına göre tasnif edil-

miştir. Şiirlerin içeriklerine bakıldığında çocuk eğitimine katkılar sunduğunu, önemli 

konulara değindiğini söyleyebiliriz.  

Dergide yer alan şiirler vasıtasıyla vatan, millet, bayrak, okul, aile ve hayvan 

sevgisi gibi duygular ifade edilmiştir. Bunun yanında çalışkanlık, tutumluluk, temiz-

lik, din, gibi konularda da çocuklarda farkındalık yaratılarak, bilgi edinmeleri sağ-

lanmıştır. Mavi Kırlangıç aynı zamanda öğrenci dergisi olduğundan okul sürecine 

katkı sağlayan konulara değinmiştir. Derginin çıktığı ay veya haftanın güncel olay-

larıyla, ulusal ve dini bayramlarla, belirli gün ve haftalarla ilgili şiirlere de yer veril-

miştir. 

 Dergide Arif Nihat Asya, İbrahim Alaettin Gövsa, Mehmet Emin Yurdakul, 

Yahya Kemal Beyatlı gibi edebiyat tarihi açısından önemli şairlerin şiirlerinin yanı 

sıra, çocuk okurların şiirlerine de yer verilmesi çocuklara kendilerini ifade edebilme 

olanağı sağlamıştır. Bu durum çocukları yazmaya teşvik etmiş, çocukların yetenek-

lerini açığa çıkarmalarına, üretken olmalarına katkıda bulunmuştur. 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayanarak 1969-1980 yıllarında ara-

lıksız yayımlanan Mavi Kırlangıç dergisinin çocuk eğitimi açısından önemli bir yere 

sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

İlkokul ve ortaokul Türkçe ders kitaplarında çocukların severek okudukları ve 

takip ettikleri Mavi Kırlangıç ve benzeri çocuk dergilerinde yer alan şiirlerden fay-

dalanılabilir.  

İlgili literatür tarandığında Mavi Kırlangıç dergisinin 1969- 1980 yıllarında 

yayımlanan sayılarıyla ilgili bu güne kadar herhangi bir çalışmanın yapılmadığı gö-

rülmektedir. Derginin sadece Mart 2015 tarihinde tekrar yayımlanmaya başlayan 

yeni sayılarıyla ilgili çalışmalar bulunduğundan, eski sayıları da bilimsel çalışmalara 

konu edilebilir.  
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80’Lİ YILLARDA TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETLERİ: 

“FEMİNİST” DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğr. Gör. Elif Pınar ACİYAN 

Akdeniz Üniversitesi 

ÖZET: Türkiye’de kadın hareketleri 1980’lerden itibaren gelişmeye ve 

yön değiştirmeye başlamıştır. Osmanlı döneminde kadınların çeşitli dergi ve 

gazete faaliyetleri olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde ise özellikle 

Kurtuluş Mücadelesi’nde kadınların ön safhalarda savaşa katılması söz konusu 

olmasına rağmen kadınların örgütlü olarak kamusal alanlarda aktif rol oyna-

ması 80’li yılları bulmuştur. Bu dönemde kadınlar erkeklerle eşit haklar elde 

etmek için mücadelede bulunmuşlar ve kadına şiddet konularını gündeme ge-

tirmişlerdir. Kadınların 80’li yıllarda feminizm konusunda da bilinçlenmeye 

başlaması ve yine o yıllarda çeşitli dergi ve gazetelerde feminizm üzerine ya-

zılar yazmaları, yürüyüşler düzenlemeleri, dernek faaliyetlerini aktif yürütme-

leri kadın hareketleri açısından önemli bir dönüşüm yaşanmasını sağlamıştır. 

Bu dönüşümle birlikte kadın sorunları daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada radikal feminist düşünce ekseninde yayın yapan Feminist 

Dergisi ele alınacaktır. 1987-1990 yıllarında 7 sayı olarak çıkan Feminist Der-

gisi içerik analizi yöntemi ile incelenecektir. İnceleme sonucunda derginin dö-

nemin kadın hareketlerine yaptığı katkı, tartışılan ve ele alınan konular, dil ve 

biçim özelliklerine değinilecektir. Elde edilecek bulgular aracılığıyla Feminist 

Dergisi’nin geçmişten günümüze Türkiye’deki kadın hareketlerine yaptığı kat-

kının belirlenmesi amaçlanmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Feminizm, Kadın Hareketleri, Feminist Dergisi 

 

80s Women's Movements In Turkey:  

"Femınıst" A Study On The Journal 

 

ABSTRACT: The women's movement in Turkey has started to evolve 

and change direction since the 1980s. It is known that women had various ma-

gazines and newspapers during the Ottoman period. In the Republican period, 

it was in the 80s that women played an active role in the public sphere, even 

though it was in the struggle for women to participate in the war in the front 

lines, especially in the Independence Struggle.  During this period, women fo-

ught for equal rights with men and raised the issue of violence against women. 
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Women's awareness of feminism in the 80s and women's writings in various 

magazines and newspapers, organizing marches, and conducting association 

activities actively led to a significant transformation in women's movements. 

With this transformation, women's problems started to be discussed more. 

In this study, Feminist Journal which is published on the axis of radical 

feminist thought will be discussed. Feminist Journal, which was published as 7 

issues in 1987-1990, will be analyzed with content analysis method. As a result 

of the analysis, the contribution of the journal to the women's movements of 

the period, the issues discussed and discussed, language and form characteris-

tics will be discussed. Feminist Magazine's findings will be achieved through 

the contribution it will be determined from past to present to the women's mo-

vement in Turkey. 

Keywords: Feminism, Women's Movements, Feminist Journal 

 

 

GİRİŞ 

Kadınların erkeklerle eşit haklar elde etmek, eşitsizliklere karşı mücadele et-

mek, kamusal alan ve özel alan içerisinde daha elverişli koşullarda yaşamak için gi-

riştikleri, seslerini duyurmaya çalıştıkları hareketler kadın hareketleri veya feminist 

hareketler olarak tanımlanabilmektedir. Geçmişten günümüze kadınlar birçok ko-

nuda seslerini duyurabilmek için çeşitli alanlarda mücadelelerde bulunmuşlardır. 

Türkiye’de özellikle 80 sonrası dönemde kadınların haklarını aramak ve eşitsizliklere 

karşı mücadele etmek için daha aktif bir rol üstlendikleri görülmektedir.  

Türkiye’de kadın hareketleri 80’li yıllara kadar örgütlü olarak ilerlememiştir. 

80’li yıllardan önce kadınlar dergi, gazete, dernekler yolu ile seslerini duyurmaya 

çalışmışlardır. 80’li yıllarda ise aktif olarak kamusal alanlarda yürüyüşler düzenle-

meye ve mücadele etmeye başlamışlardır. Feminizmin anlamı da bu yıllarla birlikte 

anlaşılmaya başlanmış ve bu çerçeve etrafında kadınlar örgütlenmişlerdir. Bu yıl-

larda Türkiye’de kadın hareketleri bağlamında çok farklı görüşler doğmaya başla-

mıştır. Sosyalizm akımı etrafında birleşen, radikal feminist akımı etrafında birleşen 

kadın grupları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu gruplar kadın hareketleri açısından 

kendi düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak dile getirmeye başlamışlardır.  

Bu çalışmada 80’li yıllarda radikal feminist akım etrafında yayın yapmaya 

başlayan “Feminist” dergisi ele alınmıştır. Dergi dönemin kadın hareketleri bağla-

mında önemli bir noktada bulunmaktadır. O dönemde cinsellik hakkında yazdıkları 

yazılarla bir ilk konumuna gelmişlerdir. Radikal çizgilerinden dolayı diğer dergiler-

den farklı içerikler üretmişlerdir. Bu bağlamda 7 sayı olarak çıkan dergi ele alınmış 
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ve içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Derginin geçmişten günümüze kadın ha-

reketlerine yaptığı katkı ele alınarak irdelenmiştir.  

 

1. 80’Lİ YILLARDA KADIN HAREKETLERİ 

80’li yıllara kadar kadınlar seslerini farklı şekillerde duyurmaya çalışmışlardır. 

Osmanlı döneminde kadınlar dergilerde mahlaslar kullanarak yazılar yazmaya ve 

dernekler yoluyla fikir üretimi yapmaya başlamışlardır. Cumhuriyet döneminde ise 

kadınlar Kurtuluş Savaşı’nda ön cephelerde erkeklerle birlikte savaşa katılmış daha 

sonra ise Atatürk’ün yaptığı reformlarla seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır. 1980 

öncesi dönemde kadın hareketleri çok aktif bir rol üstlenememiştir ve örgütlü bir ka-

dın hareketi meydana gelmemiştir. 80’li yıllarla birlikte kadınlar kamusal alanlarda 

aktif olarak rol almaya, yürüyüşler düzenlemeye ve daha fazla seslerini duyurmaya 

başlamışlardır.  

80’li yıllarda yaşanan askeri darbe sonrasında ikinci dalga feminist harekete 

dahil kadınlar tarafından kampanyalar, sokak eylemleri düzenlenmeye başlamış,  

farklı feminist grupların yayınladığı dergiler vasıtasıyla kadınlar taleplerini sunmuş-

lardır. Bu dönemde genellikle kadınlara yönelik şiddet, cinsellik, beden, kimlik ve 

aşk konuları ele alınmıştır (Özar, 2012: 27) Feminist hareketlerin Türkiye’de geliş-

mesinde Fransa’da başlayan 1968 öğrenci olayları etkili olmuştur. Fransa’da yaşanan 

olaylar tüm dünyayı etkileyerek toplumsal hareketlerin aktif olarak yürütülmesinde 

rol oynamıştır. Bununla birlikte sosyalist hareketler geniş kitleleri etkilemeye ve ya-

yılmaya başlamıştır.  Bu hareketlerle birlikte Sosyalizm hareketleri yayılmaya ve ge-

lişmeye başlamıştır. Türkiye’de de yaşanan bu dönüşüm kadınların özellikle işçi ka-

dınların haklarını arama mücadelelerine yol göstermiştir (Çakır, 2010: 114). 

Kadınların hak arama mücadeleleri daha sonra dergilerde seslerini duyurmaya 

çalışmalarını sağlamıştır. Kadınlar bu dönemde örgütlenerek kendi düşünceleri ek-

seninde bir araya gelmeye başlamışlardır. Kadınların bir araya gelmesi, kadın hak ve 

mücadeleleri konusunda daha fazla bilinçlenmelerini sağlamıştır. Bu bilinçlenme ka-

dınların çeşitli dergiler çıkarmalarını ve feminizm üzerine yazılar yazarak diğer ka-

dınlara ulaşmalarını kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Yazko ve Somut gibi dergilerde 

kadını temel alan ve feminist söylemle yazılan içerikler paylaşılmaya başlanmıştır. 

80’li yılların sonuna doğru ise Sosyalist Feminist düşünce etrafında çıkarılan Kaktüs 

Dergisi ve radikal feminist düşünce etrafında çıkarılan Feminist Dergisi ile feminist 

kuram üzerine yazılan çeviri kitaplar yayınlanmaya başlamıştır (Özar, 2012: 274). 

Türkiye’de 80’li yıllarda kadınlar daha fazla bilinçlenmeye ve mücadele et-

meye başlamışlardır. Bununla birlikte aynı dönemlerde dünyada da kadın hareketleri 
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gelişme kaydetmeye devam etmektedir. Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı Birleş-

miş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW) 1 Mart 1980 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye bu söz-

leşmeyi 1985 yılında onaylamasına rağmen,  sözleşme 19 Ocak 1986 tarihinde kabul 

görmüştür (Gökçimen, 2008: 31). Bu sözleşme ile kadınlar uluslararası bir rol alarak, 

eşitsizlik için mücadele etmişlerdir. 1987’de ise feminist gruplar “Dayağa Karşı Ka-

dın Dayanışması Kampanyası “ başlatarak İstanbul’da büyük bir yürüyüş düzenle-

mişlerdir (Cengiz, 2010: 123). 1989’da ise cinsel tacizle mücadele amaçlı Mor İğne 

Kampanyası başlatılmıştır. 1989 yılında ise sosyalist kadınlar kadın sorunlarını tar-

tıştıkları ve 800’e yakın kadının izlediği “Kadın Kurultayı” yapmıştır (Arat, 2010: 

88).  

80’li yıllar Türkiye’de kadın hareketlerinin gelişme kaydettiği önemli bir yıl 

olmuştur. Kadınların kamusal alanlarda aktif olarak rol aldıkları hakları için müca-

dele ettikleri bir dönem olmuştur. Bu dönemden sonra kadınlar daha çok akademik 

olarak yazılar yazmaya ve toplanmaya başlamışlardır.  

 

2. ARAŞTIRMA 

Çalışma, 1987-1990 yılları arasında yayın yapan Feminist Dergisini ele almak-

tadır. Çalışmada, 7 sayı olarak çıkan Feminist Dergisi içerik analizi yöntemi ile in-

celenmiştir. İncelemede derginin dönemin kadın hareketlerine yaptığı katkı, tartışılan 

ve ele alınan konular, dil ve biçim özellikleri ele alınmaktadır. Derginin her bir sayısı 

ayrı ayrı ele alınmış ve incelenmiştir. Bu bağlamda derginin genel özelliklerine ula-

şılması hedeflenerek derginin ele aldığı konular ile geçmişten günümüze kadın hare-

ketlerine yaptığı katkının irdelenmesi amaçlanmıştır.  

 

3.BULGULAR 

3.1.Feminist Dergisi  

Feminist Dergisi 8 Mart 1987 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Derginin 

yazı işleri müdürlüğünü Handan Koç yapmış, dergi Kadın Çevresi Yayıncılık tara-

fından yayınlanmaya başlamıştır. Dergi 1987-1990 yılları aralığında 7 sayı ve 3 bin 

adet basılmıştır. Dergide tanınmış feminist yazarlarla birlikte sadece isimlerini kul-

lanan başka kadınların yazıları da yer almıştır. Dergi farklı içerik türlerinden oluş-

makta ve kadını konu alan hemen hemen her konuya değinmektedir. Feminist der-

gisi, kadın sorununa, toplumsal cinsiyet ilişkilerinden kaynaklanan çelişkiler ve er-

kek egemenliğinin yarattığı sorunlar üzerinden yaklaşmıştır (Şenol, 2010: 115). 

Feminist dergisi Türkiye’de yayın yapan ilk radikal feminist dergi olması ba-

kımından önem taşımaktadır. Radikal bakış açısı derginin içeriklerinin de o yönlü 

şekillenmesini sağlamaktadır. Dergi kadın sorunlarına ve özellikle cinsellik konu-

suna diğer dergilerden farklı yaklaşmıştır. Derginin radikal çizgisi bazı feminist 
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gruplar tarafından eleştirilmesine yol açmıştır. Derginin yazı işleri müdürü Handan 

Koç, radikal feminist tanımlamasını kabul etmemekte ve derginin sadece feminist 

olarak yayınlandığını belirtmektedir. Derginin radikal bir çizgide olduğu üretilen içe-

riklerden görülmektedir.  Ayrıca kullandığı dil, sayfa rengi ve biçimiyle diğer dergi-

lerden farklı olan Feminist dergisinin kadınları temsil ettiği düşüncesiyle mor ve 

pembe tonlarına ağırlık verdiği düşünülmektedir. Dergide içerik üreten kadınların 

birçoğu erkek egemenliğini ifade ettiklerini düşündükleri için kocalarından ya da ba-

balarından gelen soyadlarını kullanmamıştır (Çaha, 1996: 158). 

 

Tablo 1: Feminist Dergisi 1. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

Feminizmin Adı Deneme 

Bir İmkan Şiir 

Babalara Konuşmak Şiir 

Dairdir Anı 

Yeniden Başlamak Anı 

Kadınların Tarafını Tutmak Bütün Dün-

yaya Başka Türlü Bakmaya Yol Açabilir 
Deneme 

"Ben Kendime Radikal Feminist Diyorum" Kitap Eleştirisi 

Ağlayabilmek Şiir 

Erkek Düşmanlığından Korkmamak Deneme 

Yüzüksüzlük Şoku Anı 

Niye Feminizm Deneme 

Aleksandra Kolontay ve "Kadınların Özgür-

lüğü” 
Kitap Eleştirisi 

Yaşasın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Şiir 

Muhalefetin İsyanı Eleştiri 

Fatmagül'ün Suçu Ne' Filminin Suçu Ne? Film Eleştirisi 

Halkalı Köle Film Eleştirisi 

 

Tablo 1’de Feminist dergisinin 1. Sayısında üretilen içeriklere yer verilmekte-

dir. Toplam 34 sayfa olarak çıkan dergide, 4 deneme yazısı, 4 şiir, 3 anı yazısı, 2 

kitap eleştirisi, 2 film eleştirisi üzerine içerikler bulunmaktadır. Derginin ilk sayısı 8 

Mart Kadınlar Günü’nde çıktığı için içerikler genel olarak kadın hakları ve sorunları 

üzerinden üretilmektedir.  
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Tablo 2: Feminist Dergisi 2. Sayı 

 

Tablo 2’de Feminist dergisinin 2. Sayısında üretilen içeriklere yer verilmekte-

dir. Mayıs 1987’de 34 sayfa olarak çıkan dergi, bu sayısında dergi hakkında söyle-

nenleri, yazılanları ele almıştır. Kadına şiddet konusuna da bu sayıda yer verilmiştir.  

Ayrıca bu sayıda cinsellik konusu da ele alınmıştır.  

 

 

 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

FEMİNİST'e Neler Söylendi ? Eleştiri 

Kadınlar Dayağa Karşı Eleştiri 

Dayak Aileden Çıkmadır Deneme 

Kadın Ve Yaşam Söyleşi 

Seni Tanıdım Anı 

Utanç Şiir 

Yatak Meselesi Anı 

Bedenimden Uzak Dur Deneme 

Ve Feministler İnsanı Yarattı Deneme 

Karanlıkta Yola Çıkamamak Şiir 

Kül Kedisi Hikaye 

Bir Kadın Anı 

Erkek Kokusu Anı 

Kışkırtma Günlük 

Konuk Değil Ev Sahibiyiz Deneme 

Kadınları Sevmek Deneme 

Bir Direniş Eleştiri 

Özel Olan Deneme 

Çirkinlik, Politika Ve Çirkin Politika Anı 

Süslü Süpürge Hikaye 

Suçumuz Kadın Olmak Eleştiri 
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Tablo 3: Feminist Dergisi 3. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

Yürüyüşün Hikayesi Anı 

Kadınlar Dayağa Karşı Dayanışmaya Eleştiri 

Su Yüzüne Doğru Hikaye 

Bilim,Politika Eleştiri 

Yazmak-Konuşmak Eleştiri 

Fatma Hanım Nasıl Boğuldu? Anı 

Beklemek Deneme 

Shp’nin Kadın Barınağı Yutturmacası Eleştiri 

Seçim Denen Bu Oyunda Kadınlar Figüran 

Bile Olamıyorlar 
Eleştiri 

Bu Dünyaya Karşı Bir Oy Röportaj 

Çamur Şiir 

Aşk Deneme 

Aşk Meşk Deneme 

Rujla Öpülmüş Çocuk Resmi Anı 

Kadınlıkta Direnmek Eleştiri 

Muzır Küçük Kız Anı 

 

Tablo 3’te Ekim 1987 yılında yayımlanan derginin 3. Sayısına yer verilmek-

tedir.  Bu sayıda kadına şiddet, siyaset, kadın mücadelesi gibi konular işlenmiştir. Bu 

sayıda 4 anı yazısı, 6 eleştiri yazısı 1 hikaye, 3 deneme, 1 röportaj ve 1 şiir bulun-

maktadır. Ayrıca bu sayıda derginin kapak fotoğrafı için, kadınların düzenledikleri 

yürüyüşlerden fotoğraflar kullanılmıştır.  
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Tablo 4: Feminist Dergisi 4. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI  TÜRLER 

Bir Kadın Bir Erkek   Günlük 

Dayanışma Mı, Kadın Dayanışması Mı?  Eleştiri 

Bizi Morgan’lar Yaktı  Deneme 

Kadınlara Yapılan Düşmanlık Erkeklerin Çıkarına   Eleştiri 

Korkuyorum Çocuk  Hikaye 

Sessizce Anı 

Hem Mümine Hem Feminist  Eleştiri 

Küçük İlanlar ilan 

Tartışacak Çok Şey Var  Eleştiri 

Yemeğin Tuzu  Anı 

Aşk Budur  Deneme 

Çirkin Kadın Yoktur Şaşı Toplum Vardır  Deneme 

Labirent  Hikaye 

Kadın Gözüyle Mi?  Deneme 

Görüşmeyeli Neler Oldu?  Günlük 

 

Tablo 4’te Mart 1988’de çıkarılan derginin 4. Sayısına yer verilmektedir. Bu 

sayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü teması ile çıkarılmıştır. Derginin kapak sayfasında 

mor zemin üstünde bir kadın eli ve  “Kuruluşumuz İçin Elele” sloganı yer almaktadır. 

Bu sayıda 2 günlük yazısı, 4 eleştiri yazısı, 4 deneme, 2 hikaye,  2 anı yazısı bulun-

maktadır. Ayrıca ilk defa bu sayıda yeni bir köşe açılmıştır. “Küçük İlanlar” köşe-

sinde kadınlar toplantılarını, vefatlarını, bütün bilgilendirmelerine notlarına yer ver-

meye başlamışlardır.  
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Tablo 5: Feminist Dergisi 5. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

İnsan Hakları Derneği Kadın Kurultayı  Anı 

Feministler ve Politika  Deneme 

Feminist Hafta Sonu   Günlük 

Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi  Bildirge 

Kurtuluşumuz Kendi Ellerimizde Eleştiri 

Babam Değil, Kocam Değil, Eniştem Beni Niye 

Sömürüyor  
Eleştiri 

Almanya'da Kadın Toplantısı  Anı 

Küçük İlanlar İlan 

 

Tablo5’te derginin Mart 1989’da çıkan 5. Sayısına yer verilmiştir. Bu sayıda 

daha çok siyaset ve kadın mücadelesi konusu ele alınmış, bununla ilgili yapılan ku-

rultaylardan örnekler verilmiştir. Ayrıca bu sayıda “Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi” 

yayınlanmıştır. Bu sayıda 2 anı yazısı, 1 deneme, 1 günlük, 2 eleştiri yazısı yer al-

maktadır.  

 

Tablo 6: Feminist Dergisi 6. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

Aptal Dostun Olacağına  Eleştiri 

Duygu Asena’dan Bir Yok Daha  Kitap Eleştirisi 

Kadınlar Vardır   Anı 

Kadın Kurtuluşunun Ekonomi Politiği Üzerine  Deneme 

Kadın Cinselliği Üzerine  Deneme 

Cinselliğin Politikleşmesi  Eleştiri 

Güzel Bedenlerimiz Eleştiri 

Küçük İlanlar  ilan 

 

Tablo 6’da Feminist dergisinin Ağustos 1989’da yayınlanan 6. Sayısına yer 

verilmektedir. Bu sayıda kadın bedeni, cinsellik gibi konular ön plana çıkmıştır ve 4 

eleştiri yazısı, 1 anı yazısı, 2 deneme bulunmaktadır. İçerik sayılarının azalması der-
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ginin sayfa sayısını etkilememiştir. İçerikler azalırken bir metnin uzunluğu değişmiş-

tir. Derginin bu sayısının kapak fotoğrafında kadınların yürüyüşlerine ve pankartla-

rına yer verilmiştir.  

 

Tablo 7: Feminist Dergisi 7. Sayı 

KONU BAŞLIKLARI TÜRLER 

Mor Çatı Kadın Sığınağı  Tanıtım 

Ordunun Memesi Yok  Eleştiri 

Greenham Deneyimi  Anı 

Kota…Kota…Kota  Söyleşi 

Canımız Ciğerimiz Erkekler  Eleştiri 

"Bütün kadınlar 438'e karşı!"  Eleştiri 

Sevgili Stella  Günlük 

Gelecek Sosyalist-Feminist Mi?  Deneme 

Cezaevinde Kadınlar Neler Yaşıyor?  Eleştiri 

Küçük İlanlar İlan 

 

Tablo 7’de derginin Mart 1990 yılında çıkan son sayısına yer verilmektedir. 

Bu sayının kapak fotoğrafında kadın yürüyüşlerine ait bir fotoğraf ve pankart dikkat 

çekmektedir. Pankartta “Kapatılmak İstemiyoruz” sloganı yer almaktadır. Bu sayıda 

Mor Çatı Kadın Sığınağı’na ait bir tanıtım yazısı yer almaktadır ayrıca 4 eleştiri ya-

zısı, 1 anı, 1 söyleşi, 1 günlük, 1 deneme yazısı bulunmaktadır.  

1990 yılında ekonomik sorunlar nedeniyle yayın yaşamına son veren Feminist 

dergisi yayınladığı yıl, politik koşullar sebebiyle çok geniş bir okur kitlesine sahip 

olamamıştır. Fakat dergi, ele aldığı konular bakımından kadın mücadelesine ve kadın 

hakkındaki çoğu konuya karşı farklı yaklaşımıyla kadın hareketleri içerisinde önemli 

bir rol oynamaktadır.  

 

SONUÇ 

Türkiye’de örgütsel ve aktif olarak kadın hareketlerinin gelişmesi 80’li yılları 

bulmuştur. 80’li yıllardan önce kadınlar seslerini duyurmak için dergi ve gazetelerde 

yazı yazsalar bile bunların geniş kitlelere ulaşması çok zor olmuştur. Bu yıllara kadar 
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kamusal alanda aktif bir kadın hareketi görülmemektedir. 80’li yıllarda askeri darbe-

nin oluşturduğu farklı düşünce iklimleri kadın hareketlerini de etkilemiş ve aktifleş-

mesini sağlamıştır.  

80’li yılların sonlarında yayın hayatına başlayan ‘Feminist’ Dergisi dönemin 

kadın hareketleri bakımından önem taşımaktadır. Radikal feminizmin ilk örneği olan 

dergi özellikle kadın bedeni, şiddet, cinsellik gibi konuları ele almıştır.  Özellikle 

cinselliği ele alış biçimiyle diğer feminist dergilerden ayrılmaktadır.  Feminist hare-

ketlerin geleceği açısından ele aldığı konularla kadınların bilinçlenmesi amaçlanmış-

tır. Dergi, çıktığı yıl göz önüne alındığında çok fazla kişiye ulaşamasa bile günü-

müzde hala ele aldığı konular tartışılmaktadır.  İnternetin ortaya çıkmasıyla yön de-

ğiştiren kadın hareketleri günümüzde daha fazla kişiye ulaşabilmektedir.  Dergi ele 

aldığı konularla bugünün, dijitalleşen kadın hareketlerinin geçmişteki boyutunu oluş-

turmaktadır.  
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TARİHÎ KIPÇAK TÜRKÇESİNDE  

KADIN 

Dr. Emine GÜLER 

İstanbul / Büyükçekmece Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 

ÖZET: Toplumların inanç ve fikirleri, ahlak anlayışları, gelenek ve gö-

renekleri, aşk ve aile algıları, hayata bakışları yaşadıkları devrin diline ve do-

layısıyla sanat eserlerine yansır. Her toplumda ve her devirde kadın, toplum 

içinde önemli bir yer tutmuştur. Türk toplumunun kadın olgusuna yüklediği 

anlam İslamiyet öncesi eserlerde de İslamiyet sonrası eserlerde de kendisini 

göstermektedir. Orhun Yazıtları’nda devlet yönetiminde söz sahibi olan kadın-

lar (İlbilge Katun) ve Türk destanlarında (Oğuz Kağan Destanı, Dede Korkut 

Destanları) alp tipi kadın tipleri (Banu Çiçek, Selcen Hatun) konu edilirken ilk 

İslamî eserlerde daha çok evi ve çocukları ile meşgul olan anaç kadın tipleri 

(ivdeş, ebçi) söz konusudur. Eski Türklerde katun her ne kadar kağan savaşa 

gittiğinde devlet idaresiyle ilgilense de tek başına sonsuz yetki sahibi değildir. 

Ancak Türk tarihinde kadın sultanların da Türk devletlerine hükmettiği bilin-

mektedir (Şecer-ed-durr/ Memlûk Devleti). Kıpçak Türkleri, tarihte dağınık 

hâlde yaşayan bir topluluk olduğundan bir kısmı Memlûk Devleti’nin kurul-

duğu Mısır, Suriye civarında; bir kısmı Karadeniz’in kuzey kesiminde; bir 

kısmı da Batı Ukrayna-Polonya civarında hüküm sürmüşlerdir. Kültürleri ve 

dolayısıyla dilleri de bu dağınık yerleşim özelliklerinden etkilenmiştir. Bu ça-

lışmada Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadına atfedilen söz varlığı göz önünde bu-

lundurularak Kıpçak Türklerinde kadının yeri ve önemi ele alınmıştır. Kıpçak-

lara ait eserlerde ses değişimleri dikkate alınmaksızın kadın olgusuna dair 75 

civarı sözcük tespit edilmiş ve bu sözcükler anlamsal kategorilere göre tasnif 

edilerek Kıpçak Türklerinde kadına bakış irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimler: Tarihî Kıpçak Türkçesi, kadın, söz varlığı. 

 

The Woman in Kipchak Turkic 

 

ABSTRACT: Communities’ ideas, beliefs, understandings of morals 

and their traditions and customs, love and family senses, and their life perspec-

tives reflect the language in the period they live, and therefore, the works of 

art. The woman attaches great importance in every society and in every age.  

The interest which Turkish people possess for “the woman” fact reveals itself 

both in pre – Islamic works and in post – Islamic works. While the women (e.g. 

Ilbilge Hatun) who have the authority in state affairs are subjects in Orkhun 
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Inscriptions and warrior women types (e.g.Banu Çiçek and Selcen Hatun) are 

subjects in some Turkish epic stories (such as; (Oghuz Khan Legend and Dede 

Korkut Tales),  first Islamic works gave a rich picture and  examples of the 

motherly women who are much interested in their homes and their children. No 

matter how much a Khatun deals with state affairs in the ancient Turkish life 

during the absence of the Khan who go to war, she is not the sole authority. 

However, female sultans are known to have reigned over Turkish states in the 

Turkish history, too. For Kipchak Turks were made up of a dispersed commu-

nity in the history, some of them  reigned in the vicinity of Egypt and Syria, 

where Memluk State was founded; some reigned around  the north of Black 

Sea; and some reigned  in the vicinity of West Ukraine and Poland. Therefore, 

their cultures and their language were influenced by their such a dispersed life 

characteristics. In this study, The place and the importance of the woman have 

been discussed by taking the repository of the words ascribed to the woman in 

Kipchak Turkic into consideration. 107 words regarding the concept of woman 

have been detected and these words have been sorted out according to the se-

mantic categories and by doing so, the perspective of the Kipchak Turkic for 

the woman has been explicated.   

Key words: Kipchak Turkic, women, vocabulary 

 

 

1.GİRİŞ 

İslamiyet öncesi Türk metinleri üzerinde yapılan söz varlığı çalışmaları ve fi-

lolojik incelemeler sayesinde eski Türklerin kültür ve tarihine ilişkin pek çok sosyo-

lojik veri elde etmek mümkündür. Bu çalışmanın konusunu teşkil eden “kadın” ol-

gusu da söz varlığı açısından ele alınacaktır. 

Her toplumda ve her devirde kadın, toplum içinde önemli bir yer tutmuştur. 

Türk toplumunun kadın olgusuna yüklediği anlam İslamiyet öncesi eserlerde de İs-

lamiyet sonrası eserlerde de açıkça kendisini göstermektedir. İskitlerde, her kadının 

İskit erkekleri gibi savaşçı ve asker olarak yetiştirildiği, İskitli göçebe kadınların her 

savaşta erkekleriyle birlikte çarpıştıkları eserlerde geçmektedir (Altındal, 1991: 36). 

Hatta bu tür faaliyetlerde öylesine büyük yetkilerle hareket etmişlerdir ki Çin ile ilk 

barış antlaşmasını Büyük Hun İmparatorluğu adına Mete’nin katunu imzalamıştır 

(Ögel, 1951: 32). Eldeki kaynaklara göre Hunlar döneminden itibaren eski Türklerde 

kadın-erkek toplumsal hayatta ve devlet yönetiminde birlikte hareket ettiğinden ka-

ğanın emirnamelerinde “Hakan ve hatun buyuruyor ki” ifadesiyle başlanırdı. Ya-

bancı devletlerin elçilerinin kabulü esnasında hatunun da hakanla beraber olması ge-

rekirdi (Sevinç, 1987: 31). Katunun hakan seferde iken elçileri tek başına kabul etme 

yetkisi de vardı. Örneğin Avrupa Hun ülkesine gelen elçiler Attila’nın eşi Arıg-Han 
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tarafından kabul edilmişlerdir (Ahmetbeyoğlu, 2001: 151). Kabul törenlerinde, ziya-

fetlerde, şölenlerde hatun hakanın solunda oturur, siyasî ve idarî konulardaki görüş-

meleri dinleyerek fikrini beyan eder hatta harp meclislerine katılırdı (Çandarlıoğlu, 

1977: 64). Gökalp (1970: 35), bu durumu “Eski kavimler arasında hiçbir kavim Türk-

ler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişler.” şeklinde izah 

etmiştir.  

Eski Türk devlet hayatından kesitlerin sunulduğu çok önemli bir abidevî metin 

olan Orhun Yazıtları’ndan Kül Tigin Yazıtı’nda kağanın ismi ile birlikte katunun is-

minin de zikredilmesi katunun kağan ile aynı statüde olduğunu gösterir niteliktedir: 

Türk bodun yok bolmazun tiyin bodun bolçun tiyin kaŋım ilteriş kaganıg ögüm 

ilbilge katunug teŋri töpüsinte tutup yügerü kötürmiş erinç (KT D 11). 

Türk halkı yok olmasın diye, millet olsun diye Tanrı, babam İlteriş Kağan’ı, 

annem İlbilge Hatun’u göğün tepesinden tutup yukarı kaldırdı kuşkusuz” (Şirin, 

2015: 195). 

Türk devlet yönetimi anlayışının temelini oluşturan kut inancına göre devleti 

yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmaktadır. Yazıttaki bu ifade 

katunun da yönetimde söz sahibi olduğunu, üstelik bu hakkın ve yetkinin Tanrı tara-

fından verildiğini göstermektedir. 

 II. Köktürk Devleti kağanlarından Bilge Kağan öldükten sonra yerine tahta 

çıkan oğulları devleti iyi idare edemeyince Tonyukuk’un kızı olan anneleri Po-

Fu’nun devlet işlerine müdahale etmeye başlaması da Türk kadınının devlet yöneti-

minde söz sahibi olduğuna başka bir örnektir (Taşağıl, 2004: 56-57). 

Uygur hakanı Bögü Kağan’ın Çin seferine katunu ile beraber gitmesi, katunun 

da orduya komuta edebildiğini, kadının da bir komutan ve asker olabileceğini gös-

termektedir. O dönemlerde katunlar da törenle tahta oturtulmuş ve eşleri veya oğul-

larının yokluğunda “terken” unvanı ile eşlerine vekalet vazifesini üstlenmişlerdir 

(Türkdoğan, 1992: 44). Kadının eski Türk toplumundaki yüksek dereceli yerini ve 

değerini göstermesi bakımından bu veriler önemlidir. 

Eski Türklerin yaşantısına dair mühim veriler sağlayan destani bir metin olan 

Dede Korkut’ta da Banu Çiçek, Selcen Hatun gibi iyi ata binen, iyi kılıç kullanan, iyi 

savaşan kadın kahraman tipleri yer almaktadır (Ergin, 122). 

Devlet yönetiminde olduğu gibi Türk toplumsal hayatında da kadın ile erkek 

birbirine denk ve her daim destektir. Atsız  (1997: 75-76), Türklerde kadının yeri ile 

ilgili şu tespitlerde bulunur: “Türklerin cinsî ahlâkları da yüksekti. Yuva, aile ve ev-

deş muhterem sayılırdı. Evli bir kadına taarruzun cezası idamdı. Kadın hürdü. Kocası 

uzak yolculuğa gitmiş bile olsa eve gelen yabancı erkeği konuklardı. Kendisine saygı 
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gözü ile bakıldığı için bundan bir kötülülük de doğmazdı. Anadolu yörüklerinde ve 

Türkmenlerinde, Türkistan göçebelerinde de bu âdet hâlâ vardır.” Türk kültüründe 

kadının kutsiyetini gösteren buna benzer pek çok örneği yazılı metinlerle takip etmek 

mümkündür. 

 

2.BULGULAR  

Çok geniş sahalara yayılarak çeşitli milletlerle temas hâlinde bulunan Kıpçak-

lara ait eserler yazıldıkları coğrafya dikkate alındığında Kıpçakçayı; dolayısıyla Kıp-

çakları esasen üç sahada ele alma gereği ortaya çıkar: a- Bozkır Kıpçakçasının hüküm 

sürdüğü Altınorda sahası (13-15.yy.) b- Memlûk Kıpçakçasının hüküm sürdüğü Mı-

sır-Suriye sahası (13-15.yy.) ve c- Gregoryen Kıpçakçasının hüküm sürdüğü Batı 

Ukrayna sahası (16-17.yy.). Bu çalışmada Kıpçak Türklerinin hüküm sürdüğü bu sa-

halarda yazılmış eserler taranmış ve «kadın»ı ifade etmede kullanılan kavramlar tes-

pit edilerek tasnif edilmiştir. Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadına atfedilen söz varlığı 

göz önünde bulundurularak Kıpçak Türklerinde kadının yeri ve önemi ele alınmıştır. 

 

2.1.Doğrudan Kadın Kavramını Karşılayan Adlandırmalar 

Tarihî Kıpçak Türkçesi metinlerinde doğrudan kadın kavramını karşılayan 

sözcükler; ķatun/ hatun/ hatın, avrat, dişi/ tişi, ilti, ķız, nisvān, uraġut, yatlıķ olarak 

tespit edilmiştir. 

Eski Türkçeden itibaren yaygın olarak kullanılan ķatun (CC, KFT, Kİ, TA); 

hatın (DM); hatun (BV, CC, DM, GT, İM, KFT, MG, TZ) sözcükleri Kıpçak Türk-

çesinde de görülür. Sözcüğün kökeninin Eski Türkçede kullanılmış katun şeklinden 

geldiği, iç seste tonlulaşma ve son hecede ünlü daralması neticesinde oluştuğu düşü-

nülmektedir: kadın< katun. En eski metinlerde, özellikle ‘hükümdar eşi’ anlamında 

kullanılmış olan sözcük, anlam genişlemesi yoluyla tüm kadınları ifade eder olmuş-

tur. Bugün Türkiye Türkçesinde kullanılan hatun sözcüğünün ise Türkçeden Fars-

çaya /q/ > /x/ ve /a/ > /ā/ ses değişimlerini takip ederek (hâtun < katun) geçtiği ve 

ilerleyen yüzyıllarda bu şekliyle Farsçadan Batı Türkçesinin söz varlığına katıldığı 

düşünülmektedir. 

Sözcüğün Türkçe kökenli olduğunu düşünen araştırmacılar ‘katmak, eklemek, 

koymak, vb.’ anlamlara gelen kat- fiilinden (Levitskaya vd. 1997: 336-337; Useev 

2012: 63-64) türediğini ileri sürerler: katın (< kat-ı-n) sözcüğü, ‘(aileye) katılmış, 

eklenmiş, dâhil edilmiş’ demektir. kat- fiil gövdesinden, başka akrabalık bildiren söz-

cükler türetildiği -örneğin Kumandı, Tuba dillerinde katış- fiilinin ‘evlenmek, katıl-

mak birleşmek, irtibat kurmak’ anlamlarına geldiği- (Levitskaya vd. 1997: 336-337) 
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ve Kırgızcada katış sözcüğünün aralarında sıkı bağ, yakın ilişki olan kişileri belirttiği 

bildirilmektedir (Aktaran: Useev 2012: 64). Katın kelimesi daha çok gelinlik döne-

minden çıkmış, artık çoluk-çocuk sahibi olmuş kadınlara verilen isimdir. Demek ki 

katmak, eklemek, koymak anlamlarına gelen kat- fiil kökü aracılığıyla yapılan bu ke-

lime kadının artık kocasıyla birleşmiş; yeni bir aile, eve dahil olduğunu gösterir.  

Tarihî Kıpçak Türkçesinde çok sık geçen sözcük, Eski Türkçedeki gibi “hü-

kümdar eşi” anlamına gelmez, tüm kadınları kastetmek amacıyla kullanılır: 

Yalbarur mėn Mariam katunga, arı Franaska, barça arılarga, mėnim üçün 

yalbarsınlar Bėy Teŋrige, mėnim yazukımdan yarlıgasın (CC, 61a/1-10 ). 

Yalvarıyorum Meryem Hatun’a, Aziz Franas’a, bütün azizlere. Benim için 

Rab Tanrı’ya yalvarsınlar. Benim günahlarımı bağışlasın. 

Biçin vaķtı kilip  buġday yetiptür/ KözüÆ aç uyķudan kim taÆ atıptur 

Bezenip bir ķarı ħatun tişi az/ Boyap saçın ķaraġa köp ķılur naz (GT, 136a). 

Hasat zamanı gelmiş, buğday yetişmiştir. Tan ağarmıştır, gözünü uykudan aç/ 

uyan. Yaşlı, dişi az bir kadın bezenmiş, saçını siyaha boyayıp naz eder.  

Yazıòlımen kọzlarım bila .hamaşa baòıp ọzgalarnın surat’ına, suòlanıp men 

òat’unga òız ọġlanga ọzganıŋ tirlik’ina, kọzum bila kọrup esim bila suòlanıpmen, da 

ne k’i kọz ŷazıòı bar, barḉanı òılınıp men, menġa t’eŋriga (AB, 136). 

Sürekli başkalarının yüzüne baktığım, kadınlara, kız çocuklarına başkalarının 

hayatına göz diktiğim, gözümle gördüğüm, fikrimle arzu ettiğim ne kadar göz/ku-

lak/dil günahı varsa hepsini yaptığım için gözlerimle günahkârım, Tanrı’ya karşı gü-

nah işledim.  

Eger er ya òatun çuġurga ki tüşkey ya òuyuga da anda ölgey, òaysısı eger ki 

kündüz tüşse, yarım curum bergey òan bahası üçün, kimniŋ çuġur ya òuyu, a eger ki 

keçe tüşti ese çuġurga, ol çaóta kerek tügel anıŋ üçün tölegey, kimniŋ çuġur edi, 

òaysın ki Töre bitik körgüziyir alay òatunga, neçik erge, tüşkenler çuġurga ya 

òuyuga, alay oò erksiz òullar da (TB,101).   

Eğer kadın veya erkek çukura ya da kuyuya düşerse ve orada ölürse, eğer gün-

düz düşerse çukur ya da kuyu sahibi kan pahası için para cezasının yarısını vermeli-

dir. Eğer gece düştüyse o zaman çukur sahibi cezanın tamamını ödemelidir. Töre 

Bitik’e göre çukura ya da kuyuya düşen kadın veya erkekte olduğu gibi köleler için 

de aynı şey geçerlidir. 

Avrat (DM, Gİ, GT, KF, Kİ, KK, TA, TZ): kadın, zevce. Kadın kavramını 

karşılayan pek çok Türkçe kökenli kelimenin yanında Arapçadan alınmış avrat keli-

mesi de günümüze kadar Türk lehçelerinde kullanılmıştır. Ancak tarihî lehçelerde 
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kadın kavramını yansıtmada olumlu anlamına rağmen günümüzde kısmen anlam kö-

tüleşmesine uğramıştır. Tarihî Kıpçak Türkçesindeki şu örnek de sözcükte anlam kö-

tüleşmesinin başladığını göstermektedir: 

Ay irenler yā çerige ot uruÆ ya barıp avrat ḳumaşın kiyip ivde oturuÆ (GT, 

11b). 

Ey yiğitler! Ya düşmanla vuruşun ya da kadın giysileri giyip evde oturun. 

Dişi (Gİ, KF, KFT); tişi (BV, CC, İM, Kİ, KK, TA): kadın, dişi. Bu sözcük, 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde hayvan ve insan cinsini içine alan geniş bir kavram alanı 

için kullanılmaktadır.   

Ķız (BM, CC, Gİ, GT, İM, KF, KFT, TA, TZ): kız. “dişi” kelimesine göre 

daha belirgin bir adlandırmadır. Sözcük, evlenmemiş, bakire kızı ifade etmesinin ya-

nında evlenmiş kadın için de nadiren kullanılabilmektedir (Karahan, 2006: 4). Kaş-

garlı Mahmut kız için şu tanımları vermiştir: I. pahalı (164/142), II. kız (125/110, 

vdy.), III. cariye (5/3, vdy.), IV. gelin, bakire gelin (148/129, vdy.). Kaşgarlı’nın kız 

sözcüğünün bir anlamının da ‘değerli’ olduğunu bildirmesi, Eski Türk toplumunda 

kızın birçok yönden kıymet arz eden ve bu sebeple korunan bir sıfata işaret ettiğini 

göstermesi bakımından dikkat çekicidir.’ (Aktaran: Berbercan, 2017: 14). Tarihî Kıp-

çak Türkçesinde de pek çok yerde bu sözcük geçmektedir: 

BularnıÆ bir ḳız ḳarındaşı bar idi. Ol ḳız ùāḳadan kördi kim ḳarındaşına aş 

içinde aġu birdiler ol ḳız ùāḳanı yaptı ise oġlan ferāset bilen bildi ilin aştan çekip 

ayttı (GT, 12a). 

Bunların bir kız kardeşi vardı. O kız pencere pervazından kardeşine yemeği 

içinde zehir verdiklerini gördü. Kız, pencere pervazını örtünce oğlan sezgiyle anlayıp 

elini yemekten çekti. 

Uraġut (Kİ)3, yaŧlıķ (Kİ), ilti (TA) ve Arapça kökenli nisvān (kadınlar) (BV) 

sözcükleri de Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadını ifade etmede bazı eserlerde nadiren 

kullanılan sözcüklerdir. 

 

2.2.Kadının Sosyal Statüsünü Yansıtan Adlandırmalar  

Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadınlara ev hizmetlerinde yardımcı, hizmetçi ve 

cariye olmalarına göre farklı adlarla seslenildiği görülmektedir. Bu adlar ķarabaş/ 

ķaravaş, ķırnak/ ķarnak, tüge, oynaş/ vaynaş olarak tespit edilmiştir. 

                                                                            
3 Ayrıntılı bilgi için bk. Güner, Nurhan (2013). “Kadınla İlgili Eski Türkçe Bir Kelime: Uragut”, Turkish 
Studies, 8/9: 2659-2669. 
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Ķarabaş (TA); ķaravaş (CC, İH, KK, Kİ, TA, TZ): cariye, hizmetçi, hizmetçi 

kız. Eski Türkçeden beri "kara"nın renk anlamı veya hükümdar unvanı dışında 

"avam, cahil, sıradan" gibi olumsuz anlamlar da içermesi nedeniyle kara ve baş keli-

melerinin birleşmesiyle cariye ve köle adlandırması yapılmış olabilir. 

Ķırnaķ (DM, Gİ, GT, İH, İM, KF, KFT, Kİ, TA, TZ); ķarnaķ (KK): cariye, 

halayık, hizmetçi. Tarihî Kıpçak Türkçesinde pek çok yerde bu iki sözcük kullanıl-

mıştır: 

Atası ayttı ay oġlum safarnıÆ bu tariķa fāyideleri köp ve-lįkin biş türlü 

tāyifege müsellem turur evvel mü’nim tācir kirek kim körklü ķullar özdeÆ ķırnaķlar 

māl ve ni’met bilen her kün bir yaÆı şehrge yitgey (GT, 97b). 

Babası dedi ki: “Ey oğlum! Seferin bu yola faydaları çoktur ama beş gruba 

teslim olunmuştur. Önce zengin tüccar lazım. Güzel kullar, seçkin hizmetçiler, mal 

ve nimetle her gün yeni bir şehre gidilecek…  

Òız òuluòçı (TB): kız hizmetçi. 

Eger òaysı Ermeni erksiz òul satun alsa ya òuluòçı dinsiz, òız ya òatun, da 

anıŋ kibik òuluòçılar vaòt bile erksizliklerine kendiniŋ, òaysı erki bile klagay, klagay 

kristân bolmaga, ol erksizlikten boş bolur, neçik ol aòçanı òuluò etse (TB, 94).   

Eğer bir Ermeni; bir köle ya da dinsiz bir hizmetçi kız veya kadın satın alırsa 

onun gibi hizmetçiler zamanla hizmet ettikleri sırada kendi iradeleriyle Hristiyan ol-

mak isterse o zaman onlar kendilerine ödenmiş paranın hakkını verdikten sonra ser-

best bırakılır. 

Kıpçak Türkçesinde tüge (TA), oynaş (BM, CC, Kİ, TZ)/ vaynaş (TZ) söz-

cükleri de cariye anlamında kullanılmıştır. Ancak halk dilinde bu sözcükler, cariye 

anlamının yanı sıra "uygunsuz kadın" kavramına da karşılık gelmektedir. 

 

2.3.Kadının Hukuki Statüsüne Göre Yapılan Adlandırmalar 

2.3.1.Nikahlı Durumda Olan Kadınlarla İlgili Adlandırmalar 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde evli kadınları belirtmede eş, zevce anlamlarında 

kelin (CC, GT, Kİ, TA, TZ), ebçi  (KF, Kİ, MS, İN, RH), ebşi (DM), epçi (CC, İN, 

TZ), ibçi (GT, MG, TA), ibşi (KK), ipçi (TZ); evdeş (KFT), evdaş (Kİ), ivdeş (GT, 

İM, TA); ķarı (İM, KK); yumşaķ (MM); sulanġır (TZ); ķoma (TZ), ķuma (CC, 

DM, İM), yaķaz (TA)  sözcükleri kullanılmıştır. 

Kelin (CC, GT, Kİ, TA, TZ): gelin [< kel- ‘gelmek’ + -(X)n] ‘gelin, (aileye 

evlilik yoluyla gelen) kız; genç kız’. Tarihî Kıpçak Türkçesinde sözcük şöyle tanık-

lanır: 
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ÖzdeÆ kişi yapunsa iski aba yaraşur/ Körksüz keliÆe körkli ton keydirip ya-

raşmas (GT, 79a-79b).  

Güzel kişi eski aba giyse de yakışır. Çirkin geline güzel kıyafet giydirsen de 

yakışmaz. 

Ebçi (KF, Kİ, MS, İN, RH); ebşi (DM); epçi (CC, İN, TZ); ibçi (GT, MG, 

TA); ibşi (KK); ipçi (TZ): eş, hanım. Ebçi ~ Ewçi Ebçi ~ ewçi [< eb ‘ev’ + çi] . 

Kadının eş olarak vazifesinin ev işleriyle ve çocuklarla ilgilenmek olduğunu bildir-

mek üzere eş, zevce, ev hanımı anlamlarına gelen sözcük Tarihî Kıpçak Türkçesinde 

farklı ses değişimleriyle sıkça kullanılmıştır: 

Ya’ni munı arısız kişi arınmayın tutmaġay takı ħāyıż ibçige úılıçnı körgüzme-

geyler takı bahası munça aúça turur timegeyler (MG, 84a). 

Yani kılıcı, temizlenmedikçe temiz olmayan kişiye ve aybaşılı zevceye gös-

termeyecekler ve fiyatı bu kadar akçedir, demeyecekler.  

Evdeş (KFT); evdaş (Kİ); ivdeş (GT, İM, TA): zevce. Tarihî Kıpçak Türkçe-

sinde ebçi gibi sık kullanılan sözcüklerdendir: 

Bir faúìr ivdeşi yüklü idi müddeti yitti daġı bu faúìrniÆ èömründe oġlı bolmışı 

yoú idi ayttı teÆri taèÀlÀ eger maÆa ir oġul birse bu üstümdegi òırúamdan özge ni 

kim bar ise faúìrlarġa şükrÀne bolsun (GT, 145a/145b).  

Bir fakirin karısı hamileydi. Vakti geldi ve bu fakirin ömründe oğlu olmamıştı. 

Tanrı Teala eğer bana erkek evlat verirse bu üstümdeki hırkamdan başka ne varsa 

fakirlere adak olsun, dedi. 

ķarı (İM, KK): eş, hanım. Sözcük Tarihî Kıpçak Türkçesinde az kullanılmış-

tır: 

… ta’āmnıÆ soÆında taķı iki ilini yumaķ turur ŧa’ām burun taķı ŧa’āmdan 

soÆra taķı yigitler başlaġay il yumaķ birle aşdan burun. Ŧakı ķarılar başlaġay aşdan 

soÆra  (İM, 449b). 

Yemeğin sonunda da iki eli yıkamaktır. Yemekten önce de yemekten sonra da 

erkekler el yıkamakla başlayacak. Kadınlar da yemekten sonra başlayacak. 

Yumşaķ (MM): eş, kadın. Sözcük, Tarihî Kıpçak Türkçesi eserlerinde yal-

nızca bir kez geçmektedir: 

Menì şehvet otı ḳamuġ ḫalḳ bilür/ Vedì suw tökerde soŋınça kilür/ Mezì oyna-

yurda kilür yumşaḳın/ Vedì hem mezì suw töker tig bolur (MM, 82b) 

Bütün halk bilir ki meni şehvet ateşidir. Vedi ise işerken en son gelen sudur. 

Meni insanın eşiyle oynaştığında gelen sudur. Vedi ve mezi işemek gibidir. 



Tarihî Kıpçak Türkçesinde Kadın 

93 

ķoma (TZ); ķuma (CC, DM, İM): kuma, kadının ortağı. 

Taķı kim kim ayıtsa eger men ķırnaķ ķuma tutsam ol azād bolsun tise ķırnaķ 

ķuma tutsa kim anıÆ milkinde bolsa azād bolur (İM, 392b) 

Eğer kim ben hür bir cariye, kuma tutayım ve o azad olsun derse onun mül-

kündeyse azad olur.    

Bu sözcüklerin dışında Kıpçak Türkçesinde nadiren gelin kadın, gelincik an-

lamında sulanġır (TZ); kuma anlamında yaķaz (TA) sözcükleri de nikah akdi bulu-

nan kadınları adlandırmada kullanılmıştır. 

 

2.3.2.Nikah Akdi Sona Ermiş Kadınlarla İlgili Adlandırmalar 

 Nikah akdi sona ermiş kadınlarla ilgili dönem sözlüklerinde dul, dul kadın 

anlamlarında boş (Kİ, TA), tul (TA), tul ibçi (TA) adlandırmalarının yapıldığı gö-

rülür. 

 

2.3.3.Nikahlanmamış Olan Genç Kadınla İlgili Adlandırmalar 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde nikahlanmamış kadınlarla ilgili dokunulmamış kız, 

bakire anlamlarında Arapça kökenli bikr (İM, KFT) ve Türkçe kökenli ķız oġlan 

(TA) adlandırmalarının kullanıldığı görülmüştür: 

… eger düḫul itse nikaḥ ḳılınmış kafire ḫatunḳa ya nikaḥ ḳılınmış ḳırnaḳ birle 

ya mecnÿne ḫatun birle ya kiçkez ḳız oġlan birle muḥãın bolmas (İM, 405 b). 

Eğer nikah kılınmış kafir kadınla, nikah kılınmış cariyeyle, aklını kaybetmiş 

kadın ile ya da küçük bakire bir kızla dühul ederse haramdan kaçınmış olmaz.   

 

2.4.Kadının Doğurganlığı Vurgulanarak Yapılan Adlandırmalar  

Türk toplumunda kadın kutsaldır çünkü toplumu oluşturan bireyleri dünyaya 

getiren, onları yetiştiren kişidir. Bu nedenle de kadının doğurma özelliği vurgulana-

rak yapılan adlandırmalarda anne kavramını karşılamak üzere aba (Kİ), ümm (BV, 

GT, KF), ümmü veled (bir kişinin cariyesinden olan çocuğu veya o çocuğun annesi) 

(İM), ana (BM, CC, Gİ, GT, İM, KF, KFT, Kİ, KK, TA, TZ), cice (çocuğun annesine 

seslenirken kullandığı hitap) (Kİ) sözcükleri kullanılmıştır: 

Ave kristusnıŋ anası/ Agrıkımıznıŋ tımarı/ Agrıgımıznı oŋaltgıl/ Kaygımıznı 

sėn tartatgıl (CC, 69a/1- 72b/10). 

Selam mesihin annesi/ Hastalığımızın çaresi/ Hastalığımızı iyileştir/ Kaygı-

mızı sen dağıt. 
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Kadın, çocuk beklediği dönemde aylı/ aylu (CC), boŧlaçı (İM), kebe (Kİ, TZ), 

yüklü (BV, İM, KK) sıfatlarıyla adlandırılmıştır. Çocuğun beslenip büyütülmesi sü-

recinde ise murżı (Gİ) (çocuk emziren) sözcüğü dikkat çeker. 

Korkmagıl daud uruğu/ Arı tından aylı boldı/ Profet aytgança kötürdi/ Kız kız 

ėgeç emanuelni (CC, 76/1-20). 

Korkma Davud’un oğlu/ Kutsal ruhtan hamile oldu/ Peygamberin dediği gibi: 

“Taşıdı kız, bakire iken Emanuel’i.” 

Şafì ayıttı otuz ceôe’a tife turur taḳı otuz ḥıḳḳa tife turur taḳı ḳırḳ åeniyye tife 

turur barçası boŧlaçı tife bolġay ḳarınları içinde oġlanları bolġay (İM, 463a). 

Şafi: “Bir yaşına girmemiş otuz deve, dört yaşına girmiş otuz deve, kırk beş 

yaşında deve. Tamamı gebe olacak, karınları içinde yavruları olacak.” dedi. 

Kadının regl olduğu dönemlerde Arapça kökenli hāyız (İM, MG, KFT, MS), 

istihāzā (Gİ, İM), müstehāzā (İM) (aybaşılı kadın) sözcükleri ile adlandırıldığı tes-

pit edilmiştir. 

 

2.5.Kadının Yaşına Göre Yapılan Adlandırmalar 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadının yaşına göre yapılan adlandırmalar daha 

çok yaşlı kadınlara verilen adları kapsar: abışķa (CC, TA, TZ), emegen (CC), 

ķurtķa (CC). Büluğa ermiş kadın anlamında Arapça dişil çekimde bāliġa (İM) söz-

cüğünün de kullanıldığı görülür. 

…taḳı anıÆ kibi ḳaçan ki ir vaãf ḳılınmış bolsa bu ãıfatlarnıÆ birisi birle taḳı 

ol ḫatun azad bolsa müsülman bolsa ‘aḳıla bolsa baliġa bolsa… (İM, 405b). 

…ve onun gibi bu sıfatlarla vasıflandırılmış kişi ile de o kadın azat edilse, 

müslüman olsa, akıl sahibi olsa… 

2.6.Kadına Yönelik Akrabalık Bağlarını Gösteren Adlandırmalar 

Türkler aile/akrabalık ilişkilerine çok önem veren bir millettir. Bu durum Türk 

dilinin söz varlığına da yansımıştır. Kadınla ilgili akrabalık adlandırmalarında teyze 

anlamında ana ķız ķarındaş (BM), dayıza (İH)/ diyaza (İH), eze (Kİ), tay eze (TA), 

taġza (BM) sözcükleri; hala anlamında cıcak (İH); çiçe (TA), eke (TZ) sözcükleri; 

kız kardeş anlamında ekeçi (abla, büyük bacı) (TA), ķız ķarındaş (TA) sözcükleri; 

kayınvalide anlamında eşi (CC), ķayın ana (TZ), küye (TZ) sözcükleri; yenge anla-

mında yinge (İH)/ yenge (GT, TA) sözcükleri tespit edilmiştir. 
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2.7.Kadına Yönelik Olumlu Adlandırmalar 

Bu adlandırmalar Arapça kökenli olup kadına duyulan aşkı vurgulamaya yö-

nelik olarak çoğunlukla dil (gönül) sözcüğüyle yapılan adlandırmalardır: dil-ārām 

(GT): gönül dinlendiren, sevgili; dilber (GT, KFT): gönül götüren güzel, dilber; dil-

dār (GT): gönül tutan, sevgili; dilrÿbā (GT): gönül kapan, sevgili; māşuķa (GT): 

sevilen kadın; ‘akılā (İM): akıllı kadın. 

 

2.8.Kadına Yönelik Olumsuz Adlandırmalar 

Tarihî Kıpçak Türkçesinde kadını aşağılayan birtakım sözcükler de tespit edil-

miştir: eresik (TZ)/ ersek (CC)/ ersik (TZ)/ ersük (BM)/ hersek (CC)/ irsek (TZ)/ 

ersekçi (CC)/ hersekçi (CC); irçel (İH); ķahbe (GT, KFT): fahişe, namussuz; küni 

(CC): bir erkekle nikahsız yaşayan kadın, metres; zāniye (İM, KFT): zina eden kadın; 

āczā (KF): dübürü büyük kadın. 

Tört kişi tört kimerseden ḳorḳar ḥaram sulùandan oġrı ḥarisden fasıḳ ġam-

mazdan ḳaḥbe4 muḥtesibden (GT, 25b). 

Dört kişi şu dört kişiden korkar: harami sultandan, hırsız cimriden, fesat gam-

mazdan, namussuz muhtesibden. 

 

2.9.Kadının Yaptığı İşi Vurgulayarak Yapılan Adlandırmalar 

Bu adlandırmalar daha çok çocuk bakımını üstlenen kadınlara verilen unvan-

ları kapsar: dada (KFT); dāye (GT, İM, KFT): dadı, çocuk bakıcısı; em-

zirçi/emzürçi (TZ); ķabile (GT); ķam (TZ): süt anne. Tarihî Kıpçak Türkçesinde bu 

sözcükler şöyle tanıklanmıştır: 

taḳı baḳmaḳ ‘avratġa ḥarām turur meger kim øarÿret ḥālinde baḳsa ḥarām 

bolmas ḥekim kibi taḳı sünnetçi kibi taḳı ḫatun sünnetçi kibi dāye kibi… (İM, 445b). 

Kadına bakmak haramdır, eğer zorunluluk halinde baksa haram değildir. He-

kim gibi, sünnetçi gibi, kadın sünnetçi gibi, süt anne gibi… 

 …öz ḳabìle ümden bir meåel işittim kim ayttı yigit ibçi yanıda ḳarı ir ki-

lip…(GT, 134a). 

Öz süt annemden bir mesel işittim. Genç zevcenin yanına yaşlı erkek gelip… 

 

 

                                                                            
4 Burada sözcük “namussuz” anlamında kullanılmıştır.  
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2.10.Diğer Adlandırmalar 

Bu dönemde kullanılan bazı adlandırmalar kadını sosyolojik açıdan ele alan 

adlandırmalar olmayıp Arapça dil bilgisi yapılarından eril (müzekker) sözcüklerin 

dişil (müennes) şekilleridir: ķāfire (Gİ, İM): Allah’ı inkar eden kadın; naśraniyye 

(İM): Hristiyan kadın; sāhibe (İM): kadın sahabe; sākiye (KF): içki sunan kadın. 

Kadın söz varlığına ait bazı sözcükler ise dinî adlandırmalardır: hÿr-ı in (İM);  

huri (Gİ, KF): cennet kızı, huri; ķız ana (CC): bakire ana, Hz. Meryem. 

 

3.SONUÇ 

Tarihî Türkçenin söz varlığı içerisinde, adbilime (onomastik) ait dil malzeme-

sine bakıldığında "kadın" kavramının oldukça zengin bir biçimde karşılandığı görü-

lür. Bu söz varlığı içinde doğrudan "kadın"ı karşılayan sözler olduğu gibi sosyal, 

hukuki, ailevi bağları ve benzer yönleri ile kadının durumunu ifade eden sözler de 

bulunmaktadır. 

Türkçede kadın ile ilgili kelimeler ve kelime grupları zaman zaman değişik 

dönemler esas alınarak incelenmiştir. Bu çalışmada Tarihî Kıpçak Türkçesi eserle-

rinde kadın kavramını karşılayan sözcükler ele alınmıştır. Kıpçak eserlerinin büyük 

bir kısmını sözlük ve gramer kitapları oluşturmaktadır. Eserlerde kadın kavramını 

karşılamak için ses değişimleri dikkate alınmaksızın kadın olgusuna dair 75 civarı 

sözcüğe rastlanmıştır. Bu eserler hazırlanırken müellifler diğer eserlerden de fayda-

lanmak yoluna gitmişlerse de kadın olgusuna dair bu kadar fazla sözcüğün kullanıl-

mış olması dikkat çekicidir. Adlandırmadaki çeşitlilik kadının toplumdaki önemin-

den ve onu çok yönlü olarak değerlendirmeye imkan tanıyacak özellikte olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Çalışmada, Kıpçak Dönemi eserlerinde kadın kavramı için kullanılan sözcük-

ler belirli kıstaslara göre tasnif edilmiştir: doğrudan kadın kavramını karşılayan; ka-

dının sosyal statüsünü yansıtan; kadının doğurganlığı, işi vurgulanarak yapılan; ka-

dının yaşına, hukuki statüsüne göre yapılan; kadına yönelik akrabalık bağlarını gös-

teren; kadına yönelik olumlu/ olumsuz adlandırmalar. Kadının hukuki statüsüne göre 

yapılan adlandırmalar nikah akdi olup olmamasına göre ele alınmıştır. Tasnifte dik-

kat çeken; kadının ev ortamındaki etkin rolü göz önünde bulundurularak doğurgan-

lığı, anneliği ve zevceliğine yönelik yapılan adlandırmalar olmuştur. Eldeki kaynak-

lara göre Eski Türkçede kadının bu yönü pek vurgulanmazken Kıpçak eserlerinde 

daha çok bu yönüne değinilmiştir.  
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Katun sözcüğü Eski Türkçede yönetimde söz sahibi soylu kadınları temsil et-

mede kullanılırken Kıpçak Türkçesinde anlam genişlemesi yoluyla tüm kadınlara ve-

rilen bir unvan hâline gelmiştir. Adlandırmaların bir kısmı önceleri sıfat olarak kul-

lanılırken yaygın kullanımla isimleşmiştir: ebçi, evdeş, yüklü… Bazı sözcükler, yal-

nızca belirli eserlerde geçmektedir: uraġut (Kİ), ilti (TA), nisvān (BV), yaŧlık (Kİ), 

tüge (TA), vaynaş (TZ), òız òuluòçı (TB), yumşaķ (MM), sulanġır (TZ), yaķaz (TA), 

òalāl òatun (CC)… 

Bu çalışma genel söz varlığı araştırmaları için önemli olduğu kadar eski Türk 

toplumunun cinsiyet kültürünü ve kadının toplumdaki statüsünü göstermesi açısın-

dan da değerlidir. 
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“İÇ GÖZÜ” TEKRAR YOLUYLA DIŞA VURAN SANATÇI 

URSULA COMMENDEUR 

Yasemin TANRIVERDİ 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

ÖZET: Sezgiler, gerçeğin dolaysız, içgüdüsel bir biçimde kavranma-

sına yardımcı olurlar. Sanatçıların en büyük yol göstericileri sezgileridir. Tek-

rar ise, unutmayı azaltarak belleğin güçlenmesine olanak sağlar. Sürekli tekrar-

lar, belleğin kalıcılığını arttırır. Ursula Commendeur, eserlerinde “iç gözü” tek-

rar yoluyla uygulama yoluna gitmiştir. Sanatçı eserlerinde porselenin hassas, 

kırılgan, yumuşak dokusuyla, metalin keskin, inciten aynı zamanda kendinden 

uzaklaştıran yapısını bir araya getirmiştir. Bazı, eserlerinde seramiği saran kes-

kin ve ince teller kullanıyor, böylece nesneye ulaşmayı ve ona dokunmayı im-

kansız kılıyor. Commendeur’un eserlerinde hassasiyet ve sertlik bir arada bu-

lunur. Zerafeti temsil ederken aynı zamanda kendine özgü karakteri de içinde 

barındırır. Bu bildiride, uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan Ursula 

Commendeur’un eserleri ve çağdaş seramik sanatındaki yeri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ursula Commendeur, Tekrar, Porselen, Seramik, 

İç Göz 

 

Artist Ursula Commandeur, who reveals  

the "inner eye" again through 

 

ABSTRACT: The intuitions help to grasp the truth in a direct, instinc-

tive way. The greatest guide of the artists is their intuitions. Repetitions, on the 

other hand, would allow memory to be enhanced by reducing the forgetfulness. 

Continuous repetitions would increase memory retention. In her works, Ursula 

Commendeur applied the “inner eye” with repetitions. The artist combines the 

fragile, delicate and soft texture of porcelain with the sharp, hurting and self-

removing structure of the metal in her artworks. The artist uses sharp and fine 

wires that surround the ceramic part of the artwork, making it impossible to 

reach and touch the object. Commendeur's works are formed between precision 

and hardness. The works of the artist represent elegance and contain their own 

unique character. In this paper, the works of Ursula Commendeur, which has 

an important place in the international arena, and its place in contemporary ce-

ramic art are discussed. 

Keywords: Ursula Commendeur, Repetitions, Porcelain, Ceramic, In-

ner Eye 
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Giriş 

Günümüzde sanatın bir çok alanında farklı uygulamaya yönelik farklı teknik-

ler kullanıldığı görülmektedir. Yöntemlerin çeşitliliği sebebiyle, uygulayıcılarla bir-

likte izleyiciler de bu farklı ifade biçimlerini takip edip kavrama yoluna gitmiştir. Bu 

yaratma sürecinde sanatçının çıkış noktası her zaman kendisi olmuştur. Aktarılmak 

istenen toplumsal durum bile olsa, sanatçı eserini kendi gözünden sunar. Sanatçılar 

eserlerinde somut olayları ele aldıkları gibi, bazen tamamen sezgisel olarak yaşanan-

ları eserleri yoluyla aktarma yoluna gidebilirler. 1949’da Motherwell sanatçıyı şöyle 

ifade eder. “Her sanatçının sorunu, kendini keşfetmektir.” (Fineberg, 2014:71) Yani 

sanatçının ifade biçimi somut yada soyut olsun çıkış noktası hep kendidir. Seramik 

sanatı da geleneksel kullanımın yanı sıra zengin çeşitliliği ile sanatçılara farklı bakış 

açıları sunmaktadır. Seramik sanatçısı olan Ursula Commendeur’da eserlerinde iç 

gözünden yola çıkarak üretim yoluna gitmiştir. Sanatçı eserlerlerinde tekrar öğesini 

kullanarak, keskin, zarar veren malzemeleri seramiğin hassas dokusuyla birleştirerek 

izleyicileriyle buluşturmuştur. 

 

Bilinç-Sezgi (iç göz) 

İç gözü yani diğer bir deyişle sezgiyi anlamaya çalıştığımızda, bilinç ile sez-

giyi aynı anda ele almamız gerektiğini görürüz. Çünkü bu iki kavram ruh ile beden 

gibi birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadır. Yazar ve araştırmacı olan Orhan Han-

çerlioğlu bilinci şöyle açıklar: Bilinç, örneğin ellerimiz, kanımız, gözlerimiz ve saçı-

mızda söz konusu olduğu gibi doğanın basit bir ürünü değildir. Bilincin ortaya çıka-

bilmesi ve görevini yapabilmesi için, doğal yaşambilimsel temelinin yanısıra, top-

lumsal koşullar (toplumsal yaşam ve insan toplumu) da gereklidir. (Hançerlioğlu, 

1995:16) Bilinç açıklanması kolay olmayan pisikolojinin bir kavramıdır. Bergson ise 

bilinci şöyle ifade etmektedir: Bilinç kelimelerle kolayca ifade edilemez. Çünkü bi-

linç, kolaylıkla kelimelere dökülemeyen, düşünülmekte ve hayal edilmekte zorlanı-

lan bir kavramdır. (Eroğlu, 2012, S:27, ss.81-102) Yani bilinç kişinin kendisinde, 

yaşadığı toplumla birlikte zaman ile oluşan algı sistemidir. Bergson bu durumu şöyle 

açıklıyor: Muhakkak ki birçok psikolojik haller kasların çekilip toplanmalarıyla bir-

likte bedenin çevresinden gelen duyumlarla birlikte vâki oluyor. (Bergson, 1990: 30) 

Soyut bir kavram olan bilincin ifade biçimi oldukça güçtür, fakat kişi kendi dene-

yimleri yoluyla bilincin algısına sahiptir. Sezgi ise gerçeğin dolaysız, içgüdüsel ola-

rak algılanması halidir. Bergson’da sezgi şöyle açıklanır: Bizim dış dünya algımızın 

üzerinde serpilip geliştiği gerçek ve deyim yerindeyse anlık sezgi zemininin, belle-

ğimizin kattıklarıyla karşılaştırıldığında pek az olduğu tartışılmazdır. Bunun nedeni, 

tam da, geçmişteki benzer sezgilerimizin anısının sezginin kendisinden daha yararlı 
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olmasıdır; çünkü geçmişteki sezgiler belleğimizdeki tüm ardışık olaylar dizisine 

bağlı olduğundan, kararımızı daha iyi aydınlatabilirler ve gerçek sezginin yerini de-

ğiştirirler. (Bergson, 2015:50) Yine Bergson’a göre bilinç eylemle oluşur. Eylem ol-

madan ben olmanın kavranması güçtür. Kişi eylemleri ile varlığını ortaya koyar. Bi-

linç, içgüdüde içkindir ve ruhsal olandır. Bu sebeple de ruhsal yaşam akışını sadece 

o kavrayabilir. 

Bir sanatçının üretiminde, her zaman altta yatan gerçeklik, kendi psikolojik 

durumunun dışa vurumu olarak karşımıza çıkmasıdır. Sanatçı eserlerinde toplumsal 

olaylardan yola çıkmış olsa da eserleriyle arasında kurduğu ilişki kendinden çıkışlı-

dır. Modern sanatla birlikte birçok sanatçı kendini farklı yollarla ifade yoluna gitmiş-

tir. İzleyiciyi düşünmeye, sorgulamaya iten bu ifade biçimleri farklı tekniklerin de 

uygulanmasına yol açmıştır. Örneğin Jakson Pollock eserlerinde geçmişe ait resim 

ile ilgili düşünceleri tamamen yok edip, yeni bir algı oluşturmaya çalışmıştır. 

 

 

Görsel (1): Jackson Pollock, Sayı 1, 1948, Astarlanmış Tual üzerine Yağlıboya 

 

Sanatçı damlatma ve akıtma yolu ile tuvallerinde, bütün sembolleri ve göster-

geleri yok etmiştir. Pollock, resim yapma eylemini, bir kendini gerçekleştirme serü-

venine çevirmiştir. Pollock, 1942’de Hofimann’a “Ben, doğayım” dediği zaman, res-

min ana konusunun, dış dünyadan daha çok, bu doğrudan iç gözlemsel keşiften kay-

naklandığını belirtmek istemiştir. (Fineberg, 2014:94)  
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Görsel (2): Gabriel Orozco, Ellerim Yüreğimdir, 1991, Seramik, Fotoğraf 

 

Gördüğümüz sanat eserlerini bir şeylere benzetme çabamız, Orozco’nun “El-

lerim Yüreğimdir” adlı eserine kaynaklık etmiştir. Bu benzetme basit bir temsilden 

çıkıp cinsiyet ayrımı yapmaksızın sanatçının algı durumunun görünür biçime dönüş-

müş halidir. Gabriel Orozco’nun 1991 tarihi “Ellerim Yüreğimdir” eseri, bir objenin, 

sanatçı için bir şey yapmak ile dünyada bulunma deneyiminin yakın, hatta bedensel 

bağlantıyı eklemleme yönteminin tanıklığıdır. (Fineberg, 2014:15) Sanatçılar açıkça 

görünmese de anlatmak istenileni farklı betimlemelerle izleyicileriyle buluştururlar. 

Form nasıl olursa olsun sanatçı iç gözünden yola çıkar. Bu yolla sanatçı anlatmak 

istediğini izleyicisine sunar. 
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(3)                                                                      (4) 

 

 

 

 

Yine Görsel 3, 4’te Anderson ve Shaw eserlerinde geleneksel seramik anlayı-

şının dışına çıkmak istemişler ve alışkın olduğumuz formları farklı şekillerde bizlere 

sunmuşlardır. Arneson eserinde dağınık bir yapıt ile karşımıza çıkar, sanatçının iç 

gözü, izleyicisini alıştığımız büst figüründen uzaklaştırıp şaşırtmaya yöneltmektedir. 

Shaw ise eserinde yine alışıla gelmiş vazo formlarını işlevlerinden çıkartıp alışılma-

dık bir figür sunar izleyicisine. 

 

Ursula Commendeur ve İç Gözü 

Ursula Commendeur, Almanya’nın Castrop-Rauxel kasabasında kendisine ait 

atölyesinde eserlerini üretmeye devam etmektedir. Atölyesinin üst katını galeriye çe-

viren sanatçı, farklı galerilerin yanı sıra kendi atölyesinde de izleyicileriyle buluş-

maktadır. Görsel 5ve 6 da sanatçının atölyesinden görüntüler yer almaktadır. 

 

Görsel (3): Robert Arneson, 

Palyaço, 1978, Sırlı seramik 

Görsel (4): Richard Shaw, Gri 

Kafalı Outran Figür, 1985, Sırlı 

Porselen 
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(5)                                                                (6) 

Görsel (5), (6): Ursula Commendeur’un Atölyesinden bir görüntü 

 

Sanatçı eserlerini, ince, narin, parlak fildişi renkli bisküvi porselenlerini hafif 

ve belirgin olarak zarif bir etki olan, ince metallerle birleştirir. Bu üslup, seramik 

sanatçısı Ursula Commendeur’un kendine özgü sanat eserleri ile hayat bulmaktadır. 

Sanatçı sertlikle zarifliği bir araya getirerek zıtlıkların uyumundan oluşan kendi üs-

lubunda modern eserler üretmektedir. Commendeur’un çağdaş sanatı gerçekten me-

rak uyandırıcı ve özeldir. Heykellerinin ne olması gerektiğini merak edeceksiniz ve 

hisleriniz tartışmalı olacak. Sanatçı, sezgisel olarak - “iç gözü” ile çalışır. Commen-

deur, aynı zamanda deniz yaşamı veya deniz canlılarının vücudunun bireysel parça-

larıyla eserlerinde benzerlikler kurmaktadır. Sanatçı, beyaz, sırsız porselenin yarı 

saydamlığı ile bu küçük canlıların saydam gövdelerine bir yaklaşım olarak eserlerini 

üretir. Aslında sanatçının, soyut bir şey yaratma arzusu, eserlerinde kendine özgü bir 

hayvan yaratmak değil, aklında yaratılan ilginç yaratıklara hayat vermektir. Com-

mendeur, eserlerinde seramik kısımları saran, keskin ve ince teller kullanmaktadır. 

Bu durum sanatçının eserlerinde, nesneye ulaşmayı ve ona dokunmayı imkansız kı-

lar. Sanatçı her zaman eserlerinde, beyaz ve siyah arasındaki kontrastı tercih eder. 

(www.uc-keramik.de) 

 

 

Görsel (7): Ursula Commendeur, “Kürk”, 2007 
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Sanatçı eserlerinde sıkça tekrar öğesine yer verir. Tekrar bir birimin, olayın 

yada eylemin aynen veya benzer özellikte olarak, birden fazla yinelenmesi durumu-

dur. Tekrar ögesi, birçok sanatçı için bellekteki kalıcılığın sağlanması adına önemli 

olmuştur. Belleğin kalıcı olması, tekrar yoluyla sağlanmaktadır. Sıkça tekrarlama 

yolu ile bellek, anımsanması istenen şeyleri kaydetmeye başlar. “Belleğin geçiciliği 

karsısında ise sağlam bir kayıt yöntemi, garantili bir ‘yeni bellek’ oluşturmak gerekir 

ve bunun en eski yolu da yazıdır. Biz, bugün, ‘bunu yazana dek aklımda tutmalıyım’ 

diyoruz. Orta Çağ’da yasamış̧ olan atalarımız ise ‘daha iyi anımsamak için bunu yaz-

malıyım’ diyordu.” (DRAAISMA, 2018:59)  Commendeur’un eserlerinde aynı te-

maları kullanması, eserlerini gördüğümüzde sanatçıyı tanımamıza neden olmaktadır. 

Aynı zamanda da sanatçı vurgulamak istediği temanın tekrar yoluyla hafızalara yer-

leşmesine yol açar. Tekrarlama, Heidegger’in çözümlemesinde anlatılan zaman ku-

ramı açısından, önemini göstereceğim ayrıcalıklı bir konuma sahip olacaktır. Bu 

‘tekrar’, bir terim terime ‘denklik’ ile betimlenir. (RICOEUR, 2016: 58)  

 

           

                             (8)                                                     (9) 

                

 

 

 

Commendeur’un yarattığı nesneler kendine özgü çekiciliği ile dikkat çekmek-

tedir. Sanatçı farklı malzemeleri ustalıkla bir araya getirir. Büyüleyici ve aynı za-

manda gözlem gücünü arttıran eserler sunar. Porselen ve telden yapılmış gövdeler 

insanda somut bir forma götürme hissi uyandırır. (COMMENDEUR, Röportaj: 

1/2010) 

 

Görsel (8): Ursula Commen-

deur, “OT”, 2008 

Görsel (9): Ursula Commen-

deur, “Virus”, 2010 
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                (10)                                                         (11) 

Malzemenin sertliğine rağmen, Commendeur’un ürettiği nesneler ince bisküvi 

porselenleriyle dikkat çekmektedir. Sanatçının eserlerinde kullandığı teller, gözleri-

mizi hem benzerlikleri hem de bireysellikleriyle etkileyen modülleri birleştirilir. Ve 

bezen de teller, bağlantı işlevlerinin ötesinde, kendileri gibi bir yaşam geliştirdiği, 

bedenlerin dışavurumu etkisi sunmaktadır. Siyah ve beyaz renklerdeki kısıtlamalara 

rağmen, sanatçı, bireysel ve genel formların sonsuz çeşitliliklerini ortaya koymakta-

dır. Dolayısıyla, bu gizemli yapılar izleyicisini kendine çeker. 

 

                     

                         (12)                                                         (13) 

Görsel (12): Ursula Commendeur, 2012  Görsel (13): Ursula Commendeur, “Beyaz 

Çekmece”, 2015  

Görsel (10): Ursula Com-

mendeur, Sadak ormanı, 2011 

Görsel (11): Ursula Com-

mendeur, Ekleme, 2012 
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Sanatçı kendi iç gözünden yola çıkarak izleyicisini beklenmedik yerlere çeker. 

Eserlerde görülen gizem izleyicide merak uyandırır. Bu merakla birlikte izleyici dü-

şünme yoluna gider. 

 

 

Görsel (14): Ursula Commendeur, Yeşillik, 2017 

 

Sonuç 

Bir ifade biçimi olarak iç gözün sanatçılar tarafından kullanımı, uyarıcıların 

artması ile kendine dönüşün ihtiyaç olduğu günümüzde sanatta sıkça karşımıza çık-

maktadır. Teknolojinin insan hayatına girmesiyle değişen algı sistemiyle birlikte, kişi 

kendisinin farkına varamadan farklı yönelimlere çekilmektedir. Dünyanın değişi-

miyle başlayan bu kendinden uzaklaşma hali sanatçıların eserlerinde bu konuya olan 

farkındalığı arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern sanatta sanatçı 

artık düşündüren, merak uyandıran çoğunlukla da şaşırtan eserlerle karşımıza çıkar. 

Düşüncenin sınırlarını zorlayan eserlerle birlikte sanatçı yaşam içerisinde içe dönüş 

yolculuğunda yol gösterici olur.  

Çeşitlilikleri içerisinde barındıran iç göz kavramı, seramiğin zengin ifade bi-

çimleriyle birleştiğinde büyüleyici ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. Seramik sanatı, 

geleneği içerisinde barındırmanın yanı sıra teknolojiyle de iç içe olması, sanatçılar 

için geniş bir alan oluşturmaktadır. Ursula Commendeur da seramik sanatında mal-

zemenin imkanlarını en iyi şekilde kullanan sanatçılardan biridir.  
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ÖZET: Kültürel farklılıklar, örgütsel ve yönetsel süreçleri etkiler ve ör-

gütsel etkililiğe ulaşmada kültürel farklılıklara dikkat etmek gerekmektedir. 

Farklı kültürlerde doğup büyüyen insanların kavrama, düşünme, değerlendirme 

ve davranış biçimleri farklılık göstermektedir. Yöneticilerin yöneticilik işlev-

lerini farklı kültürel ortamlarda ve iklimlerde ifa etmeleri ve yöneticilerin ve 

işgörenlerin yetişme biçimlerinin de farklı oluşu, yöneticilerin ve işgörenlerin 

davranışlarını etkilemektedir. Kültürler arası farklılaşmalar göz önüne alınma-

dan batıda üretilen bilgi yerli literatüre kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bilgi-

nin genellenebilir, evrensel ve nesnel olduğunu düşünen pozitivist anlayış, sos-

yal bilimlerin gerçekliği olan kültürü ve kültürel farklılıkları göz ardı etmekte-

dir. Bu çalışmada da kültürel farklılıkların okul yöneticileri ve öğretmenler ara-

sındaki ilişkilerdeki rolü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öğretmen-

lere Türk yönetim kültürü açısından yönetici ve yönetilenler arasındaki ilişkiler 

hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Verilen cevaplar içerik analizi yöntemiyle 

analiz edilmiş, kodlar ve temalar oluşturulmuştur. Öğretmenler katı emir-ko-

muta zinciri ve hiyerarşiden, liyakatsizlikten ve kayırmacılıktan, işbirliği ve 

iletişimin olmamasından, yönetilenin sorgulamadan verilen işi yapması gerek-

tiğinin düşünülmesinden, astların yönetime katılmamasından, iletişimsizlikten 

değişim ve yeniliğe açık olunmamasından şikâyet etmektedirler. Ayrıca yöne-

ticilerin önder, baba, müşfik bir koruyucu olarak algılandığını, adaletli yöneti-

cinin değer gördüğünü ifade etmektedirler. Öğretmenler, güçlü bir lider olması 

gerektiğini, yöneticinin öğretmeni idare etmesi, yardımcı olması, adil olması-

nın ve babalık yapmasının gerekli olduğunu ve arada kurulacak dengeli duygu 

bağının önemli olduğunu dile getirmektedirler. Ayrıca, yönetici ve yönetilenler 

arası belli bir mesafe olmasını önermektedirler.  Disiplin ve sıcak davranma 

dengesinin tutturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler, yöneticilerin 
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kendileriyle fikir alışverişinde bulunarak, istek ve beklentilerini dikkate alma-

sını istediklerini söylemişlerdir. İşbirliğinin ortamı oluşturulmasını, karar me-

kanizmalarına yönetilenlerin de katılmasını ve istişare ile karar alınmasını iste-

mektedirler.  

Anahtar kelimeler: Türk yönetim kültürü, yönetici, yönetilen, ilişki. 

 

Teachers' Views on the Relationships Between Managers  

and Teachers in Terms of Turkish Culture 

 

ABSTRACT: Cultural differences affect organizational and managerial 

processes and it is necessary to pay attention to cultural differences in achieving 

organizational effectiveness. Performing managerial functions in different cul-

tural environments and climates by managers and different types of upbringing 

of managers and employees affect the behavior of managers and employees. 

The information produced in West is tried to be gained in the domestic litera-

ture without taking into consideration the differences between cultures. Posi-

tivist approach, which thinks that knowledge is generalizable, universal and 

objective, ignores culture and cultural differences which are realities of social 

sciences. In this study, it is tried to determine the role of cultural differences in 

the relationships between school administrators and teachers. For this purpose, 

teachers were asked about their opinions about the relations between adminis-

trators and teachers in terms of Turkish management culture. The answers were 

analyzed by content analysis method and codes and themes were created. 

Teachers complain about rigid chain of command, lack of favor and nepotism, 

lack of cooperation and communication, thought that the ruled should do the 

job given without questioning, subordinates not participating in the manage-

ment, not being open to change and innovation. They also state that the man-

agers are perceived as leaders, fathers and kindly protectors and that the fair 

manager sees value. Teachers state that they need to be a strong leader, that the 

manager has to watch, help, be fair and be a father, and that a balanced bond of 

emotion between them is important. They also recommend a certain distance 

between the manager and the managed. They stated that the balance of disci-

pline and warm behavior should be achieved. Teachers said that they wanted 

managers to take their wishes and expectations into consideration by exchang-

ing ideas with them. They want to have created an environment of cooperation, 

to participate in the decision-making mechanisms and to take decisions with 

consultation. 

Key words: Turkish management culture, manager, managed, relation-

ship. 
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1. GİRİŞ 

Toplumda yaşayan her bireyde olduğu gibi, yöneticiler ve yönetilenler içinde 

doğup büyüdükleri toplumsal kültürden etkilenmektedirler. Kültür, toplumu oluştu-

ran bireylerin sergilediği, öğrenip paylaştığı değerler, inançlar, davranış özellikleri 

ve semboller toplamıdır (Sergiovanni, 2003). İnsanlar, kültürlerinde yer alan değer 

ölçülerine göre davranışlar sergiler ve değişik tutumlar takınırlar. İnsanların değer 

ölçüleri ise yetiştikleri kültür ortamlarına göre farklılıklar gösterir (Öztürk, 1997). 

Farklı kültürler içerisinde yetişen insanlar, örgüt ve yönetimle ilgili kavramlara farklı 

anlamlar yüklemektedirler (Şişman, 2011). 

Kültürel farklılıklar, örgütsel ve yönetsel süreçleri etkiler ve örgütsel etkililiğe 

ulaşmada kültürel farklılıklara dikkat etmek gerekmektedir. Teknolojideki gelişme-

ler yerel kültürdeki evrensel kültürün öğelerinin oranını arttırsa da, yerel kültürler 

birbirlerinden farklıdır (Sargut, 2010). Kültürler birbirine benzese de birbirlerinden 

farklıdırlar (Gültekin ve Sığrı, 2007). İnsani bilimlerde pozitivist paradigma ve nes-

nel bakış açısıyla geliştirilen kuramların evrensel bir biçimde tüm toplumların kül-

türlerinde geçerli olacağı varsayımı geçerliliğini kaybetmiştir (Şişman, 2011). Farklı 

kültürlerde doğup büyüyen insanların kavrama, düşünme, değerlendirme ve davranış 

biçimleri farklılık göstermektedir. Kültürel farklılıklar, insanların aynı koşullar al-

tında farklı davranışlar sergilemesine neden olabilir. Örgütsel yapılar, örgütün içinde 

ve dışında yaşayan bireylerin sosyo-kültürel özellikleri tarafından belirlenir (Sargut, 

2010). 

Kültürel farklılıklar, diğer bir deyişle yöneticilerin yöneticilik işlevlerini farklı 

kültürel ortamlarda ve iklimlerde ifa etmeleri ve yöneticilerin ve işgörenlerin yetişme 

biçimlerinin de farklı oluşu, yöneticilerin ve işgörenlerin davranışlarını etkilemekte-

dir. Güç mesafesinin fazla olduğu toplumlarda, yöneticiler ilişkiye dönük davranışlar 

sergileyerek güç mesafesinin fazla olmasının getirdiği olumsuzlukları gidermeye ça-

lışmaktadırlar (Sargut, 2010).  

Sosyal bilimlerde, evrensellikler bulunmakla birlikte, kültüre özgü yerellikler 

de bulunmaktadır. Örneğin, kontrol ihtiyacı evrensel gibi görünürken, kişisel kontrol 

bireysel kültürlerde ve kolektif kontrol ise kolektivistik kültürlerde daha önemlidir 

(Yamaguchi, Gelfand, Ohashi ve Zemba, 2005). Örgüt ve yönetimle ilgili kavramları 

da kültürel farklılıklar bağlamında değerlendirmek gerekir. Toplumun genel anlayışı, 

yönetim tarzı ve örgüt biçimlerini etkilemektedir. Yönetim faaliyeti, toplumsal kül-

türle uyumlu olduğu sürece başarıyı yakalayabilir (Öztürk, 1997).  

Türk toplumunda modernleşme amacıyla ve değerlerinden uzaklaşarak oryan-

talist bir bakış açısıyla üretilen Batı kültürü merkezli söylemler, bilgiler ve uygula-
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malar, Türk kültürünün milli ve manevi reflekslerinden uzaklaşmasına, kimlik buna-

lımı yaşamasına ve özünden uzaklaşmasına sebep olmuştur. Oryantalist bakış açı-

sında, batı kültürü modern kabul edilmiş, diğer kültürler geleneksel olarak ifade edil-

miştir (Uğurlu, 2005). Emperyalizm akademik alanda da kendini göstermektedir. Bu 

akademik emperyalizm, tarihi kaynaklarımızı günümüz şartlarına uygun bir biçimde 

yeniden yorumlanarak, kültürel özelliklerimiz ön planla tutularak, nitelikli çalışma-

larla, özgüvenle ve işbirliği yardımıyla aşılabilir (Yalçın, 2015). Kültürler arası fark-

lılaşmalar göz önüne alınmadan batıda üretilen bilgi yerli literatüre kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Sosyal bilimlerde de bilginin genellenebilir, evrensel ve nesnel oldu-

ğunu düşüne pozitivist anlayış, değerleri ve kültürü göz ardı etmektedir. Türk bili-

minde eğitim yönetimi alanında özgünlük problemi yaşanmaktadır (Yalçın, 2015). 

Sonuç olarak da, batıya akademik bağımlılık yaşanmakta ve sorunlarımızla alakasız 

çalışmalar yürütülmeye çalışılmaktadır (Alatas, 2006). 

Batıdan öykünerek oluşturulan kurumlar Türkiye’de Batıdaki gibi çalışma-

maktadırlar. Batı tipi ideal bürokrasi, Türk toplumuyla uzlaştırılamamış ve Türk top-

lumuna özgü bir şekil almıştır. Türk toplumu, batı toplumlarından oldukça farklı bir 

yapı ve ilişki ağına sahip olduğu için sanayileşme ve modernleşme sürecinde karma-

şık bir kendine has bir yol izlemiştir (Sargut, 2010).  

Türkiye, ortaklaşa davranışçı toplumlardandır ve belirsizlikten kaçınma eği-

limi yüksektir (Sargut, 2010). İnsanlar ve örgütler belirsizlikten kaçınmak ve risk 

almamak adına başarılı insan ve örgütleri taklit ederek başarıya ulaşmak istemekte-

dirler. Ortaklaşa davranışçı kültürlerde bireyin merkezin denetiminde olmasına özen 

gösterilir, merkezin güç kaybı engellenmek istenir ve bireyin merkezle bağını zayıf-

latmamasına dikkat edilir (Sargut, 2010). Türk toplumu, 18. yüzyıldan beri süregiden 

yüzeysel aktarmacılık yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılan batılılaşma sürecinde ba-

şarılı olamamıştır (Sargut, 2010). Türkiye, modernleşme ve çağdaşlaşma adına, yüz-

yıllar süren batılılaşma çabalarına rağmen batılı olmayı başaramamış ancak batılılaş-

maktan da vazgeçmemiştir. Batının, birtakım kurum, değer, tekniklerini ve yaşam 

biçimlerini taklit etmiştir (Şişman, 2011).  

Kültürel farklılıklar konusunda Hofstede önemli çalışmalar yapmıştır. 

Hofstede, toplumsal kültürleri sınıflandırmaya ve birbirleriyle karşılaştırabilmeye 

öncülük etmiştir (Warsame, 2016). Hofstede (1980a, 2001, 2011) ve Hofstede, 

Hofstede ve Minkov (2010) kültürel farklılıkları altı boyut altında incelemiştir: güç 

mesafesi, belirsizlikten kaçınma, toplulukçuluk karşısında bireycilik, erkeksiliğe 

karşı dişilik, uzun vadeli ve kısa vadeli yönelimler ve bağımsızlığa karşı kısıtlama. 

Sargut (2010), ise bunlara bir de denetim noktası boyutunu eklemiştir. 
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Düşük sinerjili ve ortaklaşa davranışçı toplumlar, yönetici atama ve görevde 

yükseltmelerde profesyonellikten ziyade kayırmacı davranışlar sergileme eğilimin-

dedirler ve nitelik ve yetenekten çok ilişkiler ön planda tutulmaktadır (Sargut, 2010). 

Türk kültürü, geniş bağlamlı bir kültürel çevreye sahip olması ve dolaylı, çaba iste-

yen, bağlamsal ve duygusal iletişim biçimlerinin kullanımının yaygın olması sebe-

biyle, ortaklaşa davranışçı kültürler içerisinde yer almaktadır. Batı kültürleri bireyci 

toplumlara sahiptir. Batılı bir kültürde yetişen bireyler, konulara odaklanarak, ben 

sözcüğünü sıkça kullanarak, doğrudan, özlü, dar, kişisel ve araçsal iletişim biçimle-

rini kullanma eğilimindedirler. Batılı ve Türk kültüründe yetişen bireylerin birbirle-

rini anlamaları için çaba sarf etmeleri gerekmektedir (Sargut, 2010).  

Günümüz insanı batının kültürel değerleri, normları ve bilimsel ölçülerine 

göre eğitilmeye çalışılmasına rağmen, doğu kültürüne özgü iletişim modeli olan öz-

iletişimi önemli ölçüde kullanmakta, duygusal, öznel, simgesel ve niteliksel eğilimler 

göstermektedir. Batının ölçülerini eğitim sistemimize entegre etmeye çalışmamıza 

rağmen, temel davranış ve düşünce biçimlerimizi önemli ölçüde yerel kültürün etki-

lediği söylenebilir. Kültürler arası farklılaşma bağlamında, örgütlenme ve yönetime 

ilişkin evrensel ilkeler olduğu savının gözden geçirilmesi gerekmektedir (Sargut, 

2010).  

Türkiye Hofstede’e (1980b) göre, erkeklik-dişilik ayrımının en yakın olduğu 

dişi kültüre sahip bir ülkedir. Türk toplumu, yüksek belirsizlikten kaçınma eğilimine 

sahiptir ve Türk toplumunda güç mesafesi de fazladır (Hofstede, 1980b; Sargut, 

2010; Halis, Şenkal ve Türkay, 2009). Yaşam boyu istihdam garantisi isteği buna 

örnek olarak gösterilebilir (Sargut, 2010). Türk kültüründe, yüksek belirsizliği azalt-

mak için güç mesafesi açılır (Sargut, 2010). Türk toplumunda sıkça görülen hemşe-

ricilik ve adam kayırma anlayışı, Türk toplumunun ortaklaşa davranışçı kültüre sahip 

olduğunu örneklendirmektedir (Sargut, 2010).  

Türk toplumunun hiyerarşi duyarlılığı yüksektir (Sargut, 2010). Astlar, üstle-

riyle çatışmak istemezler. Lider, izleyenlere karşı şefkatli ve ilgili ve izleyenleri yön-

lendirici olmalıdır. İşgören seçiminde güven ve sadakat ağır basar. Performans de-

ğerlendirmeleri pek hoş karşılanmaz. İş başvurularında, güçlü bir referans aranmak-

tadır. Türk kültürü, hızlı bir sosyal değişim geçirdiğinden ne tam olarak bireyci ne de 

tam olarak kollektivist bir kültür olarak düşünülebilir (Göregenli, 1997; İmamoğlu, 

1998). Hibrid ya da karmaşık bir kültür olarak tanımlamak daha makuldür (Kağıtçı-

başı, 2005; İmamoğlu, 2003). Hem Avrupa’da hem de Asya’da bulunması dolayı-

sıyla hem geleneksel hem de modern değerler ve özellikler göstermektedir (Dirilen-

Gümüş ve Büyükşahin-Sunal, 2012). Kolektivizm, Türk kültürünü tek başına tanım-

lamamaktadır. Hem yatay kollektivizm hem de bireyselcilik Türk kültüründe görülen 
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egemen kalıplardır (Dalğar, 2012). Türk kültürünün batı kültürüne benzer yanları ol-

makla birlikte, oldukça farklı yanları da vardır. Ayrıca, Türk insanının ahlaki yargı-

ları, Batı insanına göre farklılık göstermektedir (Dalğar, 2012). 

Türk kültürü, Türk yöneticileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (Sezginer, 

2014).  Örgütsel yapılar diğer kültürlerden alınmış olsa dahi, toplumsal kültür siste-

min işleyişini zaman içerisinde kendi özelliklerine göre biçimlendirmektedir (Sargut, 

1994). Bu durum ülkenin enerjisinin boşa harcanmasına, çatışmalara ve iç çekişme-

lere sebep olmaktadır. 

Türk kültüründeki aile yapısı ve çocukların yetiştirilme şekli, yönetimde oto-

riter ve babacan bir anlayışın oluşmasına sebep olmuştur. Türk yönetim kültürü, ka-

rar verme sistemi, örgüt yapısı ve sorumluluk anlayışı bakımından doğu kültürünün, 

ücretleme politikası ve terfi sistemi açısından ise batı kültürünün özelliklerini taşı-

maktadır. Coğrafi konumunun batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği noktada olması 

önemlidir ve iki kültürden de etkilenmesine sebep olabilir (Öztürk, 1997). 

Türk yöneticileri ilişkiye ve insan ilişkilerine önem vermektedir. İşgörenlerin 

kendileri hakkında ne düşündüklerini merak etmektedirler. Bu durum yönetsel ve ör-

gütsel etkisizliğe de sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek için uygulanan makine bü-

rokrasisi de her örgüte uygun değildir. Koşullara yönetici davranışları arasında uyum 

sağlanmalıdır (Sargut, 2010). Japon yöneticilerle Türk yöneticiler birbirlerine ol-

dukça benzemektedirler (Sargut, 2010). Grup ve ilişki yönelişli olma ve grup norm-

ları ön plandadır ve çatışmadan kaçınılır. Çağlar (2001), Türk yönetsel değerlerinin 

oluşmasında Türk kültürünün asabiyetçi olma, güvenliği ön plana alma, paylaşmaya 

önem verme, otorite esaslı merkeziyetçilik, ast-üst hiyerarşine yatkın olma özellikle-

rinin belirgin olduğunu savunur. 

Batılı kültürlerde üretilen bilgi ve yaklaşımlar Türk eğitim sisteminde görülen 

ve kendisine has olan problemleri çözememektedir. Örneğin; Türkiye’deki örgüt-

lerde görülen, informal ilişkilerin yoğun olması, geniş aile tipi klan kültürünün gö-

rülmesi ve liyakate yeteri kadar önemin verilmemesi Türkiye’de üst düzey eğitim 

yöneticilerinde yeterlik sorunu bulunmasına (Levent, 1997; Onural, 2005) sebep ol-

maktadır. Yeterli olmayan eğitim yöneticileri görevlerini yerine getirmekte sıkıntılar 

yaşamaktadır. Formal anlamda eğitim yönetiminde eğitim almamış olmaları en bü-

yük sorundur. Yöneticilerin göreve getirilmesinde objektif kriterler bulunmamakta 

ve göreve getirilirken yeterli olup olmadığını sorgulanmamaktadır (Onural, 2005). 

Dikey örgütlenme modeli yöneticilik yetki ve sorumluluklarının üst görevlerde bu-

lunan eğitim yöneticilerinde toplanmasına (Levent, 1997) ve aşırı iş yüküne yol aç-

mıştır (Onural, 2005). Karara katılım ile ilgili sıkıntılar bulunmaktadır (Levent, 

1997). 
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Güngör (2010), okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitim yönetiminde otorite 

ve kültür analizine ilişkin görüşlerini alarak hazırladığı doktora tezinde, okul yöneti-

cileri ve öğretmenlerin otoriteyi yasalarla kazanılan hiyerarşik güç olarak gördükle-

rini ve denetim kurma, disiplin ve düzen kavramlarıyla ilişkilendirdiklerini belirtmiş-

tir. Ayrıca katılımcılar, yöneticilerde adalet, öğretmenler de ise saygı eksikliği bu-

lunduğunu ifade etmişlerdir. 

Örücü (2014), öğretmen adaylarıyla gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmen 

adaylarının okul yöneticilerine ilişkin olumsuz algılara sahip olduğu sonucuna ulaş-

mıştır. Yöneticilerin durağan, merkeziyetçi, otoriter, tekdüze ve yavaş olduklarını ve 

insan ilişkilerinin yeterli olmadığını düşünmektedirler. Eğitim sistemimin ise meka-

nik olduğu ve değişime direndiğini düşünmektedirler.  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada da kültürel farklılıkların okul yöneticileri ve öğretmenler arasın-

daki ilişkilerdeki rolü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla öğretmenlere Türk 

yönetim kültürü açısından yönetici ve yönetilenler arasındaki ilişkiler hakkındaki gö-

rüşleri sorulmuştur. Türk yönetim kültürünün özelliklerinin bilinmesi, yönetici-yö-

netilen ilişkisinde öğretmenlerce olumlu ve olumsuz olduğu düşünülen durumların 

ortaya konması, yönetim kültürümüzün mevcut durumunun analiz edilmesi ve öğret-

menlerin yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerinin alınması literatüre ve uygula-

maya fayda sağlayacaktır. Çalışma sonunda, Türk Yönetim Kültürü’nde yönetici ve 

yönetilenler arasındaki ilişkinin öğretmenler tarafından nasıl algılandığı tespit edil-

mek istenmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışma, nitel bir çalışmadır. Katılımcı olan öğretmenlere, Türk yönetim kül-

türünü, yönetici ve yönetilenler arasındaki ilişkiler açısından nasıl tanımlarsınız so-

rusu sorulmuştur. Verilen cevaplar içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi-

nin amacı, verileri benzerliklerine göre belirli kodlar ve kategoriler çerçevesinde bir 

araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyip yorum-

lamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kodlar ve kategoriler oluşturulmuştur. Yarı ya-

pılandırılmış görüşme formuyla 76 öğretmenden görüş alınmıştır. 
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3. BULGULAR ve YORUM 

Alınan görüşler ilk olarak detaylı bir şekilde okunmuş, benzer içerikte olanlar 

aynı kod altında toplanmış, kodlar da 4 farklı kategori altında incelenmiştir. Öğret-

menlerden alınan görüşler; 

 Olumlu görüşler (12 görüş/kod), 

 Olumsuz görüşler(102 görüş/kod), 

 Genel özellikler, mevcut durum(46 görüş/kod), 

 Öneriler / Olması gerekenler (37 görüş/kod) kategorilerine ayrılmıştır. 

 

Tablo 1’de yönetici-yönetilen ilişkisinde olumlu olan görüşler listelenmiştir. 

 

Tablo 1. Yönetici-Yönetilen İlişkisi Olumlu Kategori Tablosu 

 

OLUMLU GÖRÜŞLER 

FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. Zayıfların yardımına koşma ve koruma hâkim. 3 

2. Yönetim kültürümüzde karşılıklı ilişki var, insana değer var, yöne-

tilenlerin istekleri dikkate alınıyor. 
3 

3. Ahde vefa var. 2 

4. Dostluk ilişkisi var. 2 

5. Yöneticiler babacanlık gösteriyor. 1 

6. Yönetici-öğretmen ilişkisinde samimiyet/abi-kardeş ilişkisi hâkim. 1 

Öğretmenler, yönetim kültürümüzde yöneticilerin zayıfların yardımına koştu-

ğunu ve koruduğunu, yönetilenlere değer verildiğini ve yönetilenlerin isteklerinin 

dikkate alındığını, aradaki ilişkide ahde vefa ve dostluk ilişkilerinin ve samimiyetin 

görüldüğünü ve yöneticilerin yönetilenlere karşı babacanlık gösterdiğini ifade etmiş-

lerdir. Bu özelliklerin Türk yönetim kültürüne özgü özellikler olduğu söylenebilir.  
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Tablo 2’de yönetici ve yönetilen ilişkisinde öğretmenlerin olumsuz görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 2. Yönetici-Yönetilen İlişkisi Olumsuz Kategori Tablosu 

 

OLUMSUZ GÖRÜŞLER 

FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. Katı bir emir komuta zinciri, hiyerarşi, bürokrasi var. 14 

2. Kayırmacılık var. 10 

3. Liyakat yok. 9 

4. Yönetilenin sorgulamadan emri yapması beklenir. 5 

5. İşbirliği zayıf. 4 

6. Yetki paylaşımı yok, karar üst makamlarca alınıyor. 4 

7. Yöneticiler her zaman saygı görmek istiyor/Ego tatmin ediyor. 4 

8. İletişim sıkıntısı var. 3 

9. Yönetilenleri suçlama hâkim. 3 

10. Yöneticiler, yönetilenlerin fikirlerini önemsemiyorlar, istişare yok. 3 

11. Yönetilenler, yöneticinin yönlendirdiği, her şeyi üzerine yıktığı, is-

tibdat yaptığı kişiler. 
3 

12. Yöneticiler ellerindeki gücü baskı unsuru olarak kullanmaktadır. 3 

13. Yöneticiler kendi menfaatlerini düşünüyor.  3 

14. Yönetenler ile yönetilenler arasında duvar/uçurum var. 3 

15. Şu an yöneticinin keyfiliği hâkim. 3 

16. Yönetici ile yönetilenler arasında saygı değil korku hâkim. 3 

17. Yöneticiler, yönetilenlerin ihtiyaç ve beklentilerini göz ardı ediyor. 2 

18. Yeniliğe kapalı, değişime direnç var. 2 

19. Yönetici ile liderlik farkını yöneticiler bilmiyor. Yöneticilerde lider-

lik vasfı yok. 
2 

20. Pozitif yönetim kültürümüz zamanla erozyona uğramış. 2 

21. Yönetilen işinden olmamak için susar, dereyi geçene kadar sabreder. 2 
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22. Yöneticiler, yönetilenlerle empati kurmuyorlar. 1 

23. Esneklik yok. 1 

24. Merkezde alınan kararlar yönetici ile yönetilenler arasında çatışma 

çıkarıyor. 
1 

25. Yönetilenler her konuda yetkin ve yeterli olduğunu düşünüyor. 1 

26. Yöneticiler adil değil. 1 

27. Yönetilenler yönetenlere sürekli karışma içindeler. 1 

28. Yönetilenler yöneticilere karşı gelerek emre itaatsizlik yapıyorlar. 1 

29. Yönetenler astlarına sıcak davransa astlar suiistimal ediyor. 1 

30. Korkutma ve bastırma politikası hâkim 1 

31. İmkânsız vaatler veriliyor. 1 

32. Kurallara uymayınca cezalandırma eğilimi var. 1 

33. Yönetilenler yöneticinin altında görünmek istemez, kural istemez. 1 

34. Yönetilenler kendini yenileyemiyor. 1 

35. Mobbing uygulayan yöneticiler var. 1 

36. İdealist yönetici az 1 

Öğretmenler, katı olduğunu düşündükleri bürokrasi, hiyerarşi, emir-komuta 

zincirinden, kayırmacılıktan ve liyakatsizlikten şikâyet etmektedirler. Yönetilenlerin 

sorgulama yapmamasının beklendiğini, işbirliğinin zayıf olduğunu, karar mekaniz-

malarına yönetilenlerin katılmadığını ve istişare yapılmadığını düşünmektedirler. 

Yönetenler ile yönetilenler arasında duvar olduğunu ve iletişim problemleri yaşandı-

ğını belirtmektedirler. 
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Tablo 3’te yönetici-yönetilen ilişkisinin mevcut durumu gözler önüne seril-

mektedir. 

Tablo 3.  Yönetici-Yönetilen İlişkisi Mevcut Durumu Kategori Tablosu 

 

GENEL ÖZELLİKLER – MEVCUT DURUM 

FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. Yöneticiler otoriter 9 

2. Yönetilenler itaatkâr 6 

3. Ataerkil bir sistem var 3 

4. Merkeziyetçi 3 

5. Mevzuat ağırlıklı 3 

6. Yönetici ile yönetilenler arasında resmiyet ön planda 3 

7. Yöneticiler, önder, baba, müşfik bir koruyucu olarak telakki edilir 2 

8. Gelenekselci 2 

9. Denge ve standart yok, ya ilişkiler çok iyi ya da çok kötü 2 

10. Yöneticiden yöneticiye farklılık gösteriyor 2 

11. Yönetici benimsenmiş ise, olumlu ama eleştiriye kapalı bir ortam 

var 
2 

12. Türklerde adil devlet ve yöneticiler kutsaldır 2 

13. Arada yarı demokrat bir ilişki var 1 

14. Otoriterlik yavaş yavaş değişiyor 1 

15. Yönetici sadakat bekliyor 1 

16. Yöneticilerden aşırı yüksek beklenti onları istibdata zorluyor 1 

17. Hiyerarşiden çok birlikte çalışma durumu var 1 

18. Geçmişten gelen ortak değerlere bağlı kalınmaktadır 1 

19. Yönetilenler adil yöneticilerine itaat ederler, örgüt uzun ömürlü olur 1 

Şu anda ise yönetenlerin otoriter, yönetilenlerin itaatkâr olduğunu, ataerkil, 

mevzuatçı, merkeziyetçi, resmiyetin ön planda olduğu bir durumun olduğunu göz-

lemlemektedirler. Ayrıca yöneticilerin önder, baba, müşfik bir koruyucu olarak algı-

landığını, adaletli yöneticinin değer gördüğünü ifade etmektedirler. 
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Tablo 4’te yönetici ve yönetilen ilişkisinde öğretmenlerin önerileri ve olması 

gerektiğini düşündükleri yer almaktadır. 

Tablo 4. Yönetici-Yönetilen İlişkisi Öneri Kategori Tablosu 

ÖNERİLER- OLMASI GEREKENLER 
FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. Teşkilatçı milletiz, güçlü lider istiyoruz, yönetici güçlü olmalı 5 

2. Yönetim idare etmek demektir, yönetici idare etmeli 3 

3. Yönetici ve yönetilenler arasında belli bir mesafe/çizgi olmalı 3 

4. Yönetici adil olmalı 3 

5. Yönetici nesnel ve tarafsız olmak kaydıyla yönetilenlerle duygu bağı 

kurmalı 

2 

6. Yönetici güven ortamı sağlamalı ve karşılıklı güven olmalı 2 

7. Yönetici müşfik bir baba olmalı, müşfik babanın sözleri emirdir. 2 

8. Yönetici, yönetilenlerin istek ve beklentilerini dikkate almalı 2 

9. Yönetici, yönetilenlerle fikir alışverişinde bulunmalı 2 

10. Disiplin ve sıcak davranma dengesi tutturulabilmeli 1 

11. Yönetici yönetilenler için faydalı olmaya çalışmalıdır 1 

12. Yönetenler ve yönetilenler vicdani sorumluluk taşımalı 1 

13. Yönetenler yönetici kabullenmiş ve sahiplenmişse verdiği işi severek 

yapar 

1 

14. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı hâkim olmalı 1 

15. Yönetenleri yönetilenlerin kişisel ve kültürel özelliklerini dikkate al-

malı 

1 

16. Yönetilenler, yöneticiler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmalı 1 

17. Yönetici, yönetilenlerin sorunlarıyla ilgilenmeli ve çözmeli 1 

18. Yönetilenler, yöneticilere karşı görev ve sorumluluklarını bilmeli 1 

19. Ast-üst ilişkisi çerçevesinde herkes görevini yapmalı 1 

20. Yöneten yolcu, yönetilen hancı, yöneten bunu dikkate almalı 1 

21. İdareci, öğretmeninin yanında olmalı, destek olmalı, korumalı 1 

22. İdareci donanımlı, bilgili ve çalışkan olmalı 1 

Öğretmenler, güçlü bir lider olması gerektiğini, yöneticinin öğretmeni idare 

etmesi, yardımcı olması, adil olmasının ve babalık yapmasının gerekli olduğunu ve 
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arada kurulacak dengeli duygu bağının önemli olduğunu dile getirmektedirler. Ay-

rıca, yönetici ve yönetilenler arası belli bir mesafe olmasını önermektedirler. Disiplin 

ve sıcak davranma dengesinin tutturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler, 

yöneticilerin kendileriyle fikir alışverişinde bulunarak, istek ve beklentilerini dikkate 

almasını istediklerini söylemişlerdir.   

 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Öğretmenler katı emir-komuta zinciri ve hiyerarşiden, liyakatsizlikten ve ka-

yırmacılıktan, işbirliği ve iletişimin olmamasından, yönetilenin sorgulamadan veri-

len işi yapması gerektiğinin düşünülmesinden, astların yönetime katılmamasından, 

iletişimsizlikten değişim ve yeniliğe açık olunmamasından şikâyet etmektedirler. 

Düşük sinerjili ve ortaklaşa davranışçı toplumlarda, yönetici atama ve görevde yük-

seltmelerde kayırmacı davranışlar görülmektedir ve ilişkiler nitelik ve yetenekten 

daha ön plandadır (Sargut, 2010). Türk toplumunda ortaklaşa davranışçı toplumlarda 

görülen bağlamsal ve duygusal iletişim ve kayırmacılık ön plana çıkmaktadır. Bu-

nunla birlikte yöneticilerin babacan tavırlar sergilediğini, insani ilişkilere önem ve-

rildiğini, dostluk ve samimiyetin bulunduğunu ve arada duygusal bir bağ kurulmaya 

çalışıldığını ifade etmektedirler.  

Şu anda ise yönetenlerin otoriter, yönetilenlerin itaatkar olduğunu, ataerkil, 

mevzuatçı, merkeziyetçi, resmiyetin ön planda olduğu bir durumun olduğunu göz-

lemlemektedirler. Bu durum düşük sinerjili ve ortaklaşa davranışçı toplumlarda ye-

tişen bireylerin özelliklerini sergilemektedirler. Türk kültüründe hiyerarşiye karşı 

olan duyarlılık (Sargut, 2010) ve belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksektir ve güç me-

safesi de fazladır (Hofstede, 1980b; Sargut, 2010; Halis, Şenkal ve Türkay, 2009). 

Ayrıca yöneticilerin önder, baba, müşfik bir koruyucu olarak algılandığını, 

adaletli yöneticinin değer gördüğünü ifade etmektedirler. Astlar, üstleriyle çatışmak 

istemezler. Lider, izleyenlere karşı şefkatli ve ilgili ve izleyenleri yönlendirici olma-

lıdır. İşgören seçiminde güven ve sadakat ağır basar.  

Öğretmenler, güçlü bir lider olması gerektiğini, yöneticinin öğretmeni idare 

etmesi, yardımcı olması, adil olmasının ve babalık yapmasının gerekli olduğunu ve 

arada kurulacak dengeli duygu bağının önemli olduğunu dile getirmektedirler. Ay-

rıca, yönetici ve yönetilenler arası belli bir mesafe olmasını önermektedirler.  Disip-

lin ve sıcak davranma dengesinin tutturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmen-

ler, yöneticilerin kendileriyle fikir alışverişinde bulunarak, istek ve beklentilerini dik-

kate almasını istediklerini söylemişlerdir. İşbirliğinin ortamı oluşturulmasını, karar 

mekanizmalarına yönetilenlerin de katılmasını ve istişare ile karar alınmasını iste-

mektedirler.  
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Türk kültürünün geçirdiği hızlı bir sosyal değişim tam olarak bireyci ya da tam 

olarak kollektivist bir kültür olarak tanımlanmasını zorlaştırmaktadır (Göregenli, 

1997; İmamoğlu, 1998). Hibrid veya karmaşık bir kültür olarak tanımlanabilir (Ka-

ğıtçıbaşı, 2005; İmamoğlu, 2003). Bu durumun dikkate alınarak kültürel farkların 

göz önüne alındığı çalışmalara yapılması önerilmektedir. Eğitim yönetimi için çalış-

malar yapılırken kültürel farklara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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MASALIN TANIMI 

Ahmet DEMİR 

 

Güzel ve Torun yaptıkları çalışmada “Türkiye Türkçesindeki masal kelimesi-

nin karşılığı olarak; Azeriler nağıl, Başkurtlar ekiyet, Kazaklar şabur-şabıs, Özbekler 

ertek, Türkmenler erteki, Kırgızlar at çabu, Tatarlar ekiyat/akiyat, Uygurlar çöçek, 

Kabardinler şapıs, Sahalar olonho, Altaylar çörçök, Tuvalar tool, Hakaslar nımah 

sözcüklerini kullandıklarını belirtirler” (Güzel ve Torun, 2015: 216). 

Sami, Kamûs-ı Türkî adlı çalışmasında masalı şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Mesel, âdâb ve ahlâk ve nasayihe müteallik küçük hikâye. Masal bundan galat-

tır”(s.1288). 

Elçin (1986) ise masalı: “Bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen şahıslara ve var-

lıklara ait hadiselerin macerası, hikâyesi” olarak tanımlamaktadır (Sami, 1989: 368). 

Türk halk edebiyatının önde gelen araştırmacılarından olan Boratav da masal 

için: “Nesirle söylenmiş dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız, ta-

mamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan 

kısa bir alıntı” diyerek masalı özetlemektedir (Boratav,1982:75). 

Sakaoğlu masal tanımıyla ilgili olarak: “Masal, kahramanlarından bazıları 

hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal 

mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür” şeklinde 

görüş bildirmiştir (Sakaoğlu, 2012:159). 

Seyidoğlu  masalın özelliklerini de barındıran tanımında masalı şu şekilde an-

latmıştır: “Masalın halk arasında yüzyıllardan beri anlatılan, içinde olağanüstü olay-

lar bulunan, belli bir uzunlukta, zaman ve mekân kavramlarıyla kayıtlı olmayan bir 

sözlü anlatım türüdür.” (Seyidoğlu, 1986:149). 

Aslan,  Türk halk edebiyatını detaylı bir şekilde incelediği çalışmasında ma-

salla ilgili olarak; “Kendisine ait kavramları ve anlatım dili ile olağan ve olağanüstü 

olayları anlatan eğitici nitelikli, geleneksel ve kolektif karakter taşıyan nesir ürünü” 

olduğunu ifade etmiştir (Aslan, 2010: 278). 
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Tezel , geniş çapta Türk masallarına yer verdiği kitabında masalı şu şekilde 

tanımlar: “Olayların geçtiği yer ve zamanı belirli olmayan peri, dev, cin, ejderha, 

Arap bacı vb. kahramanları, belirli kişileri temsil etmeyen hikâyedir” (Tezel, 2008: 

8). 

 “İnsanın gerçekle, gerçeküstünü harmanlayıp, olmasını hayal ettiği dünyada, 

geçmişte belirsiz bir zamanda, sıradan insanların çoğu kez gerçeküstü güçlerle dona-

nıp olağan veya olağanüstü varlık ve olaylarla anlatıldığı hikâyelerdir” şeklinde ta-

nımlamıştır (Güzel ve Torun 2015: 217). 

 “Masal; kaynağını toplumun hayal gücünden alan; başında, ortasında ve so-

nunda belli kalıpları bulunan; kahramanları, olayları olağanüstü özellikler içeren; 

olayları “masal dünyası” adı verilen belirsiz bir zaman ve yerde gerçekleşen, dinle-

yenleri/ okurları inandırmak gibi bir düşüncesi olmayan yazınsal bir türdür.” (Saltık, 

2016: 40). 

Görüldüğü üzere masal üzerine birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımları kısaca 

şöyle özetleyebiliriz: Masallarda genellikle duyulan geçmiş zaman kipi kullanılır. 

Ancak görülen geçmiş zaman, şimdiki zaman ve geniş zaman kipi de karşımıza çık-

maktadır. Masallarda zaman belirsizdir, masal ülkesinde hâsıl olan olayların kahra-

manı cin, peri, ejderha, dev ve sıradan insanlardır. Olağanüstü olaylarla gerçekleş-

mesi mümkün olayları harmanlayan masalın kendine özgü bir yapısı vardır. Masal 

başı, ortası ve sonu tekerlemeleriyle dinleyenlerin veya okuyanların ilgisini çeken 

masalda, olaylar göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşir. Masallarda dikkat çeken 

bir başka husus ise üçlü bakışım kuralıdır. Kahramanlar aşılmaz dağları üç gün, üç 

gece içinde aşar. Düğünler üç gün, üç gece olur. Bir padişahın üç oğlu vardır. 

Masal tekerlemeleri, dilimizin zenginliğini yansıtan, mizahi unsurları barındı-

ran, hoşça vakit geçirmemizi sağlayan Türk masalının önemli özelliğidir. Masal başı 

tekerlemeleriyle masalın gerçek olmadığını bildirilirken, masalın muhatabı da ma-

sala hazırlanılmaktadır. Masal ortası tekerlemeleri sayesinde, olaylar hızlandırılır ve 

masal dinleyicisini sıkılmaktan kurtarılır. Masal sonu tekerlemeleri ise dinleyiciler 

için güzel dilekler mevcuttur. Dilin kıvraklığı masal tekerlemeleri ile gözler önüne 

serilir.  

Gerek ülkemizde gerek dünyada değerler eğitimi konusu son yıllarda oldukça 

önem kazanmıştır. Değişen dünya algısı, çocuklarımızı internet bağımlılığına sürük-

lemektedir. Bu durum çocuklarımızın hem ruhsal hem de bedensel sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Çocuklarımızı bu çıkmazdan kurtarmak, geçmişin naif bağı ile onları 

geleceğe hazırlamak adına değerlerin eğitimi müfredatımızda yerini almıştır. Değer-

ler eğitimini aktarırken eğlendiren de bir tür olan masalın; içerik, üslup ve konu ola-

rak çeşitlenmesi için derlenen masallardan yararlanılması gerektiği düşünülmektedir.  
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Bu nedenle çalışmamızda Umay Günay’ın “Elazığ Masalları ve Propp Metodu” adlı 

masalından seçilen Fakir Adam masalı içerik olarak bozulmamaya çalışarak yeniden 

yazılmıştır. Yeniden yazılırken şu hususlara dikkat edilmiştir: 

1) Öncelikle orijinal masaldan argo, kötü söz gibi unsurlar ayıklanmıştır. 

2) Ardından çocukların psikolojisini olumsuz etkileyen olaylar masaldan çıka-

rılmıştır. 

3) Okuyucunun okuma zevkini azaltan, okuyucuyu sıkan olaylar masaldan çı-

kartılmış ve masalda konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. 

4) Masalı akıcı hâle getirmek ve edebî açıdan zevkli hâle getirmek için söz 

tekrarları, tekerlemeler ve ikilemeler masala eklenmiştir. 

5) Üslup, masal diline uygun olarak kullanılmıştır. 

6) Masalı edebî bir kimlik kazandırmak için benzetme, teşhis ve intak gibi söz 

sanatlarına başvurulmuştur. 

8) Masalın yapısına uygun olarak değerler eğitimine ait hususlar, masala ek-

lenmiştir. 

Yapılan bu değişiklikler sonrasında masalda değerler eğitimi incelenmiştir. 

Fakir Adam adlı masal yeniden yazılması sonucu oluşan masal şu şekildedir: 

 

Gelincik ile Menengiç 

Bir varmış bir yokmuş. Kaf Dağı’nın eteklerinde, yavruağzı rengindeki ağaç-

ların arasında, masmavi gökyüzünün altında, kehribar renkli çiçeklerin içinde şirin 

mi şirin Kuşkonmaz köyü varmış. Hem köydeki kahkaha çiçeklerinin neşesini hem 

de gökkuşağının her rengini barındıran güzellikleri içinde Kuşkonmaz köyü mutlu 

mesut yaşarmış. Köy halkının hepsi birbirini çok severmiş. Birbirlerine saygı duyar-

mış. Dayanışma ile işlerinin kolaylıkla üstesinden gelirlermiş.  

Bu köyün en güzel ve becerikli kızı Gelincik imiş. En gözü pek, yiğit delikan-

lısı ise Menengiç imiş. Gelincik ve Menengiç kısa bir zaman önce dünya evine gir-

mişler. Kuşkonmaz köyü halkının gözdesi olan bu çift çok fakirmiş. Nohut oda, bakla 

sofaymış evleri. Cıvıl cıvıl öten bir de saka kuşu varmış pencerenin pervazında. Bah-

çesinde ise rengârenk begonviller, begonyalar şarkılarını mırıldanır, akasya ağacı ise 

ıslığıyla eşlik edermiş. 

Mutlu mesut yaşarken mini mini adımlarla bu şen yuvada koşturacak bir be-

beğin eksikliğini hissetmişler. Çok geçmemiş, Gelincik ile Menengiç mercan mavisi 

gözlerini dünyaya açan sevimli mi sevimli bir erkek bebeği kucaklarına almışlar. Be-

bek gelince dünyanın dertleri bile pamuk şekeri tadına dönüşüvermiş.  
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Genç çift tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmışlar ama bebek büyü-

dükçe masraflar da kocaman olmuş. Gelincik kanaatkârmış, hiç şikâyet etmezmiş 

halinden ama Menengiç çok üzülüyormuş. Çünkü eşinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını 

karşılayacak yeterli parası yokmuş. Bu yüzden bir karar vermiş. Daha fazla para ka-

zanmak için şehre gidecekmiş. Koşmuş Gelincik’in yanına. Anlatmış kararını. Ge-

lincik de haklı bulmuş eşini. Vedalaşmış Menengiç içi buruk bir şekilde ailesiyle.  

Menengiç düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Çayır çi-

men geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, altı ayla bir güzde bir arpa 

boyu yol gitmiş. Bir şehrin kapısına varmış. Yedi kapılı, yedi surlu, yedi kuleli bir 

hana gelmiş. Bu han öyle büyükmüş ki üç gün gezilse yine de görülmeyen yerler 

kalırmış. Şans bu ya! Bir el ilanı gözüne çarpmış, Menengiç’in. Han sahibi, yanında 

çalışacak güvenilir birine ihtiyaç duymuş. Hemen koşmuş han sahibinin yanına. Ça-

lışmak istediğini söylemiş. Han sahibi yüksek de maaş veriyormuş. Ama burada ça-

lışmanın bir de şartı varmış. Han sahibi: 

“Yedi yıl boyunca burada çalışmak zorundasın. Yedi yıldan önce buradan ay-

rılamazsın. Yedi yılın sonunda yedi kapı sonuna kadar açılır ve sen dilediğin yere 

gidebilirsin.” demiş. 

Menengiç bu şartı mecburen kabul etmiş. Almış eline bir süpürge, başlamış 

süpürmeye. Menengiç, süpürdükçe toz değil zaman uçuyormuş gökyüzünde. Göz 

açıp kapayıncaya kadar geçmiş yedi yıl. Menengiç’in burnunda tütmüş ailesi. Hemen 

yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir köşe başında kuytu bir yere geçmiş. Başla-

mış torbasındaki paraları ceplerine doldurmaya. Altınları sağ cebine, gümüşleri sol 

cebine, paraları gömleğindeki cebe koymuş. Menengiç paralarını saklamaya çalışa-

dursun onu gözetleyen bir kadın varmış. Kadın Menengiç’i pürdikkat izlemiş. 

Menengiç, bu şehrin merkezine gelince kadın: 

“İşte bu adam memur bey. Kaçmadan yakalayın, lütfen.” demiş. 

Polisler, Menengiç’i almış, karakola götürmüş. Kadın, polislere: 

“Bu adam benim eşimdir. Çocuğumun rızkını almış, kaçıyor. Bakın sağ cebine 

altın, sol cebine gümüş, gömleğine ise paraları sakladı,  gidiyor.” 

Menengiç şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememiş. Şaşkınlığını atınca: 

“Bu hanımı tanımıyorum bile. Ben onun eşi değilim. Bu çocuğu da hayatımda 

ilk kez görüyorum.” demiş ama kimseyi kendine inandıramamış. Çünkü kadın ağla-

yıp sızlamış. Ardından: 

“Madem eşin değilim paraların yerini nasıl biliyorum?” deyince komiser de 

paraları kadına vermiş.  
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Menengiç, ne kadar dil döktüyse de kimse inanmamış kendisine. Dışarı çıkmış 

ve hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Bu sırada, eski bir arkadaşı Menengiç’i gör-

müş ve: 

“Menengiç ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? İyi misin?” demiş endişeyle. 

Menengiç de anlatmış bir bir başından geçenleri. Arkadaşı düşünmüş taşınmış. 

Bir çare buldum galiba.” demiş gülümseyerek. 

Menengiç, heyecanla: 

“Neymiş bu çare?” 

“Sen bu kadının çocuğunu alıp karakola git. Zaten bu kadın senden önce gitmiş 

olur.  Sen de polise, geçen gün, size kendi ağzıyla bu çocuğun babası olduğumu söy-

ledi. Ben de çocuğu alıp memleketime gidiyorum, dersin. O zaman kadın paniğe ka-

pılır paranı verir.” demiş. 

Menengiç, çocuğu almış. Gezdirmiş. Epeyce oyalandıktan sonra karakolun yo-

lunu tutmuş. Gerçekten de kadın polislerin yanındaymış. Kadın, çocuğunu kaçıran 

adamın Menengiç olduğunu söyleyince polis: 

“Doğru mu? Sen mi kaçırdın çocuğu?” diye sormuş.  

Menengiç: 

“Komiserim, geçen gün bu kadın size çocuğun babası olduğumu ve evdeki 

paraları alıp kaçtığımı söyledi. Siz de benim paralarımı ona verdiniz. Madem bu ço-

cuk benim çocuğum istediğim yere götürürüm.” demiş. 

Kadın yaptıklarından bin pişman, yaptığı kötülüğü anlatmış. Menengiç’e geri 

vermiş paralarını. Öpmüş koklamış çocuğunu. Özür dilemiş herkesten.  Yedi kat ye-

rin dibine girmiş. Polis de Menengiç de affetmiş kadını. Menengiç paralarını almış 

dışarıda bekleyen arkadaşının yanına gitmiş ve: 

“Sana teşekkür ederim arkadaşım. Sen olmasan paramı geri alamazdım” de-

miş.  

“Rica ederim. Ne zaman dara düşersen ben yanındayım.” demiş. 

Menengiç arkadaşıyla vedalaşmış. Düşmüş patika yollara. Patika yolun so-

nunda yemyeşil çayırların arasında yuvarlak evler varmış. Bu güzel yerde birkaç gün 

dinlenmeye karar vermiş. Vermiş vermesine ama burada, parasını çaldırmaktan kork-

muş. Bu korku, içi içini yerken orada bir emanetçi görmüş. Paralarını emanetçiye 

emanet etmiş.   
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Menengiç burada birkaç gün kalmış. Yola çıkma vakti gelince emanetçiden 

parasını istemiş. Emanetçi vermemiş, parasını. Üstelik yaka paça dışarı atmış Me-

nengiç’i. Menengiç ne yapacağını düşünürken bir akrabasını ziyarete gelen o arka-

daşı Menengiç’i görünce koşup gelmiş, yanına: 

“Menengiç ne oldu sana, ne düşünüyorsun böyle kara kara?” 

Menengiç anlatmış başından geçenleri, arkadaşı bir plan yapmış hemen. Ben 

şimdi eşimi çağıracağım. Karım, bütün mücevherlerini emanetçiye verecek. O sırada 

sen de gidip paranı isteyeceksin.” 

Arkadaşının eşi mücevherlerini bir sepete doldurmuş. Emanetçinin yolunu tut-

muş. Oradaki görevli: 

“Buyurun hanımefendi.” 

“Benim babam bir iş seyahatine gitti. Mücevherlerini bana emanet etti. Ama 

ben mücevherlerin çalınmasından korkuyorum. Bu yüzden babamın mücevherlerini 

burada saklamanızı istiyorum.” 

Emanetçinin gözleri mücevherlerin ışıltısından kamaşmış. İşlemler için kâğıt-

larını çıkarırken Menengiç gelmiş. Parasını istemiş. Emanetçi, kadına güvenilir biri 

olduğunu göstermek için Menengiç’e parasını hemencecik vermiş. Çünkü kaz gele-

cek yerden tavuk esirgenmeyeceğini çok iyi biliyormuş. Menengiç parayı alıp dışarı 

çıkınca arkadaşı gelmiş: 

“Karıcığım, müjdeler olsun. Baban geldi. Gözümüz aydın.” demiş. 

Kadın, emanetçiye dönmüş ve: 

“Özür dilerim ama ben mücevherlerimi vermekten vazgeçtim. Babam geldi-

ğine göre mücevherleri ona veririm.” demiş. 

Bu beladan kurtulunca Menengiç arkadaşına çok teşekkür etmiş. Minnetle ay-

rılmış yanından. Başlamış yola koyulmaya. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz git-

miş. Yol üzerinde: 

“Satılık bilgi, bir altına bir nasihaaaat.” diye bağıran ak sakallı, nur yüzlü bir 

yaşlı adama rastlamış. 

“Bilgidir, hayatın esaslı hazinesi.” diye düşünmüş Menengiç. Koşmuş, nasihat 

almaya. Yaşlı adam: 

“Sabırlı ol.  Dilini tut. Kimsenin arkasından konuşma.” demiş. 

Menengiç nasihati tekrar ede ede yola koyulmuş. Epeyce yol gittikten sonra 

ucu bucağı görünmeyen bir çadır görmüş. Çadır o kadar büyükmüş ki gökkuşağı bile 

kısa kalmış yanında. Bu çadırda türlü türlü yemekler varmış. Her tanesi farklı renk 
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olan mısırlar, içinden kayısı çıkan şeftaliler, mavili yeşilli kirazlar, pespembe biberler 

herkesin yiyebileceği kadar çokmuş. Kuş sütü bile varmış. Ama bir tek su yokmuş. 

Padişah herkesi davet etmiş bu çadıra. Çadırı görenlerin gözleri fal taşı gibi açılmış. 

İnsanlar bu çadırdaki yemeklerden doyasıya yemişler. Çadırın kapısından çıkanlar: 

“İçerde daha önce görmediğimiz birçok yiyecek vardı ama su yoktu. Koskoca 

padişah, su bulundurmayı akıl edememiş mi?” diye kendi aralarında konuşmuşlar. 

Nasihati aklında tutan Menengiç hiçbir şey söylememiş. Birden bir ses gelmiş: 

“Yemek yiyen herkes dilini çıkarsın.” diye emir vermiş padişah. 

Bir de bakmışlar ki ne görsünler? Padişahın arkasından atıp tutan herkesin dili 

beyaz renge bürünmüş. Bir tek Menengiç’in dili kendi rengindeymiş. Çağırmış ya-

nına Menengiç’i padişah: 

“Bir tek sen benim arkamdan konuşmadın. Arkamdan konuşanların dili beyaz 

kalpleri kara olmuş. Dile benden ne dilersen.” 

“Teşekkür ederim ama padişahım ben çalışmadım ki sizden bir şey isteyeyim.” 

Padişah ne yaptı ne ettiyse de Menengiç bir şey istememiş. Bunun üzerine içi 

altın dolu bir ekmek yaptıran padişah: 

“Madem benden bir şey istemiyorsun o zaman bu ekmeği al. Sakın kimseye 

verme. Evine gitmeden de yeme.” diye tembih etmiş. 

Menengiç sıra sıra dağları, yeşil yeşil ovaları, serin serin suları geçmiş. Evine 

varmış. Ailesini görmek için sabırsızlanıyormuş. Tam kapıyı çalacakken bir de ne 

görsün? Gelincik bir yiğide sarılmış yatıyor. Şaşkına dönmüş. Başından kaynar sular 

dökülmüş sanki. Sonra aklına “Sabırlı ol.” nasihati gelince sakinleşmiş. Kapıyı çal-

mış. Gelincik açmış kapıyı. Eşini karşısında görünce gözlerine inanamamış Gelincik. 

Hasretle sarılmış eşine. Menengiç anlayınca yatakta uyuyanın oğlu olduğunu içi fe-

rahlamış. Biraz dinlendikten sonra anlatmış uzun uzun başından geçenleri. Gelincik 

kır çiçekleri ile süslü bir sofra kurmuş ailesine. Oğlu padişahın hazırladığı ekmeği 

bölmüş, içinden çil çil altınlar dökülmüş yere. Menengiç’in biriktirdiği paraları da 

ekleyince bu altınlara Kuşkonmaz köyünün en zengini olmuşlar. Bir ömür boyu 

mutlu yaşamışlar.  Muradına ermişler. 

Yaşama sevgisi, kişinin tüm zorluklara rağmen hayata tutunma gayesini ifade 

etmektedir. Masalda Gelincik ve Menengiç kimsesi olmayan, yoksul, tek serveti bir-

birine olan sevgileri olan bir çifttir. Gelincik’in bulunduğu şartlardan şikâyet etme-

mesi, elinde olanlara şükretmesi, ailesinin mutluluğu için çabalaması örnek bir dav-

ranış olarak görülmektedir.  
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Menengiç ise tembellik etmeyip ailesi uğruna yedi yıl boyunca yedi kapılı 

handa çalışmayı kabul etmiştir. Çalışkanlığı ve fedakârlığı ile göz doldurmaktadır 

Menengiç. Padişahın arkasından konuşmayarak örnek bir davranış sergilemektedir. 

Gıybet etmemenin, kimseye dili ile bile olsa zarar vermemeye çalışan Menengiç ‘in 

başından geçenler şöyledir: 

Bir de bakmışlar ki ne görsünler? Padişahın arkasından atıp tutan herkesin dili 

beyaz renge bürünmüş. Bir tek Menengiç’in dili kendi rengindeymiş. Çağırmış ya-

nına Menengiç’i padişah: 

“Bir tek sen benim arkamdan konuşmadın. Arkamdan konuşanların dili beyaz 

kalpleri kara olmuş. Dile benden ne dilersen.” 

“Teşekkür ederim ama padişahım ben çalışmadım ki sizden bir şey isteyeyim.” 

Padişah ne yaptı ne ettiyse de Menengiç bir şey istememiş. Bunun üzerine içi 

altın dolu bir ekmek yaptıran padişah: 

“Madem benden bir şey istemiyorsun o zaman bu ekmeği al. Sakın kimseye 

verme. Evine gitmeden de yeme.” diye tembih etmiş. 

Görüldüğü üzere Menengiç; çalışmadan, alın teri dökmeden bir menfaat elde 

etmeyi reddetmektedir.  

masalda Menengiç yedi yıl boyunca çalışarak, biriktirdiği tüm parasını dolan-

dırıcılara kaptırmıştır. Menengiç’in zor durumda olduğunu gören arkadaşı yaratıcı 

fikirleriyle Menengiç’in parasını geri almıştır. Bu durum hem arkadaşlığın hem de 

yardımseverliğin güzel bir örneğidir. 

Kötülüklerden uzak kalan Menengiç, gittiği yeni şehirde art niyetli insanları 

tanıyamamaktadır. Biriktirdiği tüm parayı, polislerin gözü önünde dolandırıcıya ver-

mek zorunda kalmıştır. Arkadaşının yardımı ile bir plan yapmış ve dolandırıcıdan 

parasını geri almıştır. Emanetçiye bıraktığı parasını, emanetçiden geri alamayan Me-

nengiç, yine arkadaşının yardımıyla parasını kurtarmıştır. Parasını geri almak için 

verdiği haklı mücadele Menengiç’in adalet arayışını yansıtır 

Menengiç’in elinden biriktirdiği parayı alan kadına, Menengiç arkadaşının 

yardımıyla bir ders vermek ister. Kadının çocuğunu alarak çarşıda gezmeye başlar. 

Yana yakıla çocuğunu arayan kadın karakola gider. Menengiç ve çocuk da arkasın-

dan gider. Kadının çocuğunu kaçırmakla suçlanan Menengiç de: 

“Komiserim, geçen gün bu kadın size çocuğun babası olduğumu ve evdeki 

paraları alıp kaçtığımı söyledi. Siz de benim paralarımı ona verdiniz. Madem bu ço-

cuk benim çocuğum istediğim yere götürürüm.” demiş. 
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Menengiç, bu cevabı ile kadından parasını geri almayı başarmıştır. Yaptıkla-

rından utanan ve çok pişman olan kadın, Menengiç’ten özür diler. Menengiç’in onu 

affetmesi, kin gütmemesi, çocuğuna kavuşmasını istemesi Menengiç’in, merhametli 

ve affedici olduğunun delilidir. 

Menengiç bilgi sahibi olmanın önemine dikkat çekmiş ve bilgi satan bir bilge-

den bilgi aşmıştır: 

“Satılık bilgi, bir altına bir nasihaaaat.” diye bağıran ak sakallı, nur yüzlü bir 

yaşlı adama rastlamış. 

“Bilgidir, hayatın esaslı hazinesi.” diye düşünmüş Menengiç. Koşmuş, nasihat 

almaya. Yaşlı adam: 

“Sabırlı ol.  Dilini tut. Kimsenin arkasından konuşma.” demiş. 

 

Görüldüğü üzere masalda; yaşama sevinci, aile sevgisi, sabır, bilginin önemi, 

çalışkanlık, fedakârlık ve affedicilik gibi ısrarla üzerinde durulan, çocuklarımızın ki-

şilik gelişiminde önemli bir etkiye sahip olan değerlere rastlanır. Barındırdığı değer-

ler ve eğlendiren haliyle Gelincik ile Menengiç masalının eğitim sistemimizde kul-

lanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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EKLER 

Fakir Adam  

Yoksul bir kadının bir kocası varmış. Bu adam uzak bir memlekete gidiyor. 

Beş altı ay orada çalışıp para kazanıyor. Bu, kazandığı parayı belindeki kemere dol-

duruyormuş. Bir gün bu adamın kemeri doluyor. Adam bir harabe bir yere gidiyor, 

orada oturup paralarını sayıyor. Bu parasını sayarken, karşıdan bir kadın bunu seyre-

diyor. Kemerinin hangi gözünde kaç tane altın, kaç tane gümüş, kaç tane kağıt, kaç 

tane demir parası olduğunu tespit ediyor. Bu adam kemerini beline bağlayıp yola 

çıkacağı sırada bunu polisler yakalıyor. Diyor ki: 

“Bu benim kocamdır, evdeki parayı beline bağladı kaçıyor.” 

Polisler bunu yakalıyorlar, kadına soruyorlar: 

“Para ne kadardı söyle?” 

“Kemerin sağ gözünde on altın, sol gözünde beş lira.” 

Paraların eşkâlini doğru söyleyince paraları kadına veriyorlar. Adamı da so-

kağa atıyorlar. Bu adam yolun kenarına oturup düşünmeye başlıyor. Fakir, kazandığı 

parayı da kadın aldı. Oradan bunun çalışma arkadaşı geçerken bunu görüyor, soru-

yor: 

“Yahu senin derdin nedir? Böyle ne düşünüyorsun?” 

“Valla kardeş, mesele böyle böyle.” 

“Onun kolayı var.” 

“Nasıl?” 

“Bunun çocuğunu okula giderken sen çocuğu yakala, bırakma. Bu seni gene 

aynı polise şikâyet eder. O zaman sen de polise, ‘Bu, ağzıyla benim kocası olduğumu 

ispatladı. Bu benim oğlumdur, ben de çocuğumu götürüyorum,’dersin. O zaman ka-

dın senin paranı verir.” 

Bu adam, arkadaşının dediklerini yapıyor. Kadın gidip adamı polise şikâyet 

ediyor. Komiser bu adamı çağırıp soruyor: 

“Neden sen bu kadının çocuğunu yakaladın?” 

“Komiser bey, bundan iki gün evvel bu kadın buraya geldi, benim kendi kocası 

olduğumu ispat etti. Şu kadar paramı aldı. Bu benim oğlum, ben de oğlumu götürü-

yorum.” 

“Evet, haklısın götürürsün.” 

Bu sefer kadın diyor ki: 

“Valla komiser bey, bu benim ne kocam ne de bir şeyim. Ben parasının hatırı 

için öyle demiştim. Bu benden kurnaz çıktı, alsın parasını.” 
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Bu parasını alıyor. Pehlül zaten dolanıp bakıyor, bir emanet hanı görüyor. 

Oraya gidip parasını yatırıyor. Beş on gün daha çalışıyor, memleketine gitmeğe karar 

veriyor. Emanetçiye geliyor, parasını istiyor. Buna bir sopa çekiyorlar, parasını ver-

miyorlar. Gene oturup düşünmeye başlıyor. O arkadaşı gelip soruyor: 

“Yahu ne düşünüyorsun?” 

“Mesele böyle böyle.” 

Bu arkadaşı, gidip karısını getiriyor. Karısına diyor ki: 

Beşi birliklerini, bileziklerini bir sepete doldur, bu emanetçiye götür. Sen on-

ları emanetçiye verirken ben gelir seni çağırırım. Sen de arkadaş, gelir paranı ister-

sin.” 

“Bu kadın beşi birliklerini sepete doldurup, o emanetçiye gidiyor. Oradakiler 

soruyorlar: 

“Ne var hanımefendi?” 

“Benim babam hacca gitti, ben evde yalnızım. Bu mücevherlerimi buraya ya-

tırmak istiyorum.” 

Bunlar mücevheri almak için muamele yaparken, bu fakir adam geliyor, diyor 

ki: 

“Beyefendi benim paramı verir misiniz?” 

Hemen bunun parasını veriyorlar. Bu fakir adam parasını alınca kadının kocası 

geliyor: 

“Hanım, sana müjde, baban hacdan döndü.” 

O zaman kadın, emanetçiye diyor ki: 

“Peki, kardeş ben yatırmayacağım, eve götüreceğim.” 

Bu fakire: 

“Sen burada durma artık, git.” diyorlar. 

Bu, yola çıkıyor. Biraz gittikten sonra yolun üzerinde bir adam görüyor. Bu 

fakire diyor ki: 

“Selâmün aleyküm.” 

“Aleyküm selam.” 

“Sen burada ne yapıyorsun?” 

“Ben sabun satıyorum.” 

“Kaça satıyorsun?” 

“Kilosunu bir altına veririm.” 

Bu, on tane sabun alıyor. Biraz gittikten sonra bir adam daha görüyor: 
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“Ne yapıyorsun?” 

“Ben bilgi satıyorum.” 

“Benim bilgim noksan, biraz da bilgi alayım.” 

“Yirmi altın vereceksin.” 

Yirmi altını veriyor. Adam diyor ki: 

“Üzerine düşmeyen lafa karışma, sabırlı ol.” 

Bu adam epeyce yol geliyor. Bir memlekete geliyor, bakıyor padişahın ellerini 

kesmişler. Öğrenmek istiyor, sonra aklına geliyor, yirmi altın verip bir laf satın aldım, 

‘üzerine düşmeyen lafa karışma’ diye. Orada bir gün kalıyor, ikinci gün padişahın 

oğlu gelip diyor ki: 

“Hemşehrim, sen benden ne istersen iste.” 

“Ben senden ne isteyeyim. Ben çalışmadım ki senden hakkımı isteyeyim.” 

“Bak, benim babam padişahtı. Gelen misafir, fakir olsun zengin olsun ondan 

sigara almazsa patlardı. Ben onun için ellerini kestim. Bu huyundan vazgeçsin diye. 

Sen bunu sormadın, ben de seni memnun edeceğim.” 

Padişahın oğlu bir büyük ekmek yaptırıyor, içine halis elmas altın dolduruyor. 

Diyor ki: 

“Kardeşim, bunu al evine götür. Ekmek diye başkasına verme.” 

Bu yola çıkıp evine geliyor, kapıyı dövüyor. İçeriye bakıyor, karısıyla beraber 

bir babayiğit yatıyor. Acayip geliyor hemen tabancasını çekiyor. Sonra aklına yirmi 

altın verip aldığı söz geliyor, sabrediyor. Neyse bir daha dövüyor. Çocuk uyanıyor: 

“Ana ana, biri kapıyı doğuyor, acaba kimdir? Babam olmasın.” 

“Baban fakir adam, kim bilir nerede öldü kaldı.” 

“Babamdır.” 

Adam kendi kendine diyor ki: 

“Bak yirmi altın verdim sabır aldım. Eğer almasaydım çocuğumu öldürecek-

tim.” 

Sesleniyor: 

“Aç karı, benim, senin kocan.” 

Kapıyı açıyorlar, bunu içeriye alıyorlar. Kadın ekmeği alıyor, bölüyor, içinden 

elmaslar dökülüyor. Durumları düzeliyor. Yiyip, içip, muratlarına geçiyorlar (s. 170- 

173). 

Anlatan: Ahmet Çetin 

 



  

BANKSY’NİN INSTAGRAM İLE ETKİLEŞİMİNİN 

KIRMIZI BALONLU KIZ YAPITINDAN HAREKETLE 
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ÖZET: Instagram, geniş kullanıcı kitlesiyle en popüler sosyal medya 

uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Instagram’ın geniş kullanıcı kitlesi 

içerisinde sanatçıların ve sanat kurumlarının da  yer aldığı görülmektedir.  Sa-

nat eserlerinin paylaşıldığı, sergilerin tanıtımlarının yapıldığı, sanat haberleri-

nin duyurulduğu önemli bir iletişim kanalı olan Instagram, sanatsal üretimlerin 

hızlı bir şekilde dünyadaki hemen herkes için erişilebilir olmasını ve aktif bir 

etkileşim sağlamasının yanı sıra sanatsal üretimin belgelenip, arşivlenmesine 

de imkân tanımaktadır. 

Instagram’ı faal ve etkileşimli bir şekilde kullanan sanatçılardan birisi 

ünlü sokak sanatçısı Banksy’dir. Bu çalışmada Banksy’nin ilk olarak 2002’de 

Londra’daki bir köprü ayağına çizdiği ve 2006’da tuvale aktardığı Kırmızı Ba-

lonlu Kız yapıtının Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmayla 1.4 mil-

yon dolara satışının gerçekleştiği anda Banksy’nin tablo içine önceden yerleş-

tirdiği mekanizma ile tabloyu parçalaması eylemi, bu eylemi ve yapıtın oluşma 

sürecini Instagram sayfası üzerinden paylaşması ve bununla birlikte ortaya çı-

kan eleştiriler, tepkiler ile bu eylemden hareketle üretilerek sosyal medyada, 

özellikle Instagram’da paylaşılarak dolaşıma giren yeniden üretimlerin söylem 

analizi yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Banksy, Kırmızı Balonlu Kız, Sosyal Medya, Ins-

tagram  

 

The Examination of Banksy’s Instagram Interaction  

Over His Girl With Red Balloon Work 

 

ABSTRACT: Instagram is the most popular social media application 

with its broad user group in which there are artists and artistic institutions. Ins-

tagram, an important communication channel where the artistic works are sha-

red, exhibitions are advertised and art news is announced, allows all the people 

in the world to access the artistic products quickly and provides active interac-

tion. Moreover, it enables art works to document and archive the artistic pro-

duct. 



Harun Mustafa TÖLE 

142 

One of the active and interactive user of Instagram is the famous street 

artist, Banksy. He generated his work Girl with Red Baloon to a bridge in Lon-

don in 2002 and tranmitted it to canvas in 2006. When his work, Girl with Red 

Baloon was sold in an auction by  Sotheby Auction House at the price of 1.4 

million dolar, Banksy’s action of crumbling the painting with a mechanism that 

he placed in it before. In this study, the aim is to make a discourse analysis of 

reproduction, which especially goes viral by sharing through Instagram among 

other social media devices, over his crumbling action, the process of generation 

of the painting, his sharing on Instagram and emergent criticisms and reactions 

to it. 

Key Words: Banksy, Girl with Red Baloon, Social Media, Instagram  

 

 

GİRİŞ 

Görünürlüğün söz konusu olduğu 

bu ortamda her şey bir tuzaktır. 

Jaques Lacan 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmeye devam ettiği günümüzde bu 

teknolojik gelişmelere paralel olarak bireysel ve toplumsal yaşantılar da değişimini 

sürdürmektedir. Bilgisayarlar, yazılımlar, internet, mobil telefonlar, tabletler, uygu-

lamalar, anında mesajlaşma, sosyal paylaşım siteleri, bloglar, mikrobloglar, e-ticaret, 

e-devlet, e-imza gibi teknolojilerin sıradanlaşması (Sütçü, 2012: 74), özellikle inter-

net, mobil iletişim ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sürekli 

çevrimiçi olma gündelik hayatın vazgeçilmez parçası haline gelmiş ve 2000’lerin ba-

şından itibaren bir sosyal bağlanabilirlik5 devrimi meydana gelmiştir (Chayko, 2018: 

38). Bugün elektronik iletişim ağlarına duyulan ihtiyaç,  hayatın sürdürülmesi için 

gerekli olan yollar, elektrik kabloları, su boruları, kanalizasyon, telefon telleri gibi 

ihtiyaçlar kadar önem taşımaktadır (Van Dijk, 2016: 12).6 

Küçük ve taşınabilir cihaz teknolojisinin gelişmesi, cep telefonlarının “akıllı” 

hale gelerek mini-eğlence ve bilgi merkezleri olarak hizmet etmeleri (Chayko, 2018: 

28-29) sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Van Dijk 

                                                                            
5 Van Dijk (2016: 12) çağdaş literatürde, “birbirine bağlanmış bir dünyada yaşıyoruz”, “bağlı çağ”, 
insan çağı”, “web toplumu” gibi nitelendirmelerin olduğunu belirtmektedir. 
6 Buna karşın dünyanın birçok bölgesinde elektronik iletişim ağlarına erişim oranının düşük olduğu 
görülmektedir. Chayko (2018: 1) Güney Asya’nın büyük bölümü ve Sahara Afrikası’nın alt kısmı gibi 

bölgelerin internete, bilgisayara ve elektriğe ulaşma olanağının düşük olduğunu belirtirken, Van Dijk 
(2016: 14) enformasyon toplumunun getirdiği olanaklardan yararlananların dışında bu avantajlardan 
yararlanamayanların da olduğunu ifade ederek toplumsal eşitliğin risk altında olduğunu belirtmiştir.  
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(2016: 251) bireysel ve sosyal dünyaları birbirine bağlayan, kişilerarası ve kitle ile-

tişiminin bir bileşimini sunduğunu belirttiği sosyal medyayı, fotoğraf, video, müzik, 

grafik, enformasyon parçaları, oyunlar gibi şeylerin paylaşılmasını sağlayan İnternet 

uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Çevrimiçi platformları ifade eden sosyal 

medya, yazılar, fotoğraflar, videolar ve seslerden oluşan içerikleri internet tabanlı 

uygulamalar yoluyla paylaşmak ve iletişim kurmak  için bir araya gelen kullanıcıların 

aktivitelerini ve pratiklerini anlatmaktadır (Eldeniz ve Sepetçi, 2017: 224). Van Dijk 

(2016: 253) sosyal medya araçlarının ağ toplumunun mükemmel örneklerinden biri 

olarak nitelendirerek, tüm sosyal medya kullanıcılarının amacının sosyal olmak ol-

duğunu belirtmektedir.7 

Topluluk merkezli Web sitelerinde bilgi, deneyim ve hayata bakış açılarının 

paylaşılması ile ilgili olan sosyal medya, Web 2.0 teknolojisinin  ve kullanıcı tabanlı 

içeriğin geliştirilmesinin sonucu olarak görülmektedir (Gezgin ve Ülker, 2017: 192). 

İnternet ağı8 kullanımının daha fazla insan tarafından gerçekleştirilebilmesi amacıyla 

geliştirilen web konsepti olan Web 2.0 (Bayrak, 2015: 451) ile birlikte sıradan kulla-

nıcıların  özel bir yazılıma ihtiyaç duymadan, içerik yazma, gönderme ve yayınlama 

olanağına kavuştukları görülmektedir (Laughey, 2010: 163).9  

                                                                            
7 Altunay (2015: 421) sosyal ağların kullanım amaçlarıyla ilgili şu tespitleri yapmaktadır: “Sosyal ağlar, 
ağ toplumunun yapılanmasında yeni iletişim teknolojilerinin toplumsallaşma için en yetkin olarak kul-
lanıldığı öğelerin başında gelir. Bireylerin bireysel ve toplumsal iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kurulmuş olan bu yeni iletişim ortamları, paylaşım, ortak ilgi alanları keşfetme, yeni kişiler ile tanışma 
ve yeni ilişkiler kurabilme, var olan ilişkilerini ağ üzerinden sürdürebilme, gerektiğinde kişisel haber-
leşme ortamları oluşturabilme ve bu ortamların sürdürülebilirliğini sağlama, anlık bireylerarası iletişim 

ihtiyaçlarını karşılama gibi farklı işlevleri yerine getirebilme becerilerine sahiptir. Sosyal ağlar sayılan 
bu ve benzeri ihtiyaçların tamamını ya da bazılarını karşılayabilecek özellikler içerir. Sosyal ağlar güçlü 
yapıları ile bireylerin bir araya toplanabilecekleri, gruplar oluşturabilecekleri, çevrimiçi altyapıları ha-
zırlayabilecekleri ve bu iletişim etkinliklerinin sürdürülebilirliğini destekleyebilecekleri bir yapı içinde 
tasarlanmıştır.” 
8 Timisi (2016: 33) interneti çoklu bir sistem olarak tanımlamaktadır: “Bir bilgisayar kutusundan erişilen 
(cep telefonu, televizyon ve başka ortamlardan da) Internet sürekli genişleyen ve kendini dönüştüren bir 
ağ sistemi olarak, mikroişlemciler, elektirik, kablolar; metin, görüntü, ses gibi iletişim içerik üretim 

araçlarını; telefon, cep telefonu ve diğer yakınsamış elektronik araçlarla iletişim kanallarını içeren, in-
san-insan iletişimi yanında, insan-enformasyon/veri, veri-veri etkileşimini de barındıran çoklu bir sis-
temdir.” 
9 Bayrak (2015: 451-452) Web 1.0 ve sonrası gelişmeleri şu şekilde ifade etmiştir: “İnternetin doğuşu 
Web 1.0 ile belirtilmektedir. Bu dönemde kullanıcılar interneti sadece bilgi almak için kullanmaktadır. 
Örneğin kullanıcılar mevcut bilgiyi alarak siteden ayrılmaktadır. Mevcut olan bu bilgi için kullanıcılar 
tarafından içeriğe müdahele etmenin, yorumda bulunmanın veya katkı sağlamanın mümkün olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle site yöneticisinin verdiği bilgiler kullanıcılar tarafından geri dönüşü olmak-

sızın alınmaktadır. Kullanıcı profilinin değişmesi, mevcut bilginin yetersiz kalmaya başlaması, kullanı-
cıların içeriğe müdahele etmek istemesi, paylaşım ve etkileşim ihtiyacı, vb sebeplerle Web 2.0’ın do-
ğumu başlamıştır... Web 3.0 kişiye özel ve akıllı internet olarak adlandırılan, kullanıcıların bilgiye kar-
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Bloglar, video ve fotoğraf paylaşma siteleri, sosyal ağlar, microbloglar, wiki-

ler, podcastler, e-maling başta olmak üzere bir çok kanala sahip olan sosyal medya 

katılım, açıklık, karşılıklı konuşma, topluluk ve bağlantılı olma gibi temel özelliklere 

sahiptir. İsteyen herkesin katkı yapması ve geri dönüş sağlama olanağının olması ka-

tılımı ifade etmektedir (Gezgin ve Ülker, 2017: 193). Facebook, Twitter, Instagram, 

Wikipedia, Youtube gibi sosyal medya platformlarının popülerliği medya seyircile-

rini pasif tüketiciler olarak gören anlayıştan, onları oldukça aktif ve tüketirken aynı 

zamanda üreten kitleler olarak gören anlayışa geçişi temsil etmelerinden kaynaklan-

maktadır (Chayko, 2018: 76-77).10 Açıklık, sosyal medya platformlarının geribildi-

rime ve katılıma açık olmasını, içeriğe ulaşmada nadiren engel koyulmasını dile ge-

tirmektedir. Karşılıklı konuşma, sosyal medyanın yaygın olarak iki yönlü bir iletişim 

ve etkileşim sağlamasıyla ilgili bir özelliktir (Gezgin ve Ülker, 2017: 193). Etkileşim 

ile yeni teknolojilerin tüketici geribildirimine önem verecek şekilde tasarlanmış ol-

maları anlatılmaktadır (Jenkins, 2016: 201-202).11 Topluluk, zaman ve mekân sınır-

laması olmadan (mobil tabanlı) paylaşım, iletişim ve tartışma olanağı veren (Vural 

ve Bat, 2010: 3351) sosyal medya platformlarının hızlı bir şekilde toplulukların oluş-

masına, topluluklarda ortak ilgilerin paylaşılmasına ve etkili bir iletişim imkânı sağ-

lamasına yöneliktir. Bağlantılı olma ile bilgi, belge, kaynak ve kişilere link vererek 

yönlendirme özelliği belirtilmektedir (Gezgin ve Ülker, 2017: 193). 

Çalışmada günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan 

Instagram’ı, sanatçıların, sanat kurumlarının, sanat izleyicilerinin kullanımları ince-

lenerek, Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan sanatçılardan olan Banksy’nin Kırmızı 

Balonlu Kız tablosu içine yerleştirdiği mekanizma ile tabloyu parçalaması eylemi, 

                                                                            
maşık bir ağ yapısı içerisinde çok daha kolay ulaşabileceği web konsepti olarak öngörülmektedir. Se-

mantik web olarak adlandırılan Web 3.0 ulaşılmak istenen bilginin en kısa sürede edinilebilmesi için 
tasarlanmaktadır.”  
Yengin (2014: 118) ise bu gelişmelerle ilgili şunları belirtmiştir: “İnternet ortamında web sitelerinin 
aktif  olarak yayılmasıyla birlikte, temel hedef kişisel eğlencedir. Kişisel eğlencede bilgiye ulaşma ve 
dosyaları indirme ön plana çıkmaktadır. Web 2.0’da ise bu durum yerini kişisel yayıncılığa bırakmak-
tadır. Kullanıcılar içeriğin bir parçası olarak güncelleme yapabilmekte ve yeni içerik üretebilmektedir. 
Web 3.0 tamamiyle çevrimiçi çalışmakta ve dijital ortamdaki verilerin anlamsal olarak birbirleriyle iliş-
kili olma durumlarını temel almaktadır.” 
10 Yengin (2017) sosyal medyanın en belirgin özelliğinin, içerik yönetiminin kullanıcıya da geçmesi 
olduğunu ifade etmiştir: “‘İçerik kraldır’ söyleminden yola çıkarak artık web 1.0’ın pasif kullanıcısı, 
günümüzün aktif içerik yöneticisi olmuştur. Web 2.0’la birlikte sosyal medya; karşılıklı iletişim süre-
cinde okuyucunun içerik sağlayıcıya dönüştüğü ya da içerik okuyucusunun da içerik sağlayıcısı olduğu 
ortamdır. İçerik sağlayıcı olmak bireyin bilginin de üreticisi olmasına neden olmuştur.” 
11 Castells (2008: 630), etkileşim ve ağlar ile ilgili şu tespitleri dile getirmektedir: “Ağ toplumunun ideal 
tipi çerçevesinde özetlenen toplumsal dönüşüm süreçleri, toplumsal ve teknik üretim ilişkileri alanının 
ötesine geçer: Kültürü ve iktidarı da derinden etkiler. Kültürel ifadeler, tarihten ve coğrafyadan soyut-

lanır, ağırlıklı olarak, elektronik iletişim hatlarıyla aktarılır hale gelir; sonuçta, dijital, görsel-işitsel hi-
pertext’in kapsadığı kod ve değerler çeşitliliği içinde izleyicilerle etkileşim içinde olan, izleyicinin de 
etkileşim kurduğu ağlardır bunlar.” 
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bu eylemi ve yapıtın oluşma sürecini Instagram sayfası üzerinden paylaşması ve bu-

nunla birlikte ortaya çıkan eleştiriler, tepkiler ile bu eylemden hareketle üretilerek, 

Instagram’da paylaşılarak dolaşıma giren yeniden üretimlerden örnekler analiz edil-

miştir. 

 

1. INSTAGRAM VE SANATÇI-SANAT KURUMLARI-SANAT İZLE-

YİCİLERİ İLİŞKİSİ 

Instagram, Kevin Systrom (@kevin) ve Mike Krieger (@mikeyk) tarafından 6 

Ekim 2010 yılında kurulmuş olan ve bugün dünya çapında bir milyarı aşan kullanıcısı 

bulunan bir sosyal medya platformudur. İlk kurulduğu yıllarda sadece iPhone, iPad 

gibi iOS işletim sistemi ile kullanılabilirken, sonraki  yıllarda Android ve Windows 

işletim sistemleri ile de kullanılmaya başlanmıştır (Instagram, 2019).  

Polaroid kameraların taşıdığı anındalık özelliği yani “instant” ve İngilizce telg-

raf anlamına gelen “telegram” kelimelerinden oluşturulan (Saatcıoğlu, 2019: 151) 

Instagram, akıllı telefonlar ile çekilen fotoğraf ve videoların  aynı anda paylaşılması 

amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Ayrıca Instagram 2016’da “stories/hikaye-

ler”12, 2017’de canlı yayın ve 2018’de IGTV13 özelliklerini bünyesine dahil ederek 

kullanıcılarına daha geniş bir paylaşım yelpazesi sunmaktadır. Kullanıcılar sunulan 

hazır efektlerle çektikleri fotoğraf ve videoları manipüle etme, kendi oluşturduğu 

profilde ve Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlarda paylaşabilmektedir. Uy-

gulamaya web sitesi üzerinden erişim sağlanabilse de, henüz web tabanlı paylaşım 

özelliği bulunmadığı için kullanıcılar buradan sadece paylaşılanları beğenebilmekte-

dir (Türkmenoğlu, 2014: 95). Bunlara ek olarak, kullanıcılar paylaşılan görsellerin 

altına yorum yapma, istedikleri kişilere görsel ve mesaj gönderebilme, paylaşımla-

rına kişi ve yer ekleyebilme, diğer kişilerin paylaşımlarında etiketlenebilme, takip 

edilen kişilerin yaptıkları yorum ve beğenileri görebilme, bir kullanıcı takip edilmeye 

başlandığı zaman benzer paylaşımlar yapan kullanıcıların önerilmesi, kişi, etiket 

(#hashtag)14 ve yerler hakkında aramalar yapabilme, Facebook ve akıllı telefonda 

                                                                            
12 Saatcıoğlu (2019: 153) “stories/hikayeler” ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır: “Instagram (b.t) tara-

fından açıklandığı üzere ilgili özellik ile üretilen içerikler, 24 saat içinde kaybolmaktadır. Bu özelliğin, 
kullanıcıların üst üste çok fazla paylaşım yapma endişelerini gidereceğini vurgulayan Instagram; fotoğ-
raf, video, Hyperlapse, Boomerang gibi farklı içeriklerin hikayelerde paylaşılmasına; filtre,  yazı, çizim 
ve emojilerin eklenmesine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte kullanıcılar, hikayelerinin kimler tara-
fından görüleceğini belirleyebilmektedirler.” 
13 Instagram’da paylaşılan videoların ve “stories/hikayeler” kısmında yayınlanan videoların süresi sı-
nırlıdır. Uygulama, IGTV ile kullanıcılarına daha uzun videolar paylaşarak, izleyebilme olanağı sun-
muştur (NTV, 2018). 
14  Öngün (2015: 304-305) konu etiketi ile ilgili şu tespitleri yapmaktadır: “Sosyal medya araçlarının 
önemli uygulamalarından biri konu etiketidir (hastag’dir). Konu etiketleri, ‘#’ sembolü ile ifade edilen 
sözcükler veya söz öbeğidir. Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram, Google+ ve Vine gibi sosyal 
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kayıtlı olan kişileri takip etme ya da davet edebilme özelliklerini kullanabilmektedir 

(Aslan ve Ünlü, 2016: 49). 

Instagram sanatçıların, sanat kurumlarının etkin olarak kullandığı, paylaşım-

larıyla kendilerini görünür kılarak, çalışmalarını, etkinliklerini duyurdukları, sanat 

izleyicileri ile iletişim ve etkileşim kurabildikleri, sanat izleyicilerinin beğendikleri, 

ilgi duydukları sanatçıları ve sanat kurumlarını takip edebildikleri, bilgi edinip, ge-

lişmelerden haberdar oldukları, geribildirimde bulunarak, düşüncelerini, deneyimle-

rini yansıtabildikleri ve başkalarıyla paylaşabildikleri önde gelen sosyal medya plat-

formlarındandır.15  

Sanatçının, sanatını bireysellikten çıkararak kitlelere duyurmasında sosyal 

medyanın önemli olduğunu belirten Doğruyol (2013: 1-2) sanatçıların sosyal medya 

kullanımı ile ilgili şu tespitleri yapmaktadır: 

Sanal ortamın sunduğu nimetleri göz ardı etmeyen günümüz sanatçıları da, 

kişisel web sitelerini kurarak, işlerinin geniş kitleler tarafından görünür kılınmasını 

sağlayabilmekte veya kişisel bloglar hazırlayarak eserlerini, görüşlerini, platformun 

takipçisi olan insanlarla paylaşabilmekte ya da sanat portallarına üye olarak daha ge-

niş kitlelerce görünürlüklerini artırabilmekteler. Sanatçılar böylelikle kendilerine 

ulaşmak  isteyen sanatseverlerle de en dolaysız ve kısa yoldan iletişim ve hatta etki-

leşim kurabilmekte, portfolyolarını da sergileyebilmekteler. Sosyal medyanın yeni 

akım bir pazarlama enstrümanı olduğu ve kısa zamanda geleneksel pazarlama aktör-

lerine fark attığı gerçeği de düşünüldüğünde, bir sanatçının sosyal medyada kendine 

yer edinmesi ve popülaritesi, sanatçının genel kabulünü ve dolayısıyla da meşrulaş-

masını sağlayan bir durum olarak görmek mümkün. Bir sanatçının meşrulaşmasıysa 

o sanatçının tanınması ve nihayetinde de kendini gerçekleştirmiş olması demek. Zira 

sanatçının üretim sürecindeki nihaî amacında, yaptığı çalışmanın kitleler tarafından 

bilinmesi, görülmesi yatmakta. 

                                                                            
medya kanallarında etkin bir iletişim sağlamak için sosyal medya iletişiminin vazgeçilmez bir parçası 
hâline gelen bu etiketler, anlık bilgileri kategorize etmeye ve kitlelere ulaştırmaya yardımcı olur ve 
yalnızca belirli bir ortama bağlıdır; resim ve video dosyalarının içerisinden bağlantı veremezler. Bir 
konu etiketi tüm bir cümle ya da cümle içinde birkaç kelimeyi vurgulayabilmektedir.” 
15 İzmirli (2019: 38-39) sosyal medya ve Instagram çağında plastik sanatların dönüşüm geçirdiğini söy-
lemektedir: “Her gün sosyal medyada paylaşılan, ‘postlanan’ milyonlarca içeriğin dikkate değer bir 
kısmı sanat eserlerine, müzelere, galerilere ve kendilerini bu mekânlarda fotoğraflayarak paylaşan kul-
lanıcıların içeriklerine ait. Sosyal medyada gördüğümüz sanat eserlerinin giderek daha fazla sosyal 
medya kullanıcısının erişimine açılması bir şekilde sanatın dönüşümünü farklı açılardan etkiliyor. Bu 
dönüşüm izleyiciye hem müzede veya galeri salonunda izlediği sanar eserine cep telefonu sayesinde 
dönüp tekrar tekrar bakabildiği bir sanat deneyimi sunuyor hem de sanatı daha geniş kitlelere ulaştırarak 
üst-kültür statüsünden uzaklaştırıyor. Önceden yalnızca müzelerde izlenebilecek tabloların, ışıklı yer-

leştirmelerin, devasa heykellerin, fotoğraf ve videoların sosyal medya sayesinde her geçen gün daha 
fazla erişilebilir olma özelliği aynı zamanda sosyal medyada ‘estetik’ görünmeyi amaçları arasında bu-
lunduran sergilerin çıkışına ve hızla artmasına da öncülük ediyor.” 
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Akademisyen, sanat yazarı ve küratör Cansu Şimşek, sanatçıların portfolyola-

rını Instagram üzerinden paylaşarak daha hızlı bir şekilde daha fazla kişiye ulaştığını 

ve sanat piyasasında koleksiyonerlerin Instagramı yetenek keşfetme mekânı olarak 

gördüklerini belirtirken, akademisyen, sanatçı Selçuk Artut, Instagram’ın galeriler 

tarafından satışa hizmet eden bir vitrine dönüştürülebildiğini, sanatçı olarak kendisi-

nin ise sadece eserleri odaklı bir mecra olarak görmediğini, yaşam estetiğinin sunul-

duğu bir mecra olarak gördüğünü ifade etmektedir. C.A.M Galeri’nin yöneticisi Sevil 

Binat Instagram’a satış amaçlı yaklaşmadığını, buna karşın sanatı yaygınlaştırmanın 

hızlı ve ekonomik bir yolu olduğunu dile getirmektedir (Altay, 2018: 22).16   

Pera Müzesi Dijital ve Sosyal Medya Sorumlusu Irmak Wöber, Instagram’ın 

sanat alanında bilgi sahibi olmak için bir başlangıç noktası sayılabileceğini, müzenin 

Instagram sayfasını insanların daha müzeye gelmeden müzeyi deneyimlemiş gibi 

hissettirmek için bir araç olarak kullanmaya çalıştıklarını, sosyal medyanın fiziksel 

ziyaretçi sayılarını azaltmadığını, merak uyandırarak, insanları sanatı fiziksel olarak 

da deneyimlemek için motive ettiğini söylemektedir. Arter Medya ve Pazarlama Ko-

ordinatörü Üstüngel İnanç ise Instagram’ı ziyaretçileriyle olan etkileşimlerini artıra-

cak biçimde kullanmalarına paralel olarak, ziyaretçilerin de paylaşımlarıyla bu etki-

leşimi desteklediği, yapılan paylaşımlar ile sanat deneyimini birebir yaşama olanağı 

olmayan kişilere de erişerek, kültür sanat kurumlarının sınırlarını genişlettiklerini 

gözlemlenebileceğini ve Instagram paylaşımlarının sergilerin erişilebilirliği konu-

sunda oldukça aktif bir rol oynadığı tespitinin yapılabileceğini belirtmektedir (Akbu-

lut, 2018).17 

                                                                            
16 Binat (Altay, 2018: 22) sözlerini şu şekilde sürdürmektedir: “Sanat tabii ki Instagram için yapılmıyor, 

sanatçılar da Instagram’da paylaşımda bulunsunlar, takipçi sayılarını artırıp beğeni puanlarını yükselt-
sinler diye sanat üretmiyorlar şüphesiz. Galericilerin de bir ay süre ile sergilerini izleyiciye ve koleksi-
yonere sunarlarken ve bunu büyük maddi giderler karşılığında gerçekleştirirlerken ‘Instagramda ne ka-
dar like alırım?’ endişesini taşıdıklarını hiç sanmıyorum. Instagram’ı asla bir satış kanalı olarak görmü-
yoruz ama sosyal medyanın bir yaygınlaşma aracı olarak varlığını yadsıyamayız. Instagram kullanımı-
nın dergilere veya gazetelere verilen ilan sayısını büyük ölçüde azalttığı ve çok daha büyük kitlelere 
duyuru yapabilme olanağı sağladığı da bir gerçek. Üstelik sadece lokal alanlarda değil uluslararası plat-
formlarda da kendimizi gösterebilme şansımız var artık. Aynı şekilde bizler de yeni sanatçılar ve ilgili 

koleksiyonerleri bu vasıta ile tanıyabiliyoruz. Yeni bir sanatçı lanse ettiğimiz zaman izleyiciden gelen 
tepkilerle minik nabız yoklamaları yapabiliyoruz örneğin.” 
17 Sosyal medya kullanımının avantajları yanında dezavantajlarının olduğu da görülmektedir. Sevil Bi-
nat paylaşımların dozunda yapılmayıp, fazla görsel paylaşıldığında sergilerin gezilerek görülme isteğini 
sekteye uğratabileceğini, izleyicilerin sanat eserlerini çıplak gözle seyretmek yerine telefon arkasından 
Instagram fotoğrafı çekmek için kullandıklarını, sanatçı Candaş Şişman sanatın sosyal medyada bir fon 
olarak kullanıldığını, insanların kendi fotoğraflarını sanat yapıtları önünde çektirip kendi güzellikleri 
veya kültürlü biri olduklarını vurgulamayı amaçladıklarını, bunun sanat yapıtını kendi bağlamından ko-

pardığını belirtmektedir (Altay, 2018: 21-22). İzmirli (2019: 39) fotoğraf çekip, sosyal medyada pay-
laşma hızının sanatın sorgulama, eleştiri, anlamlandırma gibi düşünsel süreçlerini kesintiye uğrattığını 
ifade etmektedir. 
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2. BANKSY VE KIRMIZI BALONLU KIZ  

Banksy, kimliğini gizleyerek anonim kalma isteği ve çabasından18 dolayı hak-

kında çok fazla bilgi sahibi olunamayan bir sokak sanatçısıdır. İngiltere’nin tarihi 

liman şehri ve 90’lı yıllarda triphop müzik ekolünün başlatıcısı Bristol kentinde doğ-

duğu (Arslan, 2006) ve Bristol’a 1990’larda hakim olan müzik ve grafiti sanatlarını 

içeren yeraltı kent kültürü içerisinde büyüdüğü belirtilmektedir (Baranseli, 2017: 

273). 

Bir dönem Robin Banx imzasını kısa süre sonra da Banksy’yi kullanmaya baş-

lamıştır (Ellsworth-Jones, 2015: 42).19 İngiltere’de başladığı sanat serüvenini, New 

York’tan Barcelona’ya, Paris’ten Batı Şeria’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 

çalışmaları görülen gezgin bir sanatçıya dönüşerek sürdüren Banksy, kara mizah öğe-

leri içeren, estetik beğeniye hitap etmenin yanı sıra protesto yönü ağır basan kendine 

has tarzını yaratmıştır (Arslan, 2006). Banksy’in işlerinin öne çıkan özellikleri, kolay 

okunabilir şablonlardan oluşmaları, politik ve ahlaki içeriğe sahip olmaları, mesajla-

rının genellikle savaş karşıtı, hükümet karşıtı, kapitalizm ve düzen karşıtı öğeler içer-

mesi, figürlerinde ele aldığı konulara uyumlu olarak politikacıların, polislerin, aske-

lerin, çocukların, yaşlı insanların, maymunların, farelerin yer alması olarak özetlene-

bilir (Saka, 2012).20 

Şablon üzerinden yapılan stensil grafiti/stencil graffiti, enstalasyon, heykel, 

video ve film gibi farklı disiplinleri ve teknikleri kullanan (Selvi ve Koca, 2016: 284) 

Banksy, gün geçtikçe artan bilinirliliği ve popüler oluşuyla birlikte sanat galerileri-

nin, aracıların ve koleksiyoncuların ilgisini çekmiş, yapıtları da maddi değerlerini 

artırmıştır (Baranseli, 2017: 273). 

Banksy, ürettiği yapıtlarla, yazdığı kitaplarla (Banging Your Head, Existenci-

lism, Cut It Out gibi) ve internetin sunduğu olanakları kullanarak  izleyicisi ile doğ-

                                                                            
18 Ellsworth-Jones (2015: 99-103-104) Banksy’nin anonim kalmayı grafitinin yasal olmayan doğasın-
dan kaynaklı ve ortaya çıkmaya meraklı olmamasıyla ilgili olduğunu açıkladığını belirtmektedir. Buna 
ek olarak: “Bir zamanlar gereklilik olan anonimlik, şöhret içinde tökezlediğinde nasıl kullanacağını çok 

iyi bildiği bir pazarlama aracına dönüşüyor” yorumunu yapmaktadır.  
19 Ellsworth-Jones’a göre Banksy’nin “Hem yazması daha kolaydı hem de gangsterlerin ‘robbing banks’ 
(banka soyma) olayını daha az çağrıştırmaktaydı. 
20 Ellsworth-Jones (2015: 283), kimilerine göre Banksy’nin işlerinin arkasında bir kuram olmadığını ve 
izleyicilerin gördüğü şeyle hızlı bir şekilde bağ kurabildiğini belirterek, Marc Schiller’in şu sözlerini 
aktarır: “Artık Banksy’nin sadece sokak sanatı hareketinin değil çağdaş sanatın içinde yaşanan muhte-
şem bir şey olduğunu görüyoruz. Pek çokları yeni olanla rahat ilişki kurmak için bir çıkış noktasına 
ihtiyaç duyar, milyonlarca insan için Banksy, sadece sanatı yeni bir açıdan görmek için değil onu gün-

delik hayatlarının bir parçası olarak kabul etmek için de ihtiyaç duyulan bir çıkış noktasıdır. Kendinden 
önceki Andy Warhol gibi Banksy de daha önce sanattan anlamadıklarını düşünenler için sanatın ne 
olduğunu neredeyse tek başına yeniden tanımlamıştır.” 
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rudan iletişim kurmaktadır.  Ellsworth-Jones (2015: 28-29) Banksy’nin internet üze-

rinden sanat yapmıyor olmasına karşın web üzerinde sadık takipçileri olan bir isim 

olarak kendisini kurguladığını belirterek şu tespitleri yapmaktadır: 

Artık yeni çalışmalarını kendi sitesi www.banksy.co.uk’de yayınlıyor. Böy-

lece İsrail’de, Hollywood’da,  Barselona’da veya Londra’da duvarlar boyayabiliyor 

ve herkes neler yaptığını izleyebiliyor –bu da hem ona hem de eserlerine daha önce 

bir grafiti sanatçısının sahip olmadığı bir yaşam süresi veriyor. Duvarlar resmi yet-

kililerce boyanabilir ama resimler hâlâ orada. Filminin reklamını yapabilir, yeni ser-

gisini duyurabilir ve bağlantılı site www.picturesonwalls.com üzerinden gerek ken-

disinin gerekse başka sanatçıların imzalı resimlerini satabilir. 

Banksy sadece web sitesini değil, ilk paylaşımını yaptığı 2013’ün Ekim ayın-

dan başlayarak Instagram’ı da izleyicisine aracısız ulaşabilmek için kullanmaktadır. 

Altı milyonu geçen takipçisi olan Banksy, açılış sayfasında Facebook ve Twitter’da 

yer almadığı notunu düşerek o sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını 

belirtip, Instagram sayfasının kendisine ait olduğunu onaylamasının yanı sıra, bir 

sosyal medya mecrası olarak Instagram’a verdiği önemi de göstermektedir (Instag-

ram, 2019).21  

 

Görsel 1: @banksy Instagram Açılış Sayfası 

Banksy, 2002’de Londra’daki bir köprü ayağına çizdiği ve 2006’da tuvale ak-

tardığı Kırmızı Balonlu Kız yapıtını, 2018 yılında Sotheby’s Müzayede Evi tarafın-

                                                                            
21 Banksy ayrıca www.banksy.co.uk sitesinde, Facebook ve Twitter’da yer almadığını, bir zamanlar 
yakın arkadaşı olan eski galericisi ve direktörü Steve Lazarides veya başka bir ticari galeri tarafından 
temsil edilmediğini  belirtmektedir (Banksy, 2019). 
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dan açık artırmayla 1.4 milyon dolara satışının gerçekleştiği anda, tablo içine önce-

den yerleştirdiği mekanizma ile parçalamıştır.22 Büyük ilgi çekerek, heyecan yaratan 

bu eylemi ve yapıtı parçalayan mekanizmayı yerleştirme sürecini Instagram sayfası 

üzerinden paylaşması sanatsal eylemin daha çok kişiye ulaşmasını, izlenmesini ve 

daha çok kişi tarafından etikelenip, paylaşılarak yayılmasını sağlamıştır.  

 

 

Görsel 2-3: @banksy Instagram Paylaşımı 

Hesabından ilk paylaşımı “Gidiyor, gidiyor, gitti…”, ikinci paylaşımını Pi-

casso’nun “Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür.” sözleriyle paylaşan 

Banksy’nin paylaşımlarının altına izleyiciler bu sanat eylemi ile ilgili düşüncelerini, 

yorumlarını, övgü ya da yergilerini yazarak katılım sağlamışlardır. 

İzleyicilerden gelen yapıtın gerçekten parçalanmadığı ve müzayede eviyle bir-

likte planlandığı yorumlarına cevap olarak Banksy, “Bazı insanlar onun gerçekten 

parçalanmadığını düşündü, parçalandı. Bazı insanlar müzayede evinin de bu işin 

içinde olduğunu düşündüler, değillerdi” sözleriyle yeni bir paylaşım yaparak, geri-

bildirimde bulunmuş ve izleyicisi ile etkileşime geçmiştir. 

                                                                            
22 Bu eylem sonucunda tahrip olmuş haliyle yapıt “Love Is in the Bin” adıyla sergilenmeye başlamıştır. 
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Görsel 4: @banksy Shredding the Girl and Balloon - the Director’s Cut Paylaşımı 

 

Banksy’nin sanatsal eylemini Instagram üzerinden paylaşması, geniş bir izle-

yici kitlesine hızlı bir şekilde ulaşarak kendisinin, sanatının ve söyleminin görünür-

lüğünü artırmasının23  yanı sıra bu eylemini belgelemesine ve arşivlemesini de sağ-

lamıştır. İnternetin sanatçıya yapıtlarını olabildiğince çok kişi için erişilebilir kılma 

ve kişisel arşiv oluşturmayı mümkün kıldığını belirten  Groys (2017: 11-151) şunları 

eklemektedir: 

Öte yandan internet enformasyon ve belge yaymak için güçlü bir mecra haline 

gelmiştir. Daha önceleri   sanat etkinlikleri, performanslar ve happening’ler yeterince 

belgelenemiyordu ve sadece sanat dünyasının içindeki kişilerin erişimindeydi.24 Bu-

günse sanatın belgelenmesi, sanat eserinin kendisinin ulaşabildiğinden daha geniş bir 

                                                                            
23 Bayraktar (Altay, 2018: 22) çok görünen yapıtın iyi yapıtmış gibi algılandığını belirtmiştir: “Görün-
düğü için daha çok paylaşılıyor ve daha da görünür hale geliyor. Bu esnada yapıtın ekonomik sistemdeki 

karşılığı da doğrudan bu spekülasyondan etkileniyor. Beğeni arttıkça fiyat artıyor, fiyat artıkça beğeni 
artıyor. Bu durum ‘pozitif geri bildirim’ denen sonu genellikle yıkım ya da tüm değerlerin anlamını 
yitirmesiyle sonuçlanacak bir sürece gidiyor. Sanatsal açıdan ise sorun, görünür olanın gereğinden fazla 
önem taşıyor olması. Konular, teknikler, yaklaşımlar, yaşayış tarzları görünür olmaya oynadığı için bü-
yük ödünler veriliyor ve genel bir çiğleşme, hızlı bir tüketim söz konusu oluyor.” 
24 Arapoğlu (2019: 15) sanat hiyerarşisi, sosyal medya platformları ve sanat tarihi/eleştirisi ile ilgi şu 
tespitleri yapmaktadır. “Çağımızda sanat korporatif oluşumların direktörleri ve potansiyel alıcılar tara-
fından dikte ediliyor, şekil veriliyor. Fakat uzun süre çoğu kişinin erişemediği bu sanat hiyerarşisi ve 

sadece akademik birimlerin tekelinde olan tartışma terminolojisi, artık radikal bir meydan okumayla 
karşı karşıya. Twitter, Instagram ve Facebook, eski tip sanat tarihi ve sanat tarihi eleştirisi yazımını işgal 
ederek ve bu alanları tabiri caizse katmanlarını delerek, onlar için yeni ve farklı bir alan açıyor.” 
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izleyici kitlesine ulaşabiliyor… Başka bir deyişle, bugünün akıştaki sanatı hiç olma-

dığı kadar iyi belgelenmekte ve bu belgelenme de geleneksel sanat eserlerinden daha 

iyi korunup ve dağıtılmaktadır. 

Banksy’nin izleyicileri bu sanatsal eyleme sadece eleştiri ve yorumlarını ya-

zarak değil, dijitalleşmenin getirdiği olanakları kullanarak esere müdahele edip, ye-

niden yorumlayarak, ortaya çıkan yeniden üretimi tekrar Instagram25  üzerinden pay-

laşmalarıyla da etkileşime girebilmektedir.26 

                            

Görsel 5: @shusaku1977 Instagram Paylaşımı      Görsel 6: @one_mizer Instagram 

Paylaşımı 

 

İzleyicilerin Banksy’yi (ve istedikleri başka kişileri, grupları, sayfaları) etiket-

leyerek ağ içerisinde dolaşıma sokulan ve çoğaltılan çok çeşitli yeniden üretim ör-

neklerini görmek mümkündür. Bu örnekler arasında Banksy’nin sanatsal eylemini 

farklı sanat yapıtlarına uyarlayan, Banksy’i eleştiren, sosyal medyada yaygın olan 

                                                                            
25 Banksy’nin izleyicilerinin web siteleri kurdukları da görülmektedir. Ellsworth-Jones (2015: 29) bu 
durumu şu şekilde açıklamaktadır: “Banksy’nin sitesi dışında onun işlerini takip etmek, kim olduğunu 
tartışmak, yakaladıkları ‘yeni Banksy işi’nin fotoğraflarını koymak, işin gerçekten Banksy’ye ait olup 

olmadığını konuşmak, fiyatları izlemek, ona küfretmek ya da onu yüceltmek için, kısacası salonlarının 
duvarlarında bir ‘Banksy’ asan milyoner olmasalar da herkese Banksy’nin bir parçası olma şansını ver-
mek için pek çok başka site açıldı.” 
26 Walter Benjamin (2013: 53-60) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” 
adlı ünlü yazısında yeniden üretimler nedeniyle sanat yapıtının, şimdi ve buradalı’ğının yani bulunduğu 
yerde biriciklik niteliği taşıyan varlığını ve kendine özel atmosferini/aurasını kaybettiğini belirtmekte-
dir. Ayrıca yeniden üretimin, sanat yapıtını kutsal törenlerin asalığı olmaktan çıkartarak, özgür kıldığını 
ve böylelikle sergilenme olanaklarının da arttığını belirtmektedir. Benjamin’in bu tespitleri her dakika 

onlarca görselin ve yeniden üretimin sosyal medya platformlarında paylaşılarak  ağda dolaşıma girdiği 
günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Buna karşın kaybedilen auranın, yine teknolojik gelişmelerin 
etkisiyle sanat yapıtına kazandırılabildiğini düşünmek mümkün görünmektedir (Çevik, 2018: 125). 
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mizah dilini kullanan, reklam ve pazarlama amacıyla üretilen çalışmalar görülmek-

tedir. 

Banksy’nin sanatsal eyleminin para ile ilişkisi üzerinden eleştiriler yapan ye-

niden üretimler bu örnekler arasındadır.27  

                                  

Görsel 7: @cbhoyo Instagram Paylaşımı28              Görsel 8: @mehmetgeren Ins-

tagram Paylaşımı 

Sosyal medya, kullanıcılarının daha önce görmedikleri yeni mizah unsurlarını 

keşfederek,  eğlenmelerini sağlamaktadır (Öngün, 2015: 303). Banksy’nin sanatsal 

eylemini mizah dilini kullanarak yeniden üreten izleyici yorumları da bulunmakta-

dır.29 

                                                                            
27 Ellsworth-Jones (2015: 288-289) Banksy’nin bir röpotajından şu sözlerini aktarmaktadır: “Kusursuz 
bir protest sanat formunu parayla ve şöhretle kirletmiş bir adam olarak anılmak istemiyorum, kesinlikle. 
Bazen sorunun mu yoksa çözümün mü bir parçası olduğumu soruyorum kendime (…) Ürettiğiniz sanatı 
satmakta bir sıkıntı yok –sadece arkasında bir vakıf desteği olan biri bunun tersini söyleyebilir. Ancak 
ne kadar ileri gideceğinizi bilmek biraz kafa karıştırıcı.” Ellsworth-Jones ise kendi yorumunu şu şekilde 
yapmaktadır: “Fiyatları yükseldikçe kaybolan isyankârlığına rağmen iki tarafı da idare etti. Çok belirgin 
bir altkültürden geliyor ve bir şekilde parçası olarak kalmak istediği ama başarı kazandıkça bunun 
imkânsızlaştığı bu altkültürde çok tuhaf bir noktaya ulaşmış görünüyor.” 
28 @cbhoyo Instagram paylaşımında “The auction house said shredding this fake Banksy will make it 
more expensive (Müzayede evi, bu sahte Banksy'nin parçalanmasının onu daha pahalı hale getireceğini 
söyledi)” yazmaktadır. 
29 Dijital çağın değişen mizah kültürünün yansıması olan internet mimlerinin sosyo kültürel ortamın bir 
parçası olduğunu, toplumsal kodları yapı bozumuna uğratarak, yeniden inşa edildiği alanlar olarak ni-
telendiğini belirten Bozkuş (2018: 230-235-236) şunları eklemektedir: “Türkçe’de caps olarak da ad-
landırılan internet mimleri fotoğraf, video, yazı veya hareketli görüntülerin bir araya getirdiği imgeler 
bütünüdür. Mimler, internet ortamında duygu ve düşünce aktarımını içeren emojiler de olduğu gibi be-

lirli düşünsel formları yansıtan sözsüz iletişimi oluşturan araçlardır. Dijital kültür, günümüzde gelenek-
sel görsel formların dışında etkileşimli ve hızlı dönüşebilen mimlerin düşünsel açıdan yaratılmasını ola-
naklı kılar.” 
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Görsel 9: @silviagallart Instagram Paylaşımı       Görsel 10: @StreerArtNews Ins-

tagram Paylaşımı 

 

Instagramın pazarlama amaçlı kullanımına örnek olarak gösterilebilecek olan 

yeniden üretimler de görülmektedir. 

                                

Görsel 11: @lesha_limonov  Instagram Paylaşımı    Görsel 12: @knoptop Instag-

ram Paylaşımı 

İzleyicilerin yeniden üretimleri dışında markalar kendi reklamlarını yapmak 

için de Banksy’nin sanatsal eyleminden yararlanmışlardır. Oysa ki Banksy’nin mar-

kalardan ciddi şekilde nefret ettiği bilinmektedir (Ellsworth-Jones, 2015: 124). 
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Görsel 13: @ikeanoge Instagram Paylaşımı          Görsel 14: @maltesecreative Ins-

tagram Paylaşımı 

 

 

SONUÇ 

Günümüzde internet, mobil iletişim ve sosyal medya kullanımının yaygınlaş-

ması ile birlikte çevrimiçi sürdürülen gündelik hayatlar dönemi yaşanmaktadır. Sa-

natçılar ve sanat kurumları da bu durumdan etkilenmekte ve kayıtsız kalamayarak 

elektronik iletişim ağları içerisinde yerlerini almaktadır. 

Instagram gibi sosyal medya platformları sanatçı-sanat kurumları-sanat izleyi-

cisi arasında etkileşimi sağlayarak, aktif bir iletişim ortamı kurulmasında rol oyna-

maktadır. Sanatçılar sanat yapıtlarını ve portfolyalarını, sanat kurumları sergilerin 

tanıtımını ve duyurularını paylaşırken sanat izleyicileri de beğendikleri sanatçıları ve 

ilgilerini çeken sanat kurumları takip ederek, gelişmelerden haberdar olmakta, 

olumlu/olumsuz eleştirilerini, deneyimlerini, düşüncelerini sanatçılarla, sanat ku-

rumlarıyla ve benzer ilgi alanlarına sahip başka kişilerle paylaşmakta, bilgi alışveri-

şinde bulunabilmektedir. 

Sanatçıların, sanat kurumlarının ya da sanat takipçilerinin sanat yapıtlarıyla 

ilgili yaptıkları fotoğraf ve video paylaşımları, müze ya da sergi salonlarına gideme-

yen sanatseverlerin bulundukları yerde, mobil iletişim araçları üzerinden sanat dene-

yimi yaşamalarına olanak sağlamakta, sanatsal üretimleri herkes için erişilebilir kıl-

maktadır. Bunun yanı sıra yapılan paylaşımlar takipçilerin ilgisini çekerek, olanağı 

olan izleyicilerin eserleri gidip yerinde görme isteği duymasını da sağlayabilmekte-

dir.  
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Banksy’nin sanatsal eylemini Instagram üzerinden paylaşması örneğinde gö-

rüldüğü üzere,  sanatçılar, olabildiğince geniş bir izleyici kitlesine hızlı bir şekilde 

ulaşarak, mesajlarını iletebilmekte ve görünürlüklerini artırmaktadır. Bunun yanı sıra 

internet olanaklarını kullanarak üretimlerini belgelemekte ve arşivleyebilmektedir.  

Banksy’nin paylaşımıyla birlikte sanatsal eylemi ve sanat eseri izleyici ile et-

kileşime girmiş ve izleyicisi tarafından yapıta müdahele edilerek, yorumlanmış ve 

yeniden üretilip sosyal medya üzerinden sergilenip, paylaşılmıştır. Böylelikle sanat 

izleyicisi pasif bir konumda olmaktan çıkıp, aktif hale gelerek, katılımcı olmuştur.  

Benjamin’e atıfla sanat yapıtının dijital olarak olarak yeniden üretildiği bir 

çağda sanat yapıtının biricikliğinden beslenen aurasının sosyal medya ile birlikte ye-

rini çoğaltılabilirliğe, her yerdeliğe, yayılabilirliğe ve yeniden yorumlanabilirliğe bı-

raktığı görülmektedir. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL BİR DEĞER 

OLARAK ÇİNEGENELİK/ROMANLIK KAVRAMI VE 

HOFSTEDE’NİN KÜLTÜREL BOYUTLARI AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME  

Kaya LEKESİZGÖZ 

JSGA – Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi 

ÖZET: Bu çalışmada öncelikle, özellikle her ne kadar atfedilebilecek da-

yanağı bulunmasa da anonimleşen ve yine aynı şekilde kesinliği olmamakla beraber 

gerek Osmanlı mirası olarak algılanan gerekse Türkiye’deki çok kültürlü ortamın bir 

betimlemesi olarak söylenegelen “72.5 millet” içerisindeki buçuktan genel itibari öz-

deşleştirilen “çingeneler” grubunun ve bazen de “romanlar” olarak nitelendirilen top-

luluğun kültürel kavramlarla tarihsel sürecinin dünyada ve Türkiye’deki yansımaları 

anlatılacak, daha sonra da gerek akademik çalışmalarda elde edilen bulgular ışığında 

gerekse edebi eserlerde işlenmiş söz konusu topluluğun Hofstede’nin geliştirmiş ol-

duğu Kültürel Boyutlardaki analizi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çingene, Roman, Kültür, Hofstede Kültürel Boyutlar. 

 

ABSTRACT: In this study, firstly, It is anonymized although, not necessarily  

attributed and again in the same way the historical process of the terms of “the 

gypsies”, sometimes as “romans”, will be told as a legacy of Ottoman heritage and 

so called “72,5 Nations” in the multi-cultural enviroment in Turkey with cultural 

paradigmas. Aftermath, the society which mentioned above will be analyzed  in the 

light of academical  results with Cultural Dimensions of whom developed by 

Hofstede. 

Keywords: Gypsies, Romans, Culture, Hofstede’s Cultural Dimensions 
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1. GİRİŞ: 

Çingene kelimesi, Dünya genelinde Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ame-

rika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşamlarını sürdüren fiziki ve ruhi yapıları, 

yaşam tarzları ve lisanları ile diğer milletlerden ayrı olan, genelde dinamik bir yapıya 

sahip gezici kavme verilen isimlerden Türkiye’de yaygın olarak kullanılanıdır. Bazı-

larına göre ise Mısır ile ilişkilendirildiğinde “Kıpti”, Hind diline bakıldığında “To-

yeng (Dansöz)”, İndus sahillerinde karşılaşıldığında “Çangar” veya “Zingar”, Yuna-

nistan’da “Zapari”, Finlandiya’da “Mustalainen (Kara)”, Ermeniler arasında “Boşa”, 

Çingeneler ise kendini “Rom (İnsan)” olarak nitelendirmektedir (Russel, 1914-1915) 

Çingenelerin köken bakımından, akademik çalışmalarda Rom, Lom, Dom vb. 

gibi isimlerle de kullanılan, tarih sahnesine çıkışlarını anlatan fazlaca kaynak olma-

sına karşın hemen hemen hepsinin ortak olarak buluştuğu nokta, konuştukları dil gru-

bunun özellikleri ve benzerlikleri bakımından Hindistan’ı işaret etmektedir. 

Avrupa ülkelerine baktığımızda ise göçebelik özellikleri sebebiyle geçtikleri 

mekânlarda ve zamanlarda Gypsy, Gitanos, Cigani, Rom, Zigeuner, Heiden, gibi de-

ğişik isimlerle adlandırılmıştırlar. Bu açıdan Çingene sözcüğünün nereden geldiğiyle 

ilgili birçok araştırma yapılmış ve konuyla ilgili farklı kaynaklarda değişik bilgiler 

verilmiştir. Sürekli göç etmeleri ve farklı kültürlerle karşılaşmaları onlara verilen 

isimlerin sayısını artırmıştır (İlhan ve Fırat, 2017:266).  

Ayrıca Macar bilim insanlarınca 1763 yılında yapılan araştırmalara ve ortaya 

konan çalışmalar neticesinde Avrupa’da yaşayan Çingenelerin Hindistan kökenli ol-

dukları, büyük bir bölümünün eski Hint dillerinden “Romani” lehçesini kullandıkla-

rını ve bu topluluğun %90’ının “Rom”ların oluşturduklarını, diğerlerinin ise 

“Sinti”ler ve “Manuş”lar isimleri altında Almanca konuşulan ülkelerde, Portekiz ve 

İspanya gibi ülkelerde ise “Gitan”lar ismi ile yaşamlarını sürdürdüklerini belirtmiş-

lerdir.(Arayıcı, 2008: 27-28) 

Kuzey Hindistan’dan göç ettikten sonra “Domlar” olarak bilinen Çingenelerin, 

göç ettikleri ülkelerin dillerinden etkilenmeleri nedeniyle Rom ve Lom adlarıyla da 

anılmaya başladıkları belirtilmektedir (Kenrick, 2006: 20). Böylece Çingeneler, Av-

rupa ve civarındaki “Rom”, Ortadoğu ve civarında “Dom”, Ermenistan civarında ise 

“Lom” olarak adlandırılmışlardır (Kyuchukov, 2007:72). Bu anlamda Çingene, Asya 

içlerinden başlayarak, Kafkaslarda, Ortadoğu’da, Avrupa’da, Kuzey Afrika ve Ame-

rika’da yaşayan topluluğun Türkiye’deki genel adıdır (Andrews, 1992: 194). Benzer 

biçimde ülkemizde de yaşadıkları bölgelere göre “Rom”, “Lom” veya “Dom” olarak 

tanımlanmışlardır. Köken olarak Hint asıllı üç grup olan Çingenelerin bu farklılaş-

malarında göçlerinin farklı zamanlarda gerçekleşmesi etkili olmuştur. 



Dünyada ve Türkiye’de Kültürel Bir Değer Olarak Çinegenelik/Romanlık Kavramı… 

163 

Ayrıca giriş kısmının başında belirtilen ve çingenelik kavramına verilen diğer 

isimlerin çıkış noktasını yaptığı çalışmalarla kanıtlayan ve bunu yazmış olduğu 

“Gypsy” eseri ile uluslararası anlamda referans haline dönüştüren Angus Fraser 

(2005: 31), Çingene dili ile onu konuşanlar arasında Hint bağlantısı olduğunu savun-

muş ve bu tezini ispatlamıştır. Fraser, Çingenelerin, kendi erkekleri ve ırkları için 

seçtiği ve Avrupa Romani’sinde Rom; Ermeni Romani’sinde “Lom”; Süryani ile İran 

Romani’sinde ise “Dom” şeklinde yaygın olarak kullanılan isimlerden ileri geldiğini 

belirtmektedir.  

Dünyanın üzerinde çok geniş bir coğrafyada bulunan çingenelerin toplam sa-

yısı hakkında net bir rakam herhangi bir kuruluş, organizasyon veya dernek tarafın-

dan verilememektedir. Bu hususa ilave olarak bulunulan bölge itibari ile yerel yöne-

ticilerin, Çingene Yetkililerin ve BM’in belirttiği sayılar arasında da tutarsızlıklar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte Dünya genelinde 30-40 Milyonluk bir nüfusa sahip 

oldukları düşünülmektedir.  Bu nedenle bazı bilim insanlarına ve uzmanlara göre 

Kuzey-Batı Hindistan anavatan olarak düşünülürse “yerleşik” veya “göçebe” şek-

linde yaşayan 10-15 milyonluk bir Çingene nüfusu bulunmaktadır (Williams, 1993). 

Dünya üzerindeki varlıklarının çıkış noktasını oluşturan çeşitli mitler bulun-

makla beraber dilbilimciler tarafından yapılan saha çalışmaları neticesinde; Çingene 

uzmanı Jan Kochanowski’ye göre 10.yy ortalarından itibaren Kuzey-Batı Hindistan’ı 

çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kalan Çingeneler Afganistan üzerinden Av-

rupa’ya göç etmişlerdir. Bununla beraber Hindistan’ın Sind ve Tafta bölgelerinden 

gelen Çingeneler Anadolu ve İstanbul üzerinden Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya 

dağılmışlardır (Kochanowski, 1966). Nazım Alpman’a göre ise göçebe yaşam tar-

zından dolayı Çingenelerin göç yollarında transit hareket etmediklerini ve “Dibi de-

linmiş buğday çuvalına” benzeterek geçtikleri yerlerde dökülerek yaşamlarını devam 

ettirdiklerini savunmuştur (Alpman, 1997:112). 15.yy itibari ile Çingeneler Av-

rupa’ya ulaşmışlar “Bohemyalılar”, “Kıptiler”, “Çiganlar” ya da “Zigeuner” olarak 

adlandırılmışlardır. 

Yukarıda belirtilen çok kısa bir tarihsel süreç açısından ele aldıktan sonra sos-

yal ve kültürel açıdan ele aldığımızda, “Çingene” kavramı, esasında başkaları tara-

fından bu topluluğa verilmiş birçok isimden yalnızca biridir. Çingene kelimesi ayrıca 

etnik bir anlamı da içerisinde barındırmaktadır. Bu bağlamda, The Oxford English 

Dictionary’de, gipsy, ya da gypsy (Çingene) İngiltere’ye ilk olarak 16.yüzyıl başla-

rında gelen, o dönemde Mısırlı oldukları düşünülen, Hint kökenli gezgin bir ırk üyesi 

olarak tanımlanmaktadır (Fraser, 2005;11). 

Çingeneler; göçebelikleri veya konar-göçer yaşam tarzları, bohem kültürünü 

benimsemeleri, farklı davranış biçimleri ve dış görünüm özellikleri ile genelde “mar-
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jinal grup” olarak nitelendirilebilir. Bu kapsamda; tarihleri, dilleri, dinleri, farklı ya-

şam tarzları, meslekleri ve fiziksel özelliklerinden dolayı Çingenelere, sürekli merak 

ve kuşkuyla bakılmıştır. Tarih içerisinde yapılan sosyolojik çalışmalarda yapılan ana-

lizler ve bulgulara istinaden bir yandan renkli, büyüleyici ve çekici tarafları dile ge-

tirtilirken, diğer yandan hor görülebilmekte, dışlanmakta, ötekileştirilmekte ve hırsız, 

dilenci, uğursuz olarak etiketlendirilebilmektedirler. Bu damgalamalar sonucunda 

Çingene imgesi olumsuz kurulmaktadır. Çalışmanın sonraki kısmında Osmanlı Dö-

nemindeki Çingeneler, Cumhuriyet Dönemi ve sonrasındaki Çingenelik anlayışına 

kısa değinilecek ardından popüler yaklaşımdaki topluma bakış açısı incelenerek tarih 

içerisinde kayda geçmiş eser ve çalışmalarda Çingenelerin gelenek, görenek, yaşam 

biçimleri, sosyal ve kültürel anlayışları, onların ötekileri, ötekilerin onları algılama 

biçimlerinden kesitler sunmak suretiyle Geert Hofstede Kültür Boyutları açısından 

incelemesi yapılacaktır.  

 

2. OSMANLI DÖNEMİNDE ÇİNGENELER: 

Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan toplulukların sınıflandırılmasında sosyal 

kimliklerinin, dile veya etnik yapıya değil de din temelli bir ayıma gitmek suretiyle 

düzenlendiği bilinmektedir. Bu nedenle toplum Müslim ve Gayrimüslimler olacak 

şekilde temelde ikiye ayrılmıştır. Osmanlıların 14. ve 15. yüzyıllar boyunca güney-

doğu Avrupa, batı Anadolu ve İstanbul’u ele geçirmeleriyle birlikte birçok Çingene 

Osmanlı tebaasına girmiştir (Marsh 2008: 9). Çingenelerin ise bir bölümü Müslüman 

bir bölümü ise gayrimüslimdir. Osmanlılar ele geçirdikleri alanlardaki nüfusu kayıt 

altına almışlar, bu kayıtlarda Çingenelere de yer vermişlerdir (Marushiakova ve Po-

pov 2001: 26-27). Osmanlı belgelerinde Çingene kelimesinin yanı sıra bu grubu ta-

nımlamak için kullanılan kelime Kıpti kelimesidir (Erdem 1997: 144). Kıpti keli-

mesi, “İngilizce’deki Gypsy’e benzer şekilde Çingenelerin Mısırlı olduklarını ya da 

Mısırdan göç edenleri” anlatan bir kelimedir (Kolukırık 2009: 60). Bu nedenlerle 

Osmanlı yönetimi tarafından normalde sadece gayrimüslimlerden alınan cizye Çin-

genelerin tümünden miktarları farklı olmak üzere- alınmıştır (Altınöz 2008: 14-15). 

Bu hususlara paralel olarak araştırmalar göstermektedir ki Osmanlı hâkimiye-

tinde Çingenelere yönelik ilk düzenleme Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleş-

tirilmiştir (Altınöz 2008: 19). Müteakiben Kanuni Sultan Süleyman döneminde idari 

bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme göçebe olan Çingenelerin hangi sınırlar 

içinde gezebileceğine dair olmuştur. Göçebelere cemaatlerini terk etme izni verilme-

miş, Müslüman Çingenelerin gayrimüslim Çingenelerle karışması men edilmiştir. 

Yapılan idari düzenlemelerle Rumeli’de Çingene Sancağı oluşturulmuştur (Dingeç 

2009: 35). 1560 yılında yazılmış bir hüküm de ayrıca önemlidir. Bu hükümde Eflak 
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vilayetine bağlı olarak haraç veren Çingenelerin, “köle olarak satılmaması” istenmiş-

tir (Altınöz 2008: 17). Gökbilgin’in çalışmasına göre ise Osmanlı döneminde büyük 

bir Çingene grubu Çingene sancağı -‘Liva-i Çingâne’- (Gökbilgin, 1977:423) adı ve-

rilen bölgede (Trakya/Rumeli) ikamet etmiş ve belirli bir kısmı ordu ve devlet hiz-

metinde çalışmışlardır. Nitekim Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman “Rumeli 

vilayetinde Çingenelerin yerleşmesi için özel yasa hazırlatmış ve Çingene sancağı 

ordu hizmetinde bulunmuştur (Marushiakova, 2002:2). İmparatorluk içindeki Çinge-

neler için en popüler iş, demircilik ve müzisyenlik olmuştur. Diğer meslekler ise, 

tenekeci, nalbant, kılıç ustası, kuyumcu, bıçakçı, ayakkabıcı, tımarcı, elekçi ve ka-

saplıktır. Ordu hizmetinde bulunan Çingeneler sosyal saygınlık açısından daha iyi 

konumda bulunmuşlardır. Osmanlı imparatorluğundaki Çingeneler etno-kültürel ka-

rakteristiklerini, göçebe yaşam tarzlarını ve geleneksel işlerini korumuşlar ve Orta-

çağ Avrupa’sına göre kendilerini daha iyi ifade etmişlerdir” (Marushiakova, 

2001:44). Bu durumu desteklemesi açısından ise Ginio’da Osmanlı döneminde Çin-

genelere yönelik bir takım ayrımcı muameleler olmasına karsın, genel olarak bu dö-

nemde Avrupa’nın aksine Çingeneler merkezi otorite tarafından sistematik bir zulüm 

ve tacize maruz bırakılmadıklarını belirtmiş ayrıca Çingenelerin bu dönemde devlet 

gelirlerinin sabit bir kaynağı haline geldiklerini ve toplum içerisinde meşru bir yer 

işgal ettiklerini belirtmiştir (Ginio, 2004: 140-141). Marsh ise Osmanlı’nın bu prag-

matist yaklaşımın Avrupa’nın Çingenelere olumsuz bakış açısının hızla artması ne-

deniyle 18.yy sonlarında ve 19.yy başlarında yaygınlaşan önyargılar ve basmakalıp 

düşünceler sebebiyle değiştiğini ve ırkçılık hareketlerinin başlamasına zemin hazır-

ladığını savunmuştur (Marsh, 2008:14). 

 

3. CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇİNGENELER: 

Osmanlı Devleti’nin yıkılıp 1923 yılında Türkiye Cumhuriyet’inin ilan edil-

mesinin ardından mübadele kapsamında Balkanlardan yüksek oranda Çingene Tür-

kiye’ye gelmiştir. Marsh, özellikle Romanya ve Bulgaristan’dan gelen Çingenelerce 

Türkiye vatandaşlığının söz konusu ülkelerdeki rejimlere nazaran göreli daha güve-

nilir olması bakımından olumlu karşılandığını belirtmektedir. Ancak bu olumlu algı-

lama 1934 yılında bozulmaya başlamıştır (Marsh 2008: 15). Bunun sebebi, 14 Hazi-

ran 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanunudur. Bu kanun 4’üncü madde-

sinde A, B, C, Ç D başlıkları altında “Türk kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, 

casuslar, göçebe Çingeneler, memleket dışına çıkartılmış olanlar Türkiye’ye muhacir 

olarak alınmazlar” ifadesi sıralanmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr /ar-

siv/2733.pdf). Kanun ayrıca “göçebeler ve gezginci Çingenelerin, İçisleri Bakan-

lığı’nın mütalaası alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nca uygun görülecek 

yerlere yerleştirilmelerini” öngörmektedir. Ayrıca, Yabancıların Türkiye’de İkamet 

http://www.resmigazete.gov.tr/
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ve Seyahatleri Hakkında Kanun’da da Çingenelere yönelik ayrımcı hükümler bulun-

maktadır. Kanunun 21. maddesinde “tabiiyetsiz veya yabancı devlet tebaası olan Çin-

genelerin ve Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin sınır dışı edilmele-

rine İçişleri Bakanlığı salahiyetlidir” denilmektedir (Tanrıbilir 2008: 57). 

Bu hükümlerin değişmesi ve Çingenelerin ayrımcılık bağlamında Türkiye 

gündeminde yer almaları ise ancak 2000’li yılların sonlarına doğru gerçekleşmiştir. 

Bu zamana kadar Çingeneler tam sayıları dahi bilinmeden adeta “görünmez bir 

öteki” (Mollaer, 2008:251) gibi yaşamışlardır. 2510 sayılı İskân Kanunu, 2006 yı-

lında 5543 numaralı yeni İskân Kanunu’nun kabulüyle yürürlükten kalkmıştır. Bu-

nun yanında Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’da 

sözü geçen ayırıcı, dışlayıcı ifadelerin kaldırılması ise ancak 2011 yılında mümkün 

olmuştur (http://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/1.3.5683.pdf ). 

Söz konusu kanunların son dönemlerde ve yakın aralıklarla değişime uğrama-

sındaki ana nedenlerin arasındaki unsur hiç şüphesiz, Türkiye’nin AB’ye üyelik sü-

recidir. AB’ye yeni üye olan ve olmak isteyen ülkeler için de 1990’ların ortalarından 

itibaren etnik kimliklere ve azınlıklara ilişkin konular önemli hale gelmiştir. Özel-

likle Kopenhag Kriterleri’nde (http://www.ombudsman.gov.tr /contents/files/752d1-

-Kopenhag-Kriterleri.pdf) de belirtildiği gibi AB’ye katılımın yani tam üyelikten ön-

cesindeki ön şart aday ülkelerin siyasi, ekonomik ve topluluk kriterleri içerisindeki 

şartlardan kendi ülkelerindeki azınlık sorunlarını çözmeleri olarak belirlenmiştir. 

2000 yılıyla birlikte konuya yönelik çalışmalar Avrupa Konseyi ve Avrupa Parla-

mentosu’nda yoğun olarak yer almış ve bir sivil girişim olarak 2005 yılında ‘Roman 

Katılımı On yılı 2005-2015’ ilan edilmiştir. Bu gelişmeler Türkiye iç siyasetinde de 

önemli etkiler yaratmıştır. Bu gelişmelerin bir yansıması olarak 2009 yılında gerçek-

leştirilen iki adet Çalıştayın ve 2010 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Roman Top-

lantısının yanı sıra 2010 yılında Selendi’de yaşanan şiddet olayları da Çingeneler 

açısından yakın döneme damgasını vuran gelişmelerdir. Bu gelişmelerin etkisiyle 

Çingenelerin görünmezlikleri kısmen ortadan kalkmıştır.  

2009 yılı son çeyreğinde hükümetin de desteğiyle 2 adet Roman çalıştayı dü-

zenlenmiştir. 36 ilden gelen 80 dernek ve 5 adet federasyon bu çalıştaylarda Çinge-

neleri temsil etmiştir. Bu çalıştaylar sonrasında hazırlanan raporda Türkiye’de yak-

laşık 500.000 Roman’ın yaşadığı ve büyük çoğunluğunun çok uzun zamandır te-

melde ayrımcılık ve yoksulluk gibi birçok sorunla karşılaştığı belirtilmiştir 

(http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-26364-194-acilimin-romani.html.) Bu 

çalıştaylar sonucunda Romanlar sorun sahalarını bildirmişler ve çözüm önerilerini 

içeren taleplerini sıralamışlardır. Bu talepler; üniversitelerde Roman Çalışmaları bö-

lümlerinin açılması, halkın daha etkin bilinçlendirilmesi kapsamında Cuma hutbele-

http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.ombudsman.gov.tr/
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rinde Romanlara yönelik ayrımcılık yapılmamasından bahsedilmesi, Romanlara yö-

nelik alt yapı çalışmalarının ve eğitim imkânlarının geliştirilmesi gibi maddeleri içer-

mektedir (Roman Çalıştayı Raporu, http://t24.com.tr/haber/roman-calistayi-ra-

poru/71526.80). Bunun yanında Çingeneler konusunda yaşanan ikinci önemli olay 

Manisa’nın Selendi ilçesinde Çingenelere yönelen şiddet içerikli davranışlardır. 2010 

yılında ilçede çıkan bir tartışma sonucu bölgede yasayan Çingeneler başka bir alana 

yerleştirilmişlerdir. Bu olay iç politikada önemli yankılar uyandırmış ve Türkiye 

gündemini bir anda Selendi’ye kilitlemiştir. 

Üçüncü önemli olay ise 2010 yılı Mart ayında hükümet tarafından düzenlenen 

Roman toplantısıdır. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı top-

lantıda “Roman vatandaşım, benim vatandaşlarımdır. Bu ülkede on yıllardır, vatan-

daşlık hukukundan dahi onlar istifade edememişlerdir. Eğer özür dilenmesi gereken 

varsa, benim Roman vatandaşlarımdır ve ben onlardan devletim adına özür dilerim” 

ifadesini kullanmıştır. Türkiye çapından yaklaşık 15 bin Çingenenin katıldığı bu top-

lantı Türk sosyo-politik yasamı için de çok önemli bir gelişmedir. Bu toplantıda Baş-

bakan Erdoğan, Türk siyasi tarihinden bahsetmiş ve hükümetin artık mevcut ayrım-

cılık sorunlarının çözümünde başat bir rol alması gerektiğini vurgulamıştır (Onbaşı, 

2012:603). 

Bu gelişmeleri müteakiben Çingenelere ait sorunlar daha siyasi bir hale gelmiş 

ve sorun “Roman Açılımı” adıyla gündemde yerini almıştır (Şentop 2012: 44). Funda 

Gençoğlu Onbaşı “Roman Açılımı” adıyla tanınan Çingenelere yönelik ayrımcılığı 

ortadan kaldırma projesinin sorunlu yanları olduğuna değinmektedir. Onbaşı (2012: 

604), açılım kapsamında hükümetin tahakküm edici yaklaşımının genel olarak hayal 

kırıklığı yarattığını, muhalefet partilerinin bu sorunu öncelikli bir sorun olarak kabul 

etmediklerini, bu konunun gündemlerinde ciddi bir yer almadığını ve ana akım med-

yanın bu açılımı Romanlara yönelik kalıplaşmış kimliğe hizmet eder şekilde destek-

lemiş olduğunu ifade etmektedir. 

 

4. ÇİNGENELİK/ROMANLIK KAVRAMININ HOFSTEDE’NİN 

KÜLTÜREL BOYUTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kültür kavramı için, bu zamana kadar birçok tanım yapılmış ve farklı disiplin-

ler açısından değerlendirilmiştir. Dolayısıyla kültür tanımının bu kadar farklı şekilde 

akademik çalışmalarda tanımlanabiliyor olması, farklı kültürlerin mevcudiyetini 

kendiliğinden oluşturmaktadır. Bu sebeple farklı kültürlerin farklı eğilimlerine anlam 

kazandırabilmek için kültürlerarası farklılıkların ve benzerliklerin belirli kriterlere 

göre karşılaştırılarak incelenmesi gerekir. Hofstede’in ortaya koyduğu ulusal kültür 

boyutları da bu amaçla geliştirilen analiz enstrümanlarıdır (Nemli, 2006:19). 

http://t24.com.tr/haber/roman-calistayi-raporu/71526.80
http://t24.com.tr/haber/roman-calistayi-raporu/71526.80
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Geerth Hofstede, üç kıtadan 50 ülkede yaklaşık 116,000 kişi üzerinde farklı 

kültürlere ait yaptığı anket çalışması ile kişilerin kültüre göre değişkenlik gösteren 

değerlerini incelemiştir. Kültürler arası farklılıkların yönetimini ortaya çıkarmayı 

amaçlayan çalışma bu alanda yapılmış en kapsamlı sonuçları ortaya koymuştur. 

1970’li yıllarda başlatılan, ve geçen zaman içerisinde geliştirilen kültür boyutları gü-

nümüzde Güç Mesafesi- Bireyci/Kollektivist Yapı- Belirsizlikten Kaçınma- Maskü-

len/Feminen Toplum- Uzun/Kısa Vadeli Oryantasyon- Serbestliğe Karşı Sınırlama 

değerleri etrafında yorumlanmıştır. 

Çalışmanın bu kısmında yukarıda belirtilen kültürel boyutların kavramsal 

açıklamaları yapılacak ve Çingenelik/Romanlık kültürünün bu boyutlar çerçevesinde 

değişik disiplinlerden örnekleri üzerinden değerlendirilmesi yapılacaktır.  

 

4.1.  Güç Mesafesi 

Güç mesafesi bir toplum içerisindeki farklı güç seviyelerindeki bireylerin ara-

larındaki ayrımı ne derece beklediklerini ve kabul ettiklerini göstermeye yarar. Güç 

seviyeleri arasındaki mesafenin büyük olduğu toplumlarda ast çalışanlar üstleriyle 

herhangi bir mücadeleye giremezler. Ayrıca üstlerden her daim bir yönlendirme bek-

lenir. Latin Amerika, Afrika, Asya ve Doğu Avrupa bu göstergenin genelde yüksek 

olduğu toplumlardır. Bu aralığın düşük olduğu toplumlarda bireyler toplum içeri-

sinde eşit bir güç seviyesine sahiptir ve daha üst bir statüye erişmek mümkündür 

(eğitim, gelir, işyerindeki pozisyon vb. ile). İskandinavya, Yeni Zelanda ve Avust-

ralya bu toplumlara örnek olarak verilebilir. 

Güç mesafesi yüksek olan toplumlarda insanların kendilerine ait bir yerleri 

vardır ve gücü göstermek için statü önemlidir. Düşük güç mesafesine sahip olan top-

lumlarda güçlü insanlar kendilerini daha düşük güçte göstermeye eğilimlidirler (Mo-

oij ve Hofstede, 2002:63).  

Bazı toplumlarda ve kültürlerde standartlara göre güçsüz ve güçlü olan birey-

lerin eşit olarak algılanması normal kabul edilir. Bazı toplumlarda ise güçlü olmak 

ön plana çıkarılmalı, güç sahipleri daha az güçlülere karşı daima haklılığa sahip ol-

malıdır. Çünkü sahip oldukları güç, onları her zaman haklı kılmaktadır. Güçlülerin 

hak sahibi olmasının doğal kabul edildiği toplumlar Yüksek Güç Aralığına sahip diye 

adlandırılırken hak sahibi olanların diğerlerine eşitleriymiş gibi davrandığı toplumlar 

ise Düşük Güç Aralığına sahip toplumlar olarak nitelendirilmişlerdir (Gülmez, 

2013:38). 
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Güç mesafesi kapsamında kısaca belirtilen tanımlamalar ışığında araştırmacı-

lar, akademisyenler, yazarlar, sosyologlar gibi toplum ve kültür üzerine çalışma ya-

panların Çingeneler hakkında kayda geçmiş yazımları üzerinden güç mesafesi yo-

rumlanmaya çalışılacaktır. Örneğin; 

 Osmanlı Devletinde, Çingeneler’in yaşadığı Rumeli eyaletinde isimleri 

XV-XVI. yüzyıllara ait tahrir defterlerinde “Kıbtiyân-ı Vilâyet-i Rûm-ili” diye geç-

mekte, Kabilelerine “katuna”, reislerine de “katuna başı” adı verilmektedir 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/cingeneler, Erişim Tarihi:02.05.2019). 

 Çingeneler her yerde voyvoda, çeribaşı, kıral v.s. namlarını taşıyan reisle-

rin idaresi altında, Çingene çergesi denilen çadırlarda göçebe hayatı yaşarlar. Reisleri 

idare ettiği Çingene kabilesinin hakimidir (Gökbilgin:420).  

 Çingene kabileleri arasında Çeribaşı sıfatı ile kabile reisi bulunmaktadır. 

Giysileri ve davranışları bakımından diğer çingenelerden ayrılmaktadır. “Çeribaşının 

diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği otoritesi sayılan gümüş elma tasvirli, yuvar-

lak topuzlu gümüş bastonudur.”(Altınöz, 2013:48) 

Yukarıda belirtilen örnekler doğrultusunda her ne kadar topluluk açısından ba-

kıldığında yönetici/lider olgusunu içeren bir oluşum var olsa da araştırmalar göster-

mektedir ki topluluk içerisinde hiyerarşik bir yapılanma bulunmadığı şeklindedir. Ni-

tekim Altınöz Çeribaşı görevinin Osmanlıdan günümüze kadar intikal eden bir kav-

ram olmasına karşın fonksiyonel bir görev icra etmediklerini sadece topluluk içeri-

sinde yönetsel ve sembolik bir varlık olarak eleştirmiştir. Yine benzer şekilde Tür-

kiye’ye gelerek Çingeneler üzerinde araştırmalar yapan Halliday Türkiye’de çok de-

ğişik çingene gruplarının varlığına dikkat çekmiş tek bir lisan veya lehçe konuşma-

dıklarını ancak giysi ve ahlaki değerlerinin aynı olduğunu belirtmiştir. 

Güç mesafesi açısından buraya kadar yapılan değerlendirmeler kapsamında 

Çingeneler arasında sosyal tabakalaşma açısından bir kast sisteminin bulunmadığını 

dolayısıyla güç mesafesinin düşük seyrettiğini söyleyebiliriz.  

Ancak yakın zaman içerisinde Serap Gün (2016) tarafından Ankara Altındağ 

ilçesi Kale Mahallesinde yaşayan 7 kadın ve 6 erkek olmak üzere 13 kişi üzerinde 

mülakat yolu ile yaptığı Yüksek Lisans tez çalışmasında Roman grupları ve gruplar 

arası hiyerarşinin yukarda belirtilenin aksine algı boyutunda farklı olduğunu ortaya 

koymuştur. Grup içerisindeki bir katılımcı “Romanlar farklı farklıdır. Kalburcusu 

vardır, elekçisi vardır, çarşafçısı vardır, bohçaya giden vardır, demircisi vardır, 

hurda toplayan falan vardır” , başka bir katılımcı “Bin çeşit Roman vardır, çiçek 

satanı vardır, demirci olanı vardır, bohçaya gideni vardır. Mesela müzisyeni vardır, 

başka başka…”, yine başka bir katılımcı başka “Demircisi var, kalaycısı var, sepet-

https://islamansiklopedisi.org.tr/cingeneler
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çisi var, bohçacısı var, müzisyeni var ama hepsi de birbirine sorduğu zaman kendi-

lerini birbirinden üstün tutarlar. Kendi içlerinde öle bi şey vardır” savında bulun-

muştur. Bu şekilde yapılan açıklamalar her ne kadar sosyal grup içerisinde güç me-

safesinin yüksek olduğuna dair destekleyici ifadeler olsa da söz konusu çalışmaların 

daha geniş ölçekteki kitleler üzerinde yapılacak çalışmalar sonucunda yorumlanabi-

leceği değerlendirilmektedir. 

Bu zamana kadar güç mesafesi boyutunda yapılan inceleme Çingenelik/Ro-

manlık grubunun içerisindeki yapıya yönelik olmuştur. Etnik yapı açısından “biz” ve 

“öteki” boyutundan ele alındığında tarihsel süreç içerisinde “Çingene” dünyanın bir-

çok yerinde önyargılara, ayrılıkçı ve dışlayıcı davranışlara ve şiddete maruz kalmış-

lardır (Yanıkdağ, 2012:247). 

Günümüzde Çingeneler, okuma ve yazma oranının düşüklüğü, iş bulma, eği-

tim ve öğretime ulaşamama, konut edinme hizmetlerinden faydalanamama, ırkçı söy-

lemler ve faşist saldırılar gibi problemlerle karşı karşıyadırlar (Arayıcı, 2008:34-37). 

Avrupa’da kapısında “Köpeklerin ve Çingenelerin girmesi yasaktır.” yazılı 

restoranların olduğu bilinmektedir (Nicolae, 2002:385). 

Çingene olmayanlarca betimlenen Çingene imgesinin, genellikle özgür, vahşi 

ve doğaya yakın olma gibi pejoratif özelliklerin sonucunda ortaya çıkan bir durum 

olarak belirdiği ifade edilmiştir (Okely, 1983:2). Çingene teriminin, yerel örneklerde 

ve Türkiye özelinde önyargıları besleyen ve dışlayıcı/aşağılayıcı bir anlama tekabül 

etmesi (Özateşler, 2013: 14), Çingeneliği anlamada ve anlamlandırmada büyük önem 

taşımaktadır. 

Serap Gün (2016) çalışmasından örnekle bir katılımcı: ““Roman demiyolar 

Çingen diyolar tanımıyanlar. ‘Aaa şu Çingen’ e bak falan’ hani şu şekil ipsiz sapsız 

gibi, hırsız. Çingen denildiğinde akla hemen pislik geliyor, hırsızlık, esrar geliyor. 

Kötü şeyler hep yani…”şeklindeki ifadesi çingene olmayanların çingeneleri nasıl 

gördüklerini çingene gözünden algılanmasını göstermektedir. Dolayısıyla “biz” ve 

“öteki” bakış açısı ile irdelediğimizde toplum tarafından küçümseyici bir anlayış içe-

risinde algılanan çingenelik bu bağlamda Yüksek Güç Mesafesinde görüldüğünü 

söyleyebiliriz. 

 

4.2.  Bireyci/Kollektivist Yapı  

Bireyselci bir toplumda bireyler kendi kararlarını kendileri verme eğiliminde-

dirler ve ilgilerinin en çok olduğu nokta kendileri ve yakın aile bireylerinin iyiliği 

üzerinedir. Kolektivist (ortaklaşa yaşamcı) yapıya sahip toplumlarda grup içi bağlar 

güçlüdür ve aile kavramı daha geniş kapsamlıdır (kuzen, amca, teyze, vb. de aile 

kavramının içindedir). 
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Bu bağlamda, Çingene kültüründe göçün önemi büyüktür. Göç; kültürün de-

vamlılığı, grup içi dayanışmanın yaşatılması,  canlı tutulması ve yaşam kaynaklarına 

ulaşmada belirleyici unsurdur. Günümüz Türkiyesi açısından baktığımızda yerleşik 

hayata geçen Çingene grupların taviz vermeden bu anlayışı sürdürmeleri dışlanma-

larına neden olsa dahi kültürlerini korumada yardımcı olmaktadır. Kültürel kodlara 

yazılmış bu dürtü, Çingenelerin kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerinde bugüne ka-

dar süregelmiştir. 

2004 yılında doktora tezi olarak Çingenelere yönelik yapılan araştırmada bu-

lundukları bölgede hane mülkiyeti, hanelerin oda sayısı, evlilik sonrası ikamet yeri 

gibi konularda saha çalışması yapılmıştır. Grubun büyük çoğunluğunun haneleri or-

tak paylaşım alanı olarak görüldüğü, evlilik sonrası aile evi aynı evi paylaşma gele-

neğinin hat safhada olduğunu, boş zamanların değerlendirilmesinde komşu/akraba 

ziyaretlerinin göreli yüksek olduğunu buna karşın dernek kurma ve siyasal parti üye-

liğine sıcak bakmadıkları savlarını nitel araştırma yöntemleri ile ortaya koymuştur 

(Kolukırık, 2004:112-117). 

Bu durumda yukarıda değinilen ve hemen hemen diğer akademik çalışmalarda 

ve makalelerde değinilen bu hususa göre Çingene toplumu adeta kendi kültürünün 

oluşturduğu ve ilişkilerin bu temele dayandırıldığı fanus içerisinde Kollektivist bir 

anlayış sergilediği ancak toplum içerisinde kaynaşma ve temsil hakları aşamasında 

çekingen kalarak bireyci bir düşünce yapısında olduklarını söylemek yanlış olma-

yacaktır. 

 

4.3 Belirsizlikten Kaçınma 

Belirsizlikten kaçınma bireylerin belirsiz durumlar karşısında nasıl hissettik-

lerini ve bu durumlarla nasıl baş ettiklerini açıklar.  

Bu isteğin güçlü olduğu toplumlarda bireyler riskli ve sonucu belirli olmayan 

durumlardan sakınma eğilimindedirler. Bu durumlar bireylerde yüksek oranda stres 

ve tedirginlik oluşturur. Bu hislerinde asgari seviyede tutulabilmesi maksadıyla bi-

reyler kurallar çerçevesinde hareket etmeyi tercih ederler (Barutçugil, 2011:88). 

Belirsizlikten kaçınmanın düşük olduğu toplumlarda ise farklılıklarla, değişik-

likler ve yenilikler hoş karşılanır, belirsizlik bir tehdit unsuru olarak algılanmaz ve 

kaçılmaz bilakis üzerine gidilerek aşılması zaruri hedefler olarak görülürler. 

Bu bağlamda; gizlenmek/kamufle olmak/görünmezlik, “öteki” olmanın daya-

nılmadığı hallerde deneyimlenen bir toplumsal varoluş halinin yansıması olarak 

açığa çıkabilir. Bu durum Çingenelerin kimliklerini gizlemeleriyle yakın ilişkilidir. 
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Zira Çingenelerin dışlanmamak, aşağılanmamak, ötekileştirilmemek ve türlü etiket-

lere maruz kalmamak için kimliklerini gizleyip toplumsal yaşama dâhil olma çabaları 

bunu göstermektedir (İlhan ve Fırat, 2017:268-269). 

Bu nedenle etnik kimliğin ne olduğu sorusu karşısında durum Çingene veya 

Roman olarak tanımlanmaktan ziyade bazen kendi etnik kimliğin reddiyesi şeklinde 

baskın olanın çemberine girilerek cevaplanmaktadır. Yani kim olduğumuz sorusunun 

cevabı söylenmek istenmeyen bir hal alıyor. Türkiye’de yapılan çoğu araştırma gös-

termiştir ki bireyin kendini bir Çingene ya da Roman vatandaşı olarak ifade etmek-

tense damgalanmak korkusu ile “Bize Çingene demesinler hatta biz Roman olmak da 

istemiyoz elhamdülillah Müslümanız, Türk vatandaşıyız” demek suretiyle belirgin ol-

mayı reddetmektedirler. Bu sebeple belli olmaktan kaçınmayı belirsizlikten kaçın-

manın yüksek olmasının tezahürü olarak görebiliriz. Çünkü Roman kimliğine yük-

lenen olumsuz önyargı ve kalıp yargılar her alanda bu kimliğe sahip olan insanların 

hayatlarını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Roman olmak istenilmeyen bir duruma işa-

ret etmektedir. Romanların deyimiyle eğitime devam edebilen, iyi bir iş sahibi olan, 

iyi yerlerde oturabilen insanların çoğu kendi kimliklerini yani Roman olduklarını 

gizleyerek bu noktalara gelmişlerdir. Örneğin “Türkiye de Çingene Olmak”adlı kita-

bın yazarı Mustafa Aksu (kendisi Çingene) uzun yıllar devlet memuru olarak görev 

yaptığını ve kimliğini gizlediğini kitabında anlatmıştır. Bu durumda göstermektedir 

ki var olan durumun belli olması bireyde stres ve kaygıyı artırmakta gelecek korkusu 

oluşturmaktadır. 

 

4.4.  Maskülen/Feminen Toplum 

Maskülen toplumlarda bireylerin motivasyonu rekabet ve başarı ile sağlanır. 

Bireyler genelde materyalistik başarılar üzerine odaklı, iddialı ve kendini kabul etti-

ren yapıdadırlar. Feminen toplumlarda ise insanların odakları iyi ilişkiler kurmak ve 

herkesin yüksek bir hayat kalitesine sahip olması üzerinedir. Herkes mutlu olduğu 

sürece en iyi olmak önem taşımaz. 

Hofstede erillik ve dişilik boyutunu şu şekilde açıklamıştır: “Erillik, sosyal 

cinsiyet rollerinin belirgin çizgilerle çizdiği bir toplumu işaret eder. Erkeklerin iddi-

alı, sert ve maddi başarılara odaklanmış olması, kadınların daha mütevazı, yumuşak 

ve yaşam kalitesiyle ilgili olması beklenir. Dişilik, sosyal cinsiyet rollerinin örtüştüğü 

bir toplumu işaret eder. Hem erkeğin hem kadının mütevazı, yumuşak ve yaşam ka-

litesiyle ilgili olması beklenir” (Hofstede, 2001:297). 

Bu bilgiler ışığında erkeksi veya kadınsı toplum olup olmadıklarına yönelik 

olarak baktığımızda; Çingenelerin göçebe hayat tarzları nedeni ile gerek Avrupa ve 

Amerika’da gerekse yerel anlamda inceleyebilmemize imkan veren Osmanlı veya 
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Cumhuriyet dönemi içerisinde üretim faaliyetlerine atılmaktan ziyade mevsimlik ça-

lışma şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu yaşam tarzından dolayı da yoksulluk ve 

sefalet Çingenelerin yaşam tarzı ile özdeşleşmektedir (Martinez, 2000:151). “Çinge-

neler disiplin ve sıkıntıya gelemez.” tabiri ise bir çalışmada ortaya konulmuştur (Ko-

lukırık, 2009:36). 

Klasik Çingene ailesinde kadının önemi büyüktür. Özellikle kadınların aile 

ekonomisine büyük katkılar sağladıkları bilinmektedir. XVII. yüzyılda Yanya’da ya-

şayan çingene kadınların kefere kadınları gibi kırmızı çukadan yedekçi beratları giy-

dikleri, kocalarının demirci mesleği ile uğraşmalarından dolayı bazen körük çeker-

ken bazen de demiri dövdükleri işaret edilmektedir (Çelebi, 2003:291-292). 

Göçebe çingenelerin konar göçer yaşam tarzları ve “ötekilere” göre kültürsüz 

olmalarına rağmen aile ekonomisinin döngüsünde kadın erkek işbirliğine dikkat çe-

ken Şerifgil, aile ekonomisinin imalatçısını erkek, pazarlayıcısını da kadın olarak ta-

nımlamakta günlük yaşamda Çingene erkeğinin gününü çadırda imalatla geçirirken, 

çingene kadının da mevcut malları sattığını ileri sürmektedir (Şerifgil, 1981:126). 

Edebiyatımızda da geniş yer tutan “Çingene” Ahmet Haşim’den, Osman Ce-

mal Kaygılı’ya, Sebahattin Ali’den, Sait Faik Abasıyanık’a, Melih Cevdet An-

day’dan Metin Kaçan’a kadar hikâye ve romanlarda insan tabiatının doğallığına 

vurgu yapılarak ve betimlemeye çalışılarak iyi insan ilişkilerini ve hayatın güzelli-

ğine vurgu yapmayı Çingenelik üzerinden anlatmaya çalışmışlardır. 

Bu kapsamda; göçebe hayat tarzından dolayı bulundukları halkın gerek dil, 

gerek, din gerekse sosyal normlarına çabuk adapte olabilmeleri, spesifik başarılar 

sağlanmasına yönelik bir amaçları olmaması, aile yaşamı içerisinde erkek ve kadına 

ekonomik ve gündelik yaşamda düşen görevlerin niteliği, kendilerini stres ve baskı 

altında hissetmeden yaşamaya çalışmaları Çingenelerin kadınsı bir toplum anlayışı 

içerisinde olmalarının göstergesi sayılabilir. 

 

4.5. Uzun/Kısa Vadeli Oryantasyon 

Uzun dönem oryantasyona sahip toplumlar bireyleri yatırım yapmaya ve tu-

tumlu olmaya yönlendirir. Kazanımlar istikrarlı ve dikkatli çalışmaların bir sonucu-

dur. Bireylerin toplumda belirgin pozisyonları bulunur. Toplum içerisinde yaşlılara 

saygı gösterilir ve ilişkiler bireyler için oldukça kıymetlidir. Uzun dönem oryantas-

yona sahip toplumlar geleneklerini modern yaşama adapte etmeye eğilimlidirler. 

Kısa dönem oryantasyona sahip toplumlar geleneklerine saygılıdırlar. Toplum 

bireyleri harcamaya ve hızlı kazanımlar elde etmeye yönlendirir. Bireylerin toplum-

daki pozisyonları önem taşımaz ve ilişkiler ancak o ilişkiden bir kazanım varsa de-

ğerlidir. 
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Bu boyutun Çingeneler üzerinden incelenmesi için öncelikli olarak meslek se-

çimleri bir kriter olarak görülebilir. Çünkü yerleşik hayat ve modern çağ açısından 

bakıldığında çingenelerin göçebe yaşam tarzları uzun vadeli işlerin ifasını mümkün 

kılmamaktadır. Nitekim çalışılan işlere baktığımızda genel popülasyonun  erkekleri 

çoğunlukla hamallık, hurdacılık, demircilik, çöp toplayıcılığı, ayakkabı boyacılığı, 

pazarcılık ve müzisyenlik vb., kadınlar ise; sepetçilik, çiçekçilik, falcılık, konsomat-

rislik ve dansözlük, ev temizliği vb. işler çalışarak genel anlamda mevsimlik, geçici 

veya günlük işer tercih edilmektedir. Bu işler her hangi bir işyerinde ‘sürekli çalış-

maya’ oranla daha yüksek gelir elde edilebilmesi durumunda tatmin edici olabil-

mekte ve erillik/dişilik bölümünde bahsedilen disipline ve sıkıya gelememe ile bağ-

lantılı olarak kısa vadeli oryantasyon düşünce ile hareket edilmektedir. Ayrıca ya-

pılan diğer araştırmalarda gerek geçmiş gerek şimdiki gerekse gelecek kuşaktaki eği-

tim anlayışının olmaması, çocukların okula yönlendirilmesindeki oranların düşük-

lüğü ve dinamik yaşam tarzı uzun dönem oryantasyon düşüncesine imkan verme-

mekte dolayısıyla da hızlı kazanımlar şeklinde hayatlarını idame ettirmektedirler. 

 

4.6. Serbestliğe Karşı Sınırlama 

Bu boyut mutluluk ve yaşam kontrolünü inceler. Serbestliği yüksek olan top-

lumlarda bireyler temel insani ihtiyaçlarını ve özellikle de hayattan zevk almaya ve 

eğlenceye odaklı tutkularını özgürce gerçekleştirebilirler. Sınırlama oranları yüksek 

olan toplumlarda ise bireyler kendi ihtiyaçlarını sosyal normlar altında baskılarlar. 

Toplum ahlaki disipline önem verir ve bireyler daha kötümser olmaya eğilimlidir. 

Bu bağlamda Romen yazar Zahariya Stancu’nun dilimize “Çingenem” adıyla 

çevrilen “Şatra” isimli romanında şu dizeler mevcuttur: 

 “Üzgünsen ey çingene 

Neşeli bir türkü tuttur 

Peki ya neşeliysem? 

Aynı türküyü tuttur gene..” (Tokatlı, 1971) 

 

Nazım Alpman ise “Başka Dünyanın İnsanları-Çingeneler” adlı eseri hazır-

lama sürecinde haftalarca ayıcılar, çiçekçiler, çalgıcılar, kağıtçılar, demirciler ve ka-

laycılarla birlikte olduğunu dile getirmiş ve çingenelerin en belirgin özelliğini kendi 

ifadeleri ile” Neşe her zaman yakalarında bir rozet olmuştu. Bugün kazandıklarını 

akşama tüketmek neredeyse bir “anayasa” maddesi haline gelmişti. Çünkü ertesi 

güne kalan para “ bayat” paraydı!.. Onunda kimseye hayrı dokunmazdı.” (Alpman, 

1993:7) betimlemeye çalışmıştır. 
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Geçmiş yüzyıldan çingenelerden kalma bir alışkanlık olarak gelen ve halen 

sürdürülen “kadınlar hamamı” kültürü gerek dünya gerekse Türk Sinemasın da eğ-

lenme şeklinin gösterimi olarak bir motif aracı şeklinde kullanılmıştır. 

Bu bağlamda; çingenelerin toplumsal anlamda özgürlüklerine düşkün olma, 

hayattan küçük şeylerden zevk almaya çalışma ve eğlence merkezli bir anlayış sür-

dürmeleri nedeni ile Serbestliği Yüksek bir topluluk olarak görmek mümkündür.  

 

4.7. Sonuç ve Tartışma 

Hemen hemen içinde bulundukları her toplum tarafından dışlanan, aşağılanan, 

ötekileştirilen ve daha ağır ve şiddetli tepkilere maruz kalan çingeneler bazen anlaşı-

lamamış bazen de anlaşılmak istenmemiştir. Kimlik, etnik yapı veya azınlık tanım-

lamaları içerisinde halen tam tanımı oturulmamış Çingeneler diğer ülkelere ve dö-

nemlere nazaran Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde zaman zaman po-

zitif ayrımcılığa zaman zaman da özerk bir yapı içerisinde yaşamışlardır. Özellikle 

İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri dikkate alındığında Dünya’da insan hakları, 

etnik yapılar, azınlık kavramları daha fazla önemli hale gelmiş ve ülkelerin izleye-

cekleri iç ve dış politikalarda inceleme araştırma konuları içerisinde yer almışlardır. 

Çingenelerde gerek uluslararası boyutta gerekse ülke çapında maruz kaldıkları öte-

kileştirme süreçlerinde iyileştirme adına geçişler yaşamaktadır. Bu çalışmada asıl 

maksat kendilerine has yaşam tarzları ve düşünce sitemi açısından uzun bir süredir 

kültürel değerlerini koruyan Çingeneler hakkında bu zamana kadar yapılmış çalış-

malarda ortak olarak bulunan özelliklerinin Hofstede’nin Kültürel Boyutları açısın-

dan bir değerlendirmesini yapabilmek olmuştur. 

Bu bağlamda Çingene toplumunun eldeki mevcut veriler, akademik çalışma-

lar, araştırma ve incelemeler neticesinde karakteristik özelliklerine yönelik yapılan 

değerlendirmede kendi kültürleri içerisinde Düşük Güç Mesafesine sahip olmalarına 

karşın, diğer topluluklar arasında Yüksek Güç Mesafesine, kendi sınırları içerisinde 

Kollektivist ancak bir adım dışarıya çıktıklarında Bireyci, Yüksek Belirsizlik düze-

yinde, Kadınsı (Feminen) bir düşünce anlayışına sahip, Kısa Vadeli Oryantasyonu 

benimsemiş, Serbestliği Yüksek bir yapı olarak yorumlayabiliriz. 

Hofstede’nin yapmış olduğu çalışmada Türkiye için elde edilen sonuçlarla 

Türkiye’de yaşayan çingeneler üzerinden yapılan analizlerin bir karşılaştırmasını 

yaptığımızda ise Güç Mesafesinde 66 puan seviyesine sahip ülkemizde Çingenelik 

açısından değerlendirdiğimizde kendileri dışındakilerle karşılaştırdığımızda paralel-

lik gösterdiğini ancak topluluk içerisinde düşük güç mesafesinden dolayı daha düşük 

bir puana sahip olabileceğini, Bireysellik/Kollektivistlik anlayışında Türkiye’nin 37 
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puanla kollektivist bir kültüre sahip oluşu topluluk dışında tam tersi ancak kendi iç-

lerinde benzer olduğunu, Erillik/Dişilik boyutunda 45 puanla Feminen gözüken ül-

kemizin Çingenelikte aynı olduğunu, Belirsizlikten Kaçınma içinse 85 puanla çok 

üst seviyelerde bir puana sahip ülkemizde Çingenelerinde Yüksek Belirsizlik düze-

yine sahip olduklarını, Zaman oryantasyonun da 46 puanla orta sırada bulunan Tür-

kiye Çingeneler açısından bakıldığında daha da düşük bir puana sahip olması gerek-

tiği, Serbest yapı konusunda 49 puanla yine orta seviyede bulunan Türkiye’de Çin-

genelerin daha yüksek bir puanla daha hoşgörülü ve serbestliği yüksek bir topluluk 

olarak görülebileceği değerlendirilmektedir. 
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ÖZET: Dil, kültür ve edebiyat dünyamızda atasözleri ve deyimlerin 

yüksek bir değeri bulunur. Yerli ve millî unsurlardan oluşan bu iki halk edebi-

yatı ürünü emsalsiz bir ifade gücüne sahiptir. Bu bakımdan atasözü ve deyim-

lerin anlatıma kattıkları söyleyiş güzelliği ile ulusallığı onların ortak noktalarını 

teşkil eder. Fakat esasen her ikisi de bazı istisna kullanımlar dışında anlamsal 

ve biçimsel yönden belirgin farklarla birbirinden ayrılır. 

Atasözleri ve deyimler taşıdıkları ulusallık yönüyle gerek halkbilimi ge-

rekse dil bilimi alanlarında çeşitli konularda incelemeye tabi tutulmuştur. 

Çünkü her ulus kendi düşünce yapısına, diline ve karakterine uygun atasözü ve 

deyim meydana getirmiştir. Bu uluslardan biri olan Türkmenlerin yazılı edebi-

yata çok ileri bir tarihte geçmeleri sözlü alana özgü pek çok ürünün ortaya kon-

masını sağlamıştır. Bu çalışmada Türkmenlerin sözlü kültür ürünlerinden ata-

sözleri ve deyimler meslekler bağlamında ele alınmıştır. Çalışma ağırlıklı ola-

rak atasözleri üzerinden yürütülmüş olup mesleklerin geçtiği az sayıdaki deyim 

için sınıflandırma yoluna gidilmiştir. 

Atasözleri ve deyimler gibi bir toplumun meslekleri de o toplumla ilgili 

farklı alanlara yönelik ipuçları verebilir. Bu bağlamda oluşturulan çalışmada 

meslek gruplarının geçtiği Türkmen atasözlerindeki hükümlerden yola çıkıla-

rak Türkmen halkının ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına ilişkin ulaşılan 

birtakım bulgular değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra onların meslek ahlakı ile 

meslek eğitimine, meslekî değer ve sorumluluklarına karşı bakış açıları belir-

tilmiştir.  

Mesleklerle ilgili atasözleri aynı zamanda bir toplumun değerlerini de 

yansıtır. Buna göre Türkmenlerin toplumda kabul ettiği ve reddettiği davranış 

biçimleri kısacası temel değerlerinin neler olduğu ve bu değerlere karşı duyar-

lılık dereceleri çalışmanın sonuç kısmında belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkmen, Türkmen Türkçesi, Atasözü ve Deyim, 

Meslekler. 
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Evalution of Turcoman Proverbs and Idioms  

in the Contex of Professions 

 

ABSTRACT: Proverbs and idioms have a very high value in our lan-

guage, culture and literature world. The two harvests of folk literature consist 

of native and national elements have a unique power of expression. In this re-

gard the beauty of uttarence and nationality they incorparate to narration cons-

titute their common ground. Yet they diverge from each other in terms of me-

aning and form excluding some exceptional usages.  

Proverbs and idioms are examined under various themes in folklore and 

linguistics for their nationality. Because all nations have generated proverbss 

and idioms suitable to their thinking, language and character.  For Turkmens, 

one of these nations, advanced into written literature at a very late date has led 

to the introduction of many products specific to the oral field. In this study, 

proverbs and idioms that are products of Turcoman oral culture are approached 

in the contex of professions. The study was conducted on proverbs mostly and 

small number of idioms that include professions were classified. 

Professions of the community as well as the proverbs and idioms can 

give clues about the different fields of the community. In this study that was 

composed in that contex, some findings related to Turcoman people’ s econo-

mic, social and cultural structure were evaluated embarking from provisions in 

Turcoman proverbs including profession groups. Besides their perspective on 

work ethics, professional training, norms and responsibilities were specified.  

Proverbs about the professions reflect  the norms of community. Accor-

ding to this, behavior patterns Turcoman embrace and reject, briefly main 

norms and sensitivity degrees to that norms are indicated in the conclusion. 

Key Words: Turcoman, Turcoman Turkish, Proverb and Idiom, Profes-

sions 

 

 

Giriş  

Türkmen adına ilk olarak XI. yüzyılın büyük dil âlimi Kaşgarlı Mahmud’un 

Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinde rastlanır. İlk dönemlerde daha çok Müslümanlığı 

kabul eden Oğuzları tanımlamak için kullanılmış olan Türkmen sözcüğünün menşei 

ve anlamı hakkında farklı görüşler bulunur (Kara, 2012: 18). Bu sözcükle ilgili kul-

lanılan tabirler ve yapılan anlamlandırmalar şu şekildedir: Türk+imân: “iman etmiş 

Türk”, Türk+man: “Türk eri”, Türk+mânend: “Türke benzer”, Türk+men: “koyu 

Türk, saf kan Türk”. Bunlar arasında bilim âlemince uygun bulunan ve genel kabul 

gören Jean Deny’nin Türk+men: “koyu Türk, saf kan Türk” görüşüdür (Kara, 2012: 

18). 
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Oğuzların 11. yüzyılda Batı’ya doğru hareketleri esnasında geride bıraktıkları 

kabilelerden oluşan Türkmenler (Kara, 1998: 102), urug da denilen birçok aileler 

birliğinden meydana gelmektedir. Bu urugların en büyükleri ise Teke, Yomut, Ersarı, 

Sarık, Salır, Gökleñ ve Çovdur’dur (Kara, 2012: 18). Bunlarla beraber diğer uruglar 

aynı zamanda Türkmen Türkçesinin ağızlarını da teşkil etmektedir. Türkmen Türk-

çesinin yazı dili, 1925 yılından bu yana Türkmen-Yomut ağzına dayanmaktadır (Do-

ğan, 2010: 554).   

Tarih sahnesinde etkili olmaya başladıkları andan itibaren siyasal alanda bir-

çok devlete karşı mücadele veren Türkmenler nihayet 1860 yılıyla beraber sakin, öz-

gür ve bağımsız bir yaşamın kapısını aralamışlarsa da bu dingin dönem çok uzun 

sürmemiştir. Zira bu tarihten tam 19 yıl sonra yani 1879 yılında Rusya’nın Türkme-

nistan’ı işgal kararı sonucu, Rus işgaliyle karşı karşıya kalmışlardır. Türkmenler, ya-

pılan savaşın ilkinde Ruslara karşı galibiyet elde etmişlerdir. Ancak bu savaş dört 

bine yakın Türkmen’in hayatına mal olmuştur. İki yıl sonra meydana gelen savaşta 

da ciddi kayıplar verdiklerinden mağlubiyeti dolayısıyla Rus egemenliği altına gir-

meyi kabul etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 1884’ten, SSCB’nin dağıldığı 1991 

yılına kadar Rus hâkimiyetinde yaşayan Türkmenler ancak 1991 yılının 27 

Ekim’inde bağımsızlıklarına kavuşabilmiştir (Kara, 2012: 18-19).  

Türkmencenin 18. yüzyılda yazı dili olarak ortaya çıkıp gelişmesinden önce 

Türkmenlerin atasözü, deyim, türkü, destan, bilmece, masal vb. bakımdan zengin bir 

sözlü malzemeye sahip oldukları görülür (Kara, 1998: 102). Yazılı edebiyatlarını 18. 

yüzyıl gibi oldukça geç bir dönemde oluşturmaları ve buna bağlı olarak sözlü edebi-

yatlarının tür bakımından zenginliği Türkmen kültürünün önde gelen özelliklerin-

dendir (Çınar, 1996: 353). Bu durum beraberinde Türkmen sözlü edebiyatının canlı-

lığını yakın dönemlere dek daha güçlü bir biçimde devam ettirmesine olanak tanı-

mıştır (Çınar, 1996: 353). 

Günlük yaşamda konuşurken veya yazarken atasözlerinden özellikle deyim-

lerden sıkça yararlanılmaktadır. Deyimler atasözlerine göre daha kısa ve tek bir şeye 

ilişkin anlatımlar olduğundan günlük konuşma dilinde daha fazla kullanılmaktadır. 

Atasözleri ve deyimler arasında benzer özellikler olduğu gibi farklı özellikler de bu-

lunmaktadır. Atasözleri, bir yargı bildiren, kılavuzluk eden, ders ve öğüt veren genel 

bir düstur niteliğindeki söz gruplarıyken; deyimler, anlatımı etkili ve güçlü kılarak 

zenginleştiren, bir kavramı, olayı veya durumu belirten özel klişeleşmiş anlatımlar-

dır. Bu ifadelere göre Ömer Asım Aksoy, atasözü ve deyim arasındaki ayırt edici 

farkın kavram ayrılığı olduğuna işaret eder. Aksoy, özellikle cümle biçiminde bulu-

nan deyimlerin atasözleriyle karıştırıldığı durumlarda aralarındaki kavram ayrılığına 

dikkat edildiğinde, biçim benzerliğinden kaynaklı bu karışıklığın ortadan kalkacağını 

belirtir. Deyimlerin, biçim bakımından hangi durumda olursa olsun atasözlerindeki 
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gibi genel bir kural bildirmediğini ifade eder. Ayrıca yukarıda atasözü ve deyim için 

aktardığımız tanımlara bakıldığında amaç bakımından da birbirinden ayrıldıkları 

açık bir şekilde görülmektedir (Aksoy, 2017: 40-41).   

Türk atasözü ve deyimlerinin geçmişi, ana dilimiz Türkçenin eldeki en eski 

yazılı örneklerini teşkil eden Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Orhun yazıtları 

yanında Yenisey yazıtlarında da deyimlerin varlığına işaret edilmektedir (Aksan, 

2006: 114, 148). Yine Karahanlı (Hakaniye) döneminin en önemli eserlerinden olan 

Dîvânü Lûgati-t Türk’te atasözü ve deyimlerle karşılaşılır. Türk dili ve kültürü açı-

sından ayrı bir değere sahip bu eserde atasözüne çok sık tesadüf edilmekteyken de-

yime pek fazla rastlanmaz (Aksan, 2006: 115). Adları zikredilen bu üç eserde yer 

alan atasözü ve deyimlerden bir kısmı unutularak kaybolmuşken bir kısmı bazı söz-

cük veya ses değişimleriyle dönüşerek bugüne kadar gelebilmiştir (Aksan, 2006: 114, 

153). 

Türk dili, deyimler bakımından kendine mahsus niteliklere ve taraflara sahip-

tir. Bilindiği gibi Türkçe; soyut, anlatılması güç birtakım olay ve durumları somut 

nesnelere, doğaya başvurarak ifade eden bir dildir. Bu tür durumların ifadesi sıra-

sında doğadan sık sık yararlanır (Aksan, 2015: 36). Deyimlerin oluşumunda da ben-

zetmeler ile aktarma denilen anlam olayları rol alır. Özellikle de deyim aktarmasının 

bir türü sayılan somutlaştırma deyimlerde yaygın olarak kullanılır. Bundan dolayı 

Doğan Aksan; deyimleri, Türkçenin sahip olduğu anlatım gücünün tanığı durumunda 

olduğunu belirtmiştir (2015: 36).  

Atasözleri bahsine gelecek olursak; uluslardan kavimlere dek dünyadaki tüm 

toplum ve toplulukların büyüklerinden, atalarından kalmış sözleri bulunur. Hatta 

Sosyolojinin ilkel toplumlar sınıfında değerlendirdiği klanlar dönemindeki kişilere 

atasözlerinin rehberlik ettiği bilinir (Oy, 1972: 6). Klan adı verilen toplumlar döne-

minde atasözlerinin varlığından söz edilmesi bu halk edebiyatı türünün insanlık tarihi 

kadar eski ve uzun bir maziye sahip olduğunu gösterir (Oy, 1972: 6). Bu da atasöz-

lerinin ortaya çıkışını çok öncelere götürmektedir. Aydın Oy; toplumların, impara-

torluktan bir ulus olma noktasına kadar geçen zaman zarfında giderek artan olay ve 

durumları yorumlayan atasözleri meydana getirdiklerini, bunun tabii bir sonucu ola-

rak da atasözlerinin sayıca çoğalırken biçim ve anlam bakımından da daha etkili hâle 

geldiklerini ifade etmiştir (1972: 6). 

Atasözleri; halkın üzerinde birleştiği duygu, düşünce, davranış ve değerler bü-

tünüdür. Bu açıdan halk tarafından müşterek kullanıma sahip sözler olarak kabul edi-

lir. Atasözleri için belirttiğimiz “müşterek kullanım” ifadesi aynı zamanda deyimler 

için de geçerli bir özelliktir. Her iki sözlü edebiyat türü de halkın müşterek bir bi-

çimde kendine mal ettiği ifade kalıplarıdır. Atasözlerinin en bilinen özelliklerinden 
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biri; uzun gözlem, deneme ve tecrübeler neticesinde ortaya çıkmış olduğudur. Bu 

özelliği itibarıyla atasözleri, hayatta karşılaşılabilecek pek çok olay ve duruma yöne-

lik öğüt ve uyarılar içeren, türlü mesajlar veren veciz sözler olarak nitelendirilir. Bun-

lara göre denilebilir ki, atalarımız toplumdaki kişilere yol gösterici olmak ve onların 

davranışlarına yön vermek adına bir nevi kural niteliğinde olan bu sözleri kendilerin-

den sonraki gelecek kuşağa miras bırak istemiştir. 

 Form açısından kısa fakat anlam açısından engin ve derin düşüncelerin saklı 

olduğu atasözleri; halkın zekâsındaki kıvraklığın, yaratıcılığın, inceliğin, kuvvetin ve 

anlatımlarındaki maharet ile üstünlüğün açık olarak görüldüğü bir sözlü anlatım tü-

rüdür. Bununla beraber halkın sahip olduğu düşünce ufkunun genişliğini de gösterir. 

Buraya kadar atasözü ve deyim hakkında değinilenler Türk topluluklarından 

biri olan Türkmenlerin yüzyıllardır kullanageldiği atasözü ve deyimler için de geçer-

lidir. Mehmet Kılıç, “Türkmen Folklorı” adlı kitabında Türkmen atasözlerinin (na-

kıllarının) bazı özelliklerini sıralamıştır. Atasözlerinin geniş anlama sahip sözler ol-

duğunu söyleyen Kılıç; nasihat vermek, zihindeki düşüncelere yol bulmak, ifadeye 

güç katmak, duygu ve düşünceleri kısa ve öz bir biçimde ifade edebilmek gibi mak-

satlarla günlük hayatta-konuşmalarda atasözlerinden istifade edildiğini belirtmiştir 

(1996: 14-15). 

Türkmen atasözlerinde dikkatimizi çeken bir özellik şu şekildedir: Asonans ve 

aliterasyon, şiirde ve düzyazıda ahengi sağlayan unsurlardır. Asonans ünlü, aliteras-

yon ise ünsüz seslerin tekrarıyla meydana gelir. Türkmen atasözlerinde de ünlü ve 

ünsüz seslerin yinelenmesiyle oluşan ahenk göze çarpar. Aşağıda verilen atasözleri-

nin ilkinde “a” sesi, ikincisinde “d” sesi, üçüncüsünde ise “b” sesi sıkça tekrarlan-

mıştır. Dördüncü örnekte “d” ve “t” sesleriyle beraber “e” sesinin, beşinci örnekte 

ise “a” ve “g” seslerinin tekrar edilmesi asonans ile aliterasyonun bir atasözünde be-

raber kullanımına örnek teşkil eder.  

1.  Aş atana aş at, daş atana - daş. 2. Der dökseň, dür döküler. 3. Zer bilen 

bolan, zor bilen bolmaz. 4. Dertli bilen dertleşseň, bar derdiňi paýlaşar, Bidert bilen 

dertleşseň – dert üstüne dert goşar. 5. Ak gün – agardar, gara gün – garaldar. 

Türkmen atasözlerinin toplu olarak yer aldığı kitapların her biri çok sayıda 

atasözü içermektedir. Bu da Türkmen folkorunun atasözleri bakımından zenginliğini 

ortaya koymaktadır. Buna karşılık Türkmencede “idioma” terimiyle ifade edilen de-

yimlerin toplu hâlde bulunduğu yalnızca bir kaynağa rastlanılmaktadır. Ayrıca Meh-

met Kılıç’ın Türkmen Türkçesiyle kaleme aldığı “Türkmen Folklorı” kitabında diğer 

sözlü folklor ürünleri konu edinilmesine karşın  deyimlere yer verilmediği görülmek-

tedir.  



Levent DOĞAN – Ceyda ERDİN 

184 

Kültür aktarıcısı durumunda olan atasözleri ve deyimler; toplumların öz ya-

pısı, örf ve âdetleri, kültürü, dünya görüşü, hayata bakış açısı, maddi, manevi ve millî 

değerleri, normları, geçmişi ve dinsel inançları üzerine bilgi verir. Türkmenlerin de 

gündelik hayatına dair pek çok şeyi vücuda getirdikleri atasözü ve deyimlerde bul-

mak olasıdır. Çünkü her toplum sözlü ve yazılı ürünlerini oluştururken kendi dilinin 

kelime kadrosunu kullanır. Türkmenler, özellikle atasözlerinde geçim kaynakları ve 

yaşama biçimleriyle ilgili sözcüklere fazlaca yer vermiş ve bunları bir konu dâhilinde 

işlemiştir. Ekonomik etkinlikler içinde bulunan geçim kaynakları meslekler başlığı 

altında ele alınabilir. Türkmen atasözlerinde mesleklere sıklıkla rastlanması meslek-

lerin insan yaşamının temelini teşkil etmesinden, dolayısıyla yaşamın ayrılmaz bir 

parçası olmasından ileri gelir. İnsanların hayatını sürdürebilmesinin birinci koşulu 

çalışmaktır. Öteden beri insanlar geçimlerini sağlayabilmek amacıyla yaşadıkları dö-

nemin şartlarına uygun olarak ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak türlü işlere 

yönelmişlerdir. Yani ekonomik anlamda geçinmek, bir işle meşgul olmak veya ça-

lışmak hususu toplumlarda çok eskiden beri var olan bir durumdur.  

Atasözü ve deyimlerin halkın yaşayışına, sosyal yapısına ve çevresine ait ke-

sitler taşıdığından söz etmiştik. Bu bağlamda her iki sözlü anlatım türü hem Türk-

menlere ait meslek adlarının tespit edilmesinde hem de Türkmenlerin toplumsal ve 

ahlakî yönü, etik değerleri; sosyal ve ekonomik hayatı gibi hususlar hakkında çıka-

rımlarda bulunmamızda yardımcı kaynaklardır. Keza bir toplumun meslekleri de 

aynı işleve sahiptir. 

Bu çalışmada mesleklerin bulunduğu Türkmen atasözlerinde verilen yargılar 

yorumlanmaya çalışılarak Türkmenler hakkında varılan birtakım kanaatler belirtil-

miştir. Bununla birlikte mesleklerin yer aldığı Türkmenceye özgü deyimler gösteril-

miştir. Atasözlerine kıyasla içinde meslek geçen deyimlere daha az tesadüf edilmiş-

tir. Mesleklerle ilgili Türkmence deyimlerde, atasözlerinden farklı bir durum gözlen-

mesi nedeniyle bu deyimler, çalışmada iki gruba ayrılarak sıralanmıştır.  

 

1. MESLEKLERİN GEÇTİĞİ TÜRKMEN ATASÖZLERİYLE İLGİLİ 

BAZI DEĞERLENDİRMELER 

Türkmen atasözlerinde mesleklerin çeşitli taraflarına vurgu yapılmış ve gerek 

mesleklerle ilgili gerekse meslekler üzerinden birçok konu hakkında geçerli hüküm-

ler verilmiştir. 

Bir meslek sahibi olmak her insanın hayatını sürdürebilmesi için önemlidir. 

Zira kolunda altın bileziği olan kimse başkasına muhtaç olmaz. Kendi ihtiyaçlarını 

kendi karşılar. Toplumda boş gezenler değil çalışan, üreten ve topluma fayda veren 
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kimseler değer görür. “Bir kesbi bar hor bolmaz (aç galmaz).” atasözüyle de elinde 

bir mesleği bulunanın hor görülmeyeceğine ve aç kalmayacağına değinilmiştir.  

Her birey isteği, işe yatkınlığı, yeteneği ve becerisi doğrultusunda meslek se-

çimi yapar. Bazıları ise anne ya da baba mesleğini sürdürmeyi tercih eder. “Ata kesbi 

ogla halal, ene kesbi gıza” atasözünde baba mesleğinin oğula, anne mesleğinin kıza 

uygun olduğu söylenmiştir.  

Türkmen atasözlerinde seçilen meslekle ilgili gerekli eğitimin alınması ve alı-

nan eğitimin uygulamalarla pekiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bir işi layıkıyla 

yapmak ve yapılan işte daha iyi olmak öncesinde bunu pek çok kez deneyimlemekle 

mümkündür.“Üç goyun soyan gassap bolar.” atasözünde ifade edildiği gibi yalnız 

üç koyun soyularak kasaplık mesleği tüm yönleriyle öğrenilmiş olunmaz. “Az-azdan 

öwren-ussa bolarsıñ.” atasözünde işin yavaş yavaş  öğrenilmesi tavsiye edilmiştir. 

Sadece kasaplık mesleğine özgü olmayan bu durum her meslek için geçerlidir. “At 

mayırmadık, seyis bolmaz.” ifadesinde at sakatlamadan seyis olunamayacağı söyle-

nerek hata yapa yapa doğrunun öğrenileceği ve bu sayede yaşanılan gelişimin görü-

leceği anlatılmıştır. Çünkü hatanın üstesinden gelindiği zaman o meslekteki yeterlilik 

de kanıtlanmış olacaktır. Bir başka örnekte “Okaman molla bolan, çokman garga 

bolan.” Okumadan, öğrenim görmeden hoca olunmasının halk tarafından hafif bir 

biçimde alaya alındığı görülmektedir. Türkmen atasözlerinde bu durumla benzer iki 

örnek daha mevcuttur. “Şägirt bolmadık, halıpa-da bolmaz.” ; “Halıpasız ussa bol-

maz, tagsırsız – molla.” verilen bu iki atasözünde de öğrenci olunmadan, işi önce 

ustasından, bir bilenden görüp öğrenmeden öğretmen veya usta olunamayacağından 

bahsedilmiştir. Yani ilk şart öğrenen kişi olmaktır. İşle ilgili bilgi, beceri ve anlayış-

ların işin ustasından edinilmesi gerektiği atasözlerinde vurgulanmıştır. Özellikle 

ikinci atasözünde ustalık seviyesine yükselmiş her kişinin bir ustanın elinde yetiştiği 

ve bir işte usta duruma gelmiş kişilerin üstünde o işle veya zanaat dalıyla ilgili daha 

ehil kimselerin varlığı  anlatılmak istenmiştir.  

“Şägirt, ussatdan ozdurmasa, kär yiter.” ; “Şägirdi halıpasından ozmasa, kär 

yiter.” atasözlerine göre öğrenci ya da kalfa, ustasından öğrendikleriyle giderek ken-

dini geliştirmeli, ustasının düzeyine yetişmeli ve onu geçmelidir ki işinde kalıcılığı 

ve uzmanlığı sağlayabilsin. Bu aynı zamanda o mesleğin devamlılığı için de önemli-

dir. Eğer kalfa ustasından daha usta olmazsa o dalda ilerleme sağlanamayacağından 

zamanla sanatın kaybolabileceği söz konusudur. 

“Serçe soydursañam, gassaba soydur, Petle goydursañam, ussa goydur.” ata-

sözünde serçe kestirilecekse kasaba kestirilmesi, menteşe koydurulacaksa da ustasına 

koydurulması söylenerek başkasına yaptırılması düşünülen bir iş için onun tekniğini, 

inceliklerini bilen ve ehli olan kişinin tercih edilmesi belirtilmiştir. Meslekî eğitim 
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almamış, tam anlamıyla mesleğine hâkim olmayan, uzmanlıktan uzak kişiler karşı 

taraf için oldukça vahim ve zararlı sonuçlar meydana getirebilir. Türkmen atasözle-

rinde meslek sahibinin bu yöndeki eksikliği “çala” (yarım, acemi) ve “bilmez” (cahil) 

ifadeleriyle belirtilmiştir. Aşağıda verilen atasözlerinde yarım doktorun insanı canın-

dan yarım mollanın ise dininden edebileceği söylenerek durumun ehemmiyetine 

vurgu yapılmıştır. İstenmedik ve kötü durumlarla karşılaşmamak açısından işin er-

babı olmak ve işi erbabına yaptırmak Türkmen atasözlerinde önemsenmiştir. “Çala 

molla - din zıyanı, yaman ayal - öy zıyanı.” ; “Bilmez tebip can alar.” ; “Yarım luk-

man candan eder, yarım molla dinden.” ; “Yarım molla - apatı iman, yarım tebip – 

apatı can.” 

“Altının kıymetini kuyumcu bilir, yerin kıymetini çiftçi.” atasözüne göre altın-

dan kuyumcu, eşekten ise eşek bakıcısı en iyi anlar. Çünkü bir işle ilgili uzman du-

ruma gelmiş kişiler bunların değerini, iyisini-kötüsünü ayırt edebilecek niteliktedir.   

Bir dönem Türklerin önemli geçim kaynakları arasında bulunan avcılıkla ilgili 

Türkmen atasözlerinde verilen yargılar şöyledir:  

“İrmedik avçı, av alar.” atasözüyle avcılığın sabır gerektiren bir meslek ol-

duğu belirtilmiştir. Avcılık yapan bir kimse beklemeyi bilmelidir. Ancak bu bekleme 

süresi belirsizdir. Kimi zaman uzayabilir. Bu yüzden sadece bıkmadan ve sıkılmadan 

durabilen, aceleci davranmayan, sabır gösteren avcının av yakalamasının muhtemel 

olduğu atasözünde ifade edilmek istenmiştir. 

Avcılık, toplumların konar-göçer bir hayat sürdüğü dönemde kısa süreliğine 

yerleşilen arazinin genellikle dışında yapılmaktaydı. Bu dönemde avı meslek edinen 

kimseler, kendisinin ve ailesinin yeme-içme, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşıla-

yabilmek maksadıyla av bulmak için dolaşmak zorundaydı. Aşağıdaki atasözünde 

avcının rızkının ayağında olduğunun söylenmesi bu sebepten ileri gelmektedir. Avcı 

olan kimse ne kadar çabalar ve dolaşırsa rızkını elde etme şansı da aynı derecede 

artar. “Avçınıñ rızkı ayagında.” 

Avcılığın ardından çobanlık da Türkmen atasözlerinde konu edinilen meslek-

lerdendir. Çoban, koyun veya sığır sürülerini güderken sürüye göz kulak olmalı ve 

sürekli olarak onları gözetmelidir. Böyle olmadığı takdirde yaşanan ufak bir dalgın-

lık, başka bir şeyle ilgilenme ya da uyuyakalma sürünün dağılmasına veya kaybol-

masına neden olabilir. “Çopana ukı haram.” atasözüyle asıl olarak çobanlık yapan 

kişinin dikkatli, uyanık ve tetikte olması gerektiği dile getirilmiştir. 

“Çopanıñ ayagı yetmedik yere, tayagı yeter.” Çobanlık yapanların en önemli 

kişisel eşyalarından birisi hayvanları güderken kullandığı sopasıdır. Çoban, bir karı-

şıklık hâlinde  bulunduğu yerden hemen yetişemediği vakit sopasıyla hayvanlara mü-
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dahale ederek karışıklığı kontrol altına alabilir. Esasta bu atasözüyle çobanlık mes-

leği üzerinden bazı hatırı sayılır kimselerin kendisi o an orada bulunmasa bile sözü-

nün geçeceği belirtilmek istenmiştir. 

Çiftçilikle ilgili söylenen Türkmen atasözlerinde ise şunlar dikkati çekmekte-

dir: 

“Ayal är bilen, dayhan yer bilen.” Atasözünde de söylendiği gibi çiftçinin işi 

toprakladır. Çiftçi ne kadar özen göstererek toprağını işler ve dikkat ederse topraktan 

alınan verim de o kadar iyi ve bereketli olur. Fakat hiçbir şey yapmayarak yerden 

ürün vermesini beklemek çiftçilikle bağdaşmaz. Çiftçilik hareketli olmayı ve beden 

gücünü gerektiren bir iştir. Çiftçi toprağıyla ne kadar uğraşırsa toprak da o kadar 

cömert davranır ve mahsul verir. “Dayhandan hereket - yerden bereket.” ; “Dayhan 

mert - yer comart.”  

Çiftçinin ektiği üründen istediği verimi elde edebilmesi tarlanın su ihtiyacının 

karşılanmasıyla da ilgilidir. Nehirden akan suyla ihtiyaç giderilmesine karşın her za-

man bu yeterli olmaz. Özellikle yağmurun yağması çiftçi ve toprak için çok önemli-

dir. Çiftçi elinden geleni yapsa da kuraklık, sel, yağış gibi etmenler Allah’a bağlıdır. 

Bu etmenlerin azı da çoğu da zarardır. Bir Türkmen atasözü “Irmaktan su akar, çift-

çiye Allah bakar.” şeklinde geçmektedir. “Arıkdan suv akar, dayhana Huday bakar.” 

“Dayhan garda dınar, çopan – görde.” Çiftçilik yaz mevsiminde çalışmayı 

gerekli kılan bir meslektir. Kışın toprağı işlemek hava koşulları nedeniyle mümkün 

olmadığından yaz boyunca çalışan çiftçiler kar yağdığında dinlenir. Çiftçiliğe karşı-

lık hayvancılık yazla birlikte kış mevsiminde de yapılmaya devam eder. Çobanın işi 

hayvanlarla olduğundan dinleneceği bir mevsim de yoktur. Bu sebeple atasözünde 

çobanın ancak mezarda rahata ereceği söylenmiştir.  

Türkmen atasözlerinde mesleklere göre verilen emek de konu edilmiştir. 

“Dayhan - kırk yılda, tüçcar - kırk günde.” Bu atasözünde çiftçilik ile tüccarlığın 

karşılaştırıldığı görülmektedir. Çiftçi ancak kırk yıl gibi uzun bir süre sonunda her 

açıdan belli bir düzeye ulaşırken tüccar çok daha kısa bir sürede yükselerek büyük 

kazançlar elde etmektedir. Bir başka atasözünde tüccarlığın görünüşte yolunun bir 

olsa da kazancının başka şekilde olduğu söylenmektedir. “Bezirgeniñ yolı bir bolsa-

da, rıskı başga.”  

“Çopansız mal bolmaz, kethudasız – il.” Atasözünde çobansız sürü ve kahyasız 

ülke olmayacağına değinilerek her şeyin başında o şeyi yöneterek yön veren, gerekli 

görev ve iletişimleri yerine getiren biri olması gerektiği vurgulanmıştır. Aksi hâlde 

başında lideri yani  yöneticisi bulunmayan ülkede bir düzenden, ilerleme ve gelişme-

den bahsedilemeyeceği söz konusu edilmiştir. “Bibaş ilde bereket bolmaz.” Başka 

bir atasözünde ise “Hökümdarsız ve hekimsiz yurtda oturma.” denilerek hükümdar 
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ile birlikte hekim de bir ülkenin olmazsa olmazı olarak görülmüştür. Bu paragrafta 

verilen atasözlerine göre Türkmenlerin yöneticilik ve sağlık konularına verdiği önem 

âşikardır.  

“İlini sılan – beg bolar.” Atasözünde yöneticiliğin bu kez farklı bir tarafına 

dikkat çekilmiştir. Yöneticilik mesleğinin gereklerinden ve en önemlilerinden biri 

yöneticinin halkını sevip saymasıdır. Ancak halkına ilgi ve değer gösteren, onların 

sorun ve isteklerini ön planda tutan bir yönetici halkın sevgisini kazanır ve daima 

saygı görür. Bu atasözüyle yönetici konumunda olan veya bu yola giren kimseler için 

halkın önemsenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.  

“Han azsa, iline deger, ayal azsa – ärine.” ; “Gögermedik ekinden yer örtener, 

oñmadık başçıdan il.” Atasözlerinin ilkinde lider konumdaki bir kişinin doğru yoldan 

ayrılarak iyi ve meşru olmayan işler yapmaya başladığında bunun zararının halka da 

değeceği söylenmiştir. İkincisindeyse yönetme yetkisini elinde bulunduran kişinin 

halk tarafından uygun görülmeyen herhangi bir tutumunu düzeltmediğinde sonucun 

onun aleyhine olacağı belirtilmiştir. Bunlara göre Türkmen atasözlerinden bu iki-

sinde liderlik veya yöneticilik mesleğinin kuralları ihlal edildiği takdirde ortaya çı-

kabilecek sonuçlar ifade edilmiştir. Atasözlerinde bu meslekteki kişilerin olumsuz 

yanlarına değinilerek bir liderde bulunması gereken vasıflar kastedilmiştir.  

“Rehimli şada (patışada) adalat bolmaz.” Padişahlık unvanını elinde bulun-

duran kişi, kimseyi ayırmaksızın herkese her durumda eşit davranmalıdır. Yukarıda 

verilen Türkmen atasözünde merhametli, acıma duygusu bulunan padişahın adaletsiz 

davranacağından bahsedilmiştir. Bir ülke yönetiminden sorumlu padişah her zaman 

hak ve hukuka uygun davranmaya ayrıca dikkat etmelidir. Önemli kararlar alırken 

öznellikten uzak olmalıdır. Şayet padişah adil olmazsa bu tahtının dağılarak viran 

olmasına neden olur. “Şemal kıbladan össe, boran bolarmış, şa eger adıl bolmasa, 

tagtı veyran bolarmış.” Burada padişahlık mesleği üzerinden yöneticilik göreviyle 

ilgili hükümlerin verildiği gözlenmiştir. 

Türkmen atasözlerinde mesleklerde gözlenen birtakım usulsüz eylemler üze-

rine de yargılar verilmiştir. Vereceğimiz atasözünde bu usulsüz eylemler arasından 

hırsızlığa değinilmiştir. “Mollañ özi ogurlap, özem yol taparmış.” atasözünde molla-

nın hırsızlık yaparak para kazanmanın kolay yolunu bulduğu söylenmiştir. Kişinin 

icra ettiği meslekte hırsızlık yapması meslek ahlakına ters düşen bir harekettir. Her 

meslek için geçerli olan dürüstlük ilkesinin burada göz ardı edildiği görülür. Meslek 

ahlakına uygun davranmak herkes için geçerli olsa da her kişinin bunu yerine getire-

meyeceği “Üç yıldızdan bolmaz mizan terezi30, Her molladan bolmaz adalat kazı.” 

                                                                            
30 Mizan terezisi: (Ar.) Dini inanışa göre öbür dünyada günah ve sevabı ölçen terazi. TTS. s. 626. 
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atasözünde ifade edilmiştir. Bu atasözünde her mollanın adaletli davranmayı başara-

bilen bir kadı olamayacağı söylenmiştir. Kişiler, hangi mesleği icra ediyor olursa ol-

sun adil olmaya ve mesleğinin gerekli kıldığı kurallar çerçevesinde hareket etmeye 

özen göstermelidir. Adaletsiz olmak ve hırsızlık yapmak aynı zamanda fertlerin ki-

şiliğiyle de yakından ilgili bir durumdur.  

Bundan önceki paragrafta verilen atasözünde hırsızlık, kişinin doğrudan bile-

rek ve isteyerek yaptığı bir eylem olarak karşımıza çıkmıştır. Fakat başka bir Türk-

men atasözünde işsizlik olgusunun insanları hırsızlık yapmaya itebileceğinden bah-

sedilmiştir. “İşsizlik ya gedaylıga elter, ya-ogruluga.” Ancak görüldüğü gibi bu ata-

sözünde hırsızlık tek seçenek olarak verilmemiştir. Böyle bir durumun dilenciliğe ya 

da hırsızlığa sevk edebileceği söylenmiştir. Kişinin hangisini tercih edeceği yine 

kendi kişisel değerlerine göre vereceği bir karardır. 

“Ussanıñ öyi oñmaz.” ; “Demirçiniñ atı nalsız, ädikçiniñ-ädigi.” iki atasözüne 

göre usta, ayakkabıcı, demirci vb. daha pek çok meslek grubunda çalışan kişiler baş-

kalarına verdiği hizmeti kendi işleri olduğunda sürekli ertelerler veya yapmaya za-

man bulamazlar. Bu özelliklerin ve araç gereçlerin kendilerinde olduğunu bildikle-

rinden önce başkalarının işlerini yapmaya ve onlara yardımcı olmaya çalışırlar.  

Türkmenlerin atasözlerinde bilime ve bilim sahibi kişilere verilen değer göze 

çarpmaktadır. “Alım öldi, ılım öldi.” atasözünden anlaşıldığı üzere bilgin kişilerin 

ölümü demek ilimin de kaybolması demektir. Bu yüzden okumuş, âlim kişiler en 

yüksek makam olan padişahlıktan dahi üstün tutulmuştur. Aynı zamanda bir Türk-

men atasözünde ilim sahibi kadının şahide ihtiyaç duymayacağı söylenmiş ve bu ifa-

deyle ilim yolunda ilerleyenler güvenilir, doğru kimseler olarak yansıtılmıştır. “Bi-

limli adam patışadan yokarı.” ; “Ilımlı kaza şayat gerek bolmaz.”  

Bunların dışında meslekler, Türkmen atasözlerinde farklı bir konuyla ilgili an-

latılmak istenen düşüncenin ifadesinde kullanılmıştır. Misal gösterecek olursak 

“Gövün kazı, göz terezi.” atasözünde “gönül”, “kadıya” benzetilmiştir. Böyle bir ben-

zetme olup biten yaşadığımız her şeyi kendi içimizde yargıladıktan sonra yine gön-

lümüzden gelen ses ve hisse göre bir karara varmamızdan dolayı yapılmış olmalıdır.  

 

2. MESLEKLERLE İLGİLİ DEYİMLER 

Türkmen Türkçesinde mesleklerin esas alındığı deyimler, “içinde meslek adı 

geçen deyimler” ve “bir meslek adının kastedildiği deyimler” olarak iki şekilde 

karşımıza çıkmıştır. Türkmen Türkçesinde meslek adları kullanılarak kurulan 

deyimlere daha az rastlanırken başka kavramlar kullanılarak bir meslek adının 

belirtildiği deyimlere daha fazla rastlanmıştır.  
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2.1. İçinde Meslek Adı Geçen Deyimler: 

cuvazçıñ erkeği yalı: bir yerde dolanıp duran, gözü bağlanmış gibi hiçbir  yere 

gidemeyen -insan için-. 

garavula almak: 1. nişan almak, gezlemek. 2. gözlem altına almak. 

gassaba yağ gayğı geçä can: koyun can derdinde, kasap yağ derdinde; keçiye 

can kaygısı, kasaba et/yağ kaygısı; herkes kendi derdinde.  

geday gezmek: kapı kapı dolaşarak dilenmek, dilencilik etmek. 

yetim gözi çemçede odunçıñkı omçada: koyun can derdinde, kasap yağ 

derdinde; keçiye can kaygısı, kasaba et kaygısı. 

 

2.2. Bir Meslek Adının Kastedildiği Deyimler: 

eli eğrelmek: yankesicilik etmek, çalmak. 

eli eğri: hırsız, yankesici. 

eli eğrilik: başkasının malına göz dikme, hırsızlık etme. 

geday gezmek: kapı kapı dolaşarak dilenmek, dilencilik etmek. 

hakına tutma: para karşılığında iş yaptırılan, ücretle çalıştırılan, bir işi ücretle 

yapan. 

il gezmek: kapı kapı dolaşmak, dilencilik yapmak, dilenmek. 

kelle kesmek: adam öldürmek, cellâtlık etmek. 

kesanasına tutmak: para karşılığında çalıştırmak üzere tutmak, ücretle 

çalıştırmak. 

öy urmak: hırsızlık etmek, birinin evini soymak.  

öy yarmak: hırsızlık etmek, birinin evini soymak. 

potratçı bolmak: kabala çalışmak. 

tağta mündürmek: tahta çıkarmak, birini padişah yapmak. 

yol saylamak: iş seçmek, meslek seçmek. 

yurtdan çıkan: eşkıya, hain, haydut, hayta, harami, serseri, ahlâksız. 

yurt soramak: hükümdarlık etmek, memleketin idaresinin eline almak. 

yurt yıkan: eşkıya, hain, haydur, hayta, harami, serseri, ahlâksız. 

yüke verdiş: yük taşımaya alışkın olan, hamal. 
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SONUÇ 

Atasözü ve deyimlerde yer verilen meslekler eski Türk toplumlarının geçim 

kaynakları arasında nelerin bulunduğunu gösterirken onların sosyokültürel ve eko-

nomik yapısıyla ilgili de fikir sahibi olmamızı sağlar. Mesleklerin geçtiği Türkmen 

atasözlerinden Türkmenlerin benimsemiş olduğu göçebe yaşam tarzı nedeniyle bir 

dönem hayvancılık ve avcılıkla uğraştıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra çiftçilik 

üzerine söylenmiş atasözleriyle karşılaşılması Türkmen halkının ekonomik faaliyet-

leri arasında tarımın da yer aldığını göstermektedir. Öyleyse ekonomik hayat, yaşam 

tarzına göre şekillenmiştir.  

Mesleklerle ilgili Türkmen atasözlerinde özellikle bir meslek sahibi olmanın 

önemine dikkat çekilmiştir. Bununla beraber yapılmak istenen bir işle ilgili gerekli 

eğitimin alınması birçok atasözünde vurgulanırken çalışıp çabalayarak, emek vererek 

bir yerlere gelmek, bir işi erbabına yaptırmak, her zaman adalete uygun hareket et-

mek, hak yememek, adil ve dürüst olmaya itina etmek gibi konular üzerinde durul-

muştur. Atasözlerinde işlenen bu konular aracılığıyla uygun bulunan ve bulunmayan 

bazı tutumlar anlatılmak istenmiştir. Türkmen atasözlerinde, her kişinin icra ettiği 

mesleğin etik kurallarına uyması gerektiği yönünde genel bir yargı verilmiştir. Ay-

rıca meslek konulu atasözlerinden Türkmenlerin ilime ve bilime karşı son derece du-

yarlı oldukları kanısına varılmıştır.  

Toplumdan topluma değerler arasında farklılıklar bulunabilmektedir. İçinde 

meslek adı geçen Türkmen atasözlerinin değerlendirildiği bu çalışma sonucunda 

Tükmenlerin; etik davranış ilkelerine uymak, disiplinli olmak, sorumluluk sahibi ol-

mak, çalışkan olmak, profesyonel olmak, bilgili olmak, kanaatkâr olmak, adaletli 

davranmak, doğru ve dürüst olmak; hakkaniyet, sistemlilik, sevgi ve saygı gibi top-

lumsal değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Ele aldığımız atasözlerine göre bilhassa 

da disiplin, adalet, doğruluk ve dürüstlük ile etik ilkelere uyma onların en hassas 

noktalarını teşkil etmektedir. 

Türkmen atasözleri arasında bir atasözünde iki mesleğin yer aldığı örnekler 

bulunmaktadır. Bu atasözlerinde çoğunlukla iki meslek farklı taraflarıyla karşılaştı-

rılmıştır. Karşılaştırma yapılırken ifadeyi daha güçlü kılmak amacıyla söz tekrarları 

ve karşıt anlamlı sözcükler sıkça kullanılmıştır. 

Türkmencede deyimler için kullandığımız eserde yapılan tarama sonucunda 

kuruluşunda meslek adının yer aldığı deyim sayısının bir hayli az olduğu görülmüş-

tür. Türkmen Türkçesi deyimlerinde meslekler daha çok bir deyimin ifade ettiği an-

lamda karşımıza çıkmıştır. İkinci grupta gösterilen bu deyimlerin genellikle hırsız, 

eşkıya ve haydut gibi meşru olmayan meslekleri belirtmek için kullanılan deyimler 

olduğu dikkati çekmiştir.  
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Öğr. Tuğba MUTLU 

Sakarya Üniversitesi 

ÖZET: Bireysel ve toplumsal sağlığı tehdit eden şiddet olgusu, çocuk-

lar üzerinde istismar ve pedofili biçiminde vuku bulmaktadır. Dünya üzerin-

deki birçok coğrafyada çocuk istismarı ve pedofili vakalarında günden güne 

artış görülmektedir. Hapis cezası gerektiren bir suç olan Pedofili çocuğun ma-

ruz kaldığı en büyük tehlikelerden birisidir. İstismara maruz kalan çocuklar,  

psikolojik, fiziksel ve sosyal açıdan zarar görmektedirler. Başta çocuklar olmak 

üzere toplumun tümünü tehdit eden bu sorun, hassasiyetle üzerinde durulması 

gereken büyük bir tehlikedir. Özellikle son dönemlerde edebiyat dünyasındaki 

kitapların bazılarında pedofili yanlısı ifadeler ile karşılaşılmakta ve medyada 

bunlarla ilgili haber içerikleri üretilmektedir. Bu doğrultuda kamuoyuna haber 

aktarımı sağlayan medyanın sorumluluğu oldukça fazladır. Medya, pedofili ve 

çocuk istismarı hakkında toplumu bilinçlendirme ve bilgilendirme görevini ye-

rine getirmekle yükümlüdür. Bu doğrultuda basında yer alan pedofili konulu 

haber içerikleri ve sunuş biçimlerinin akademik alanda incelenmesi gerekmek-

tedir. Bu kapsamda, edebiyat kitaplarında rastlanan pedofili ifadeleri bağla-

mında Hürriyet, Güneş, Yeni Akit online gazetelerinde üretilen haber içerikleri 

ve ilgili haberlerin sunumu söylem analizi yöntemi kullanılarak tahlil edilmek-

tedir.Çalışmanın amacı pedofili ve çocuk istismarına değinerek, kamuoyunda 

farkındalık oluşturmak ayrıca günümüz internet haberciliğinde konunun ele alı-

nış biçiminin ortaya konularak medyanın asli sorumluluğunu yerine getirme-

sine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada Hürriyet, Güneş ve Yeni Akit internet 

gazetelerinde 27.05.2019-02.06.2019 tarihleri arasında edebiyat metinlerinde 

pedofili ifadeleri ile ilgili ele alınan üç haber Teun A. van Dijk’ın eleştirel söy-

lem çözümlemesi modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Bu anlamda çalışma, il-

gili internet gazetelerindeki konu ile ilgili haber metinlerinin makro ve mikro 
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yapı ile çözümlenmesini kapsamaktadır.  Araştırmaya dahil olan haber metin-

lerinin pedofili konusunda toplumu biliçlendirme ve bilgilendirme işlevinin ol-

madığı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışma, belirli tarih aralığıyla, üç farklı 

gazeteden alınan üç farklı haber ile sınırlı tutulmuştur. Pedofili ve çocuk istis-

marının basında temsiline yönelik literatürde yeterli araştırmaya rastlanma-

maktadır. Bu çalışma kavramsal bilgi birikimi barındırmasının yanı sıra ala-

nında öncülük ederek literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla be-

raber ilgili araştırmanın, toplumsal bilinç, medya ve basın düzleminde olumlu 

yansımalarının görüleceği düşünülmektedir. Psikoloji, hukuk, sosyoloji, davra-

nış bilimleri, iletişim bilimleri gibi birçok bilimsel alanda incelenen pedofili 

kavramının altında yatan sebepler uzun yıllardır araştırılmaktadır. Toplumun 

temel taşı olan çocuklar yarının yetişkinleri ve ülkemizin geleceğidir. Çocuğa 

istismar ve pedofilinin önlenmesi için topyekun bir çalışma gereklidir. Bu yüz-

den devlet, güvenlik güçleri, medya başta olmak üzere tüm organlar üzerlerine 

düşen görevleri etkin bir şekilde gerçekleştirmelidirler. Gazeteler her gün bir-

çok olayı haber adı altında okuyucusuna ulaştırmaktadır.  Medya ve basın ha-

berler aracılığıyla toplumu bilinçlendirmek, eğitmek, bilgilendirmektedir. 

Medyanın toplumdaki düzeltilmesi gereken durumları 4.güç olarak eleştirerek, 

devlet organlarına iletmek ve yapıcı bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Bu doğ-

rultuda pedofili haberleri de ele alınacak haberler arasındadır. Basın bu du-

rumda toplumsal bir işlev üstlenerek kamuoyunu çocuk istismarı ve pedofili 

hakkında bilinçlendirerek, bu sorunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmalı-

dır. Türkiye yazılı basınında pedofili hakkında yer alan haberler incelendi-

ğinde, ilgili haberlerin birçoğunun farkındalık oluşturmaktan ve bilgilendirme 

yapmaktan yoksun olduğu dikkati çekmektedir. Toplumda önemli bir rolü bu-

lunan basının pedofili konusuna tiraj kaygısıyla eğildiği, bu doğrultuda haber 

içeriklerinde sansasyonel ifadelere ve görsellere yer verdiği görülmektedir. 

Tüm bu veriler ışığında pedofili probleminin basında, medyada sorumsuzca 

üretildiği ve kitlelere yarar sağlamaktan uzak bir şekilde yansıtıldığı gerçeği 

sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Pedofili, çocuk istismarı, medya, internet gaze-

teciliği 

 

 

GİRİŞ 

Çocuğa istismarın ve pedofilinin başlangıcının insanlık tarihi kadar eski tarih-

lere dayandığı görülmektedir. İstismar kelimesi geneli kapsasa da içerisinde çocuğa 

karşı fiziksel, cinsel ve duygusal şiddeti de barındırmaktadır. İstismar toplumda sa-

nılanın aksine sadece cinsel şekilde değil çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini 

etkileyecek şekilde de gerçekleşmektedir. Bu davranışlar, sömürü, tehdit, taciz, cina-

yet, tecavüz gibi birçok olumsuz eylemi içerisinde barındırmaktadır. Ancak bu du-

rum aile ve çocuk tarafından toplumdan dışlanma ve utanç verici bir durum olduğu 
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düşüncesi ile saklanmakta ve kayıt altına alınmamaktadır. Pedofili, çocuğun tüm ya-

şantısını ve ileriki dönemde hayatının gidişatını etkileyerek olumsuz yönde gelişim 

göstermesine neden olmaktadır. Pedofili bir dürtü bozukluğudur ve pedofili birey 

yaptığını bir hata olarak kabul etmemekle birlikte kendisini kurban olarak nitelendir-

mektedir. Böyle bir davranışa maruz kalan çocukların psikolojik ve tıbbi destek ala-

rak topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve ruh halinin iyileştirilmesi konusunda 

profesyonellerden yardım alınarak rehabilite merkezlerinde bu çocuklara destek ve-

rilmesi gerekmektedir. Günümüzde çocuk istismarı ve pedofilinin yaygınlığı ve 

önemi açısında birçok farklı alanın ilgilendiği bir konudur. Psikoloji, hukuk, sosyo-

loji, davranış bilimleri, iletişim bilimleri gibi birçok önemli alanın incelemesi altına 

olan bu kavramın altına yatan nedenler araştırılmaktadır. Bu konu üzerinde hassasi-

yetle durulmasının temel nedeni ise toplumsal bir sorun olması ve her çocuğun canı-

nın değerli ve korunası olmasıdır. Bir toplumda çocukların gelişimi, güvenliği ne 

kadar iyi ise gelecekteki yansımasının o kadar iyi olacağı düşünülmektedir. Çocuğa 

istismar ve pedofilinin önlenmesi için öncelikle toplumun iyileştirilmesi önem arz 

etmektedir. Bu yüzden devlet, güvenlik güçleri, medya başta olmak üzere tüm organ-

lar toplumsal görevlerini iyi bir şekilde gerçekleştirmelidir. Toplumda meydana ge-

len ve haber değeri olan olaylar medya tarafından haberleştirilerek kamuoyuna su-

nulmaktadır. Gazeteler her gün birçok olayı haberleştirerek okuyucusuna ulaştırmak-

tadır.  Medya ve basının bu anlamdaki görevi toplumu bilinçlendirmek, eğitmek, bil-

gilendirmek ve doğru haberler aktarmaktır. Toplumda düzeltilmesi gereken durum-

ları 4.güç olarak eleştirerek, devlet organlarına iletmek ve yapıcı bir rol üstlenmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda pedofili haberleri de ele alınacak haberler arasındadır. 

Basın bu durumda toplumsal bir işlev üstlenerek kamuoyunu çocuk istismarı ve pe-

dofili hakkında bilinçlendirerek, bu olayların önüne geçmeye çalışmalıdır. Bu an-

lamda, Türkiye yazılı basınında yer alan haberler incelendiğinde, birçoğunun top-

lumu eğitmeden yoksun olduğunun ve bilgilendirme yapılmadığı dikkat çekmekte-

dir. Toplumda önemli bir rolü olan basın ve medyanın gerçeklik üretimine yardımcı 

olarak, toplumu bilinçlendirmesi ve aksaklıkları iyileştirici bir rol oynamak yerine 

pedofiliyi göz ardı etmesinin nedeninin tiraj sayılarını arttırarak, haberlerin daha çok 

okunmasını sağlamak için sansasyonel ifadelere ve görsellere yer verilmesi olduğu 

düşünülmektedir. Gazetelerde çocuğa cinsel istismar haberlerinin sayısı oldukça 

fazla olsa da pedofili ve pedofili bireyler hakkında bilginin yer almaması, çocuğa 

istismarın daha çarpıcı ve ilgi çekici olduğu için ele alındığını göstermektedir.  
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1.ÇOCUK İSTİSMARI 

İstismar, her toplumda her yaştan çocuğa cinsel, fiziksel, psikolojik gibi çeşitli 

şekillerde uygulanarak çocuğun tehdit edilmesi, taciz edilmesi, korkutulması, zorba-

lık yapılarak kötü davranışlarda bulunulmasını ifade etmektedir (Güldeste, 

2018:490).Günümüzde çocuk istismarı yaygın bir şekilde toplumsal açıdan önemli 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Saldırgan tarafından çocuğa  uygulanan ve 

istismarcının dürtülerini besleyen cinsel içerikli eylemler çocuk istismarı olarak ifade 

edilmektedir (Polat, 2015: 60).  Çocuklara yönelik olan istismar türü çocuk üzerinde 

daha kalıcı etkiler bırakmaktadır. Çocuk istismarı, çocuğu duygusal ve davranışsal 

bakımdan olumsuz yönde etkileyen davranışlardan oluşmaktadır. Başka bir tanıma 

göre çocuk istismarı, çocuğa yakın ya da uzak çevresi tarafından uygulanan, toplum 

ve uzmanlar açısından hoş görülmeyen ve çocuğa psikolojik ve gelişim açısından 

zarar verici davranışların uygulanmasıdır (Tıraşçı ve Gören, 2007:70). İstismarı uy-

gulayan kişinin çocuk ile arasında kan bağı  olması veya aile ve akrabaları istismara 

maruz kalmışsa, bu durum ensest olarak  ifade edilir (Alpaslan, 2011:194). İstismara 

uğrayan çocuk bedensel, psikolojik, cinsel anlamda ve sağlık, güvenlik açısından za-

rar görmektedir. Toplum içerisinde istismara uğrayan çocukların yalnızlaştığı, içine 

kapandığı ve sosyalleşemediği görülmektedir. İstismar, çocukların sosyal ortamlarda 

kendilerini gösterememelerine sebep olduğu gibi kişilik açısından da  direkt olarak 

etkilenmelerine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda çocuk yaşamını devam ettire-

bilmek için iç güdüsel olarak  savunmacı sağlıksız bir kişilik oluşturmaktadır (Uğurlu 

ve Gülsen, 2014:9).   Çocuk istismarı dört şekilde sınıflandırılmaktadır (Yıldız, 

2009:181). Bu sınıflandırma, fiziki istismar, duygusal zorbalık, cinsel istismar, ço-

cuğu ihmal etme şeklindedir. Her çeşit istismar, çocuğun tıbbi, ruhsal ve fiziki açıdan 

gelişimini olumsuz etkileyerek çocuğun yaşantısı boyunca sosyal, fiziksel, ruhsal ve 

sağlık açısından sorunlar yaşamasına neden olmaktadır (Kaytez, Yücelyiğit ve Ka-

dan, 2018:18).  Hukuki açıdan 18 yaşını doldurmamış her insan,  çocuk sayılmaktadır 

(TCK, 6/1-a madde) Türk Ceza Kanunu’nun yaptığı “cinsel istismar tanımı a) Onbeş 

yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve so-

nuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 

cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etki-

leyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.“ 

şeklinde aktarılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada çocuğa cinsel istismar 

vakaları artmıştır. Bu vakalar medya tarafından haber biçiminde halka sunulmakta-

dır. Çocuk birçok kişi tarafından cinsel istismara maruz kalabilmektedir. Çocuğun 

istismarcısı okul, bakıcı, akraba gibi yakın çevresinde de yer alabilmektedir (Kur-

doğlu, Kurdoğlu, Güler ve Özgökçe, 2010:286). Bu kişiler, birinci dereceden yakını 
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olan anne, baba, dede, amca olabileceği gibi öğretmen, komşu ya da çocuğun tanı-

madığı herhangi bir kişi olabilmektedir. İstismar eğilimi olan kişiler,  genellikle ço-

cukluk döneminde istismara uğramış ya da şiddet görmüş kişiler olduğu tahmin edil-

mektedir. Çocuğa istismar, bazı toplumların değer yargıları ve kültürü içerisinde is-

tismar eylemi olağan olarak değerlendirilebilmektedir (Gökalp, Kaya ve Övün, 

2018:61). Günümüzde çocuklara cinsel istismar oldukça sık rastlanılan bir sorun ha-

line gelmiştir. Tacizcinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, ekonomik durumu, yaşadığı 

coğrafya ayırt edilmeksizin çocuklar cinsel istismara maruz kalmaktadır. Genellikle 

çocuk istismarları birçok nedenden dolayı gizli tutulmaktadır (Sağır ve Gözler, 2013: 

70). Çocuklara uygulanan cinsel istismarların birçoğu saklanmakta ve kayıt altına 

alınmamaktadır (Topbaş, 2004: 6). Cinsel istismar hem psikolojik, hem hukuki, hem 

sağlık, hem güvenlik hem de toplum açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Ço-

cukluk döneminde istismara maruz kalma, özellikle de cinsel istismara kurban 

edilme,  çocuğun ruh ve beden açısından sağlığına ve yaşamsal faaliyetlerine zarar 

vererek mutsuzluğa sürüklemektedir (Bakır ve Kapucu, 2017:15).  Çocuk istismar-

larının görülme sıklığı aynı zamanda ülkelerin gelişmişliğini yansıtmaktadır. Geliş-

miş ülkelerde çocuk istismarı oranları düşükken, gelişmemiş ülkelerde çocuk istis-

mar oranın yüksek olduğu ve her geçen gün arttığı görülmektedir. Bir bölgede çocuğa 

uygulanan istismarın algılanış biçimi, o bölgenin kültürü, yaşayış biçimleri, gelenek-

sel yapısı, kültürü, değer ve inanç kalıpları hakkında bilgi verir.  Çocuğa istismarın 

Türkiye’de Doğu bölgesinde, bölgenin kültürü ve tutucu yapısı açısından göz ardı 

edilmesinden dolayı bu bölgede yaşayan istismara uğramış çocukların sayısının çok 

daha fazla olduğu düşünülmektedir (Kurdoğlu, Kurdoğlu, Güler ve Özgökçe, 2011). 

Utanma, dışlanma, şiddet, korku ve tehdit nedeniyle istismar gizlenmektedir. Bunun 

sonucunda Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak hastanelerde mağdur olarak 

kayıt altına alınan çocuğun, tekrar mağdur olmasını engellemek, psikolojik ve sosyal 

açıdan iyileşmesini sağlamak için Çocuk İzleme Merkezleri hizmet vermektedir (Öz-

demir ve Çelbiş, 2012: 60). Çocuk istismarında dünyadaki oranlar incelendiğinde, 

çocuğa cinsel tacizin her geçen gün arttığı görülmektedir. Türkiye’de yapılan araş-

tırma verilerine göre, bedensel istismar %30-35 iken , cinsel istismar oranı %13 ola-

rak aktarılmaktadır. 2014’de Türkiye’de yapılan bir araştırmada istismar kurbanları-

nın %84,6 gibi büyük bir kısmı kız, %15,4’ünün erkek olduğu belirlenmiştir (Türk-

men, Sevinç, Kırk, Erkul ve Tahliye 2017: 198).  Kız cinsiyetinin daha fazla istismara 

maruz kaldığı görülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre çocukların istismar 

edilme süreci aile içerisinde başlamaktadır (İbiloğlu, Atlı, Oto ve Özkan, 2018: 86) 

Aileleri tarafından istismar edilen çocukların gelecekte bu durumu kendilerine dö-

nüştürerek kurban aramaları oldukça normal hale gelmektedir (Öncü, Kurt, Esenay 
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ve Özer, 2012:129). Çocukların istismar süreçlerinde yaşadıkları toplumun da ol-

dukça etkisi olmaktadır. Çocuğun içerisinde bulunduğu ailenin eğitim ve ekonomik 

durumu, aile içerisindeki iletişimi, anne babanın ayrı yaşaması, boşanmalar, evlilik 

dışı birliktelikler, sosyal açıdan etkinliği, aile bireylerinin kimliği, aile kurumunun 

kültür ve değerleri etkili olmaktadır.  Çocuk istismarı ile ilgili haberlerin medyaya 

yansıması esasında çok yeni bir durumdur. Daha önceleri bu olayların yaşandığı bi-

linse de açığa çıkartılmamakta ve haber yapılması engellemekteydi. Ancak günü-

müzde çocuk istismarı ve pedofilinin yaygınlaşması ve çocuklar üzerinde ciddi teh-

likeler oluşturulması bu sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Son zamanlarda 

kamuoyuna yansıyan bu ciddi sorun karşısında alınacak önlemler çocukların gelişimi 

ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. İstismara maruz kalmamaları için çocuklara 

yaş ve gelişim açısından en uygun dönemde, profesyoneller tarafından istismar hak-

kında algılayabilecekleri nitelikte bilgiler ve cinsel açısından bir  eğitime tabii tutul-

maları gerekmektedir (Kır, 2013:794). Bu eğitimde çocuklara istismarın ne olduğu, 

istismar şekilleri ve bu istismar sekillerinin hangi eylemleri içerdiği, bu durumda ne 

yapabilecekleri, sakıncalı sayılabilecek durumları ve onları bekleyen tehlikeleri, ken-

dilerini nasıl korumaları gerektiği uygun bir dil ile psikolojik destek alarak anlatıl-

malıdır. Ancak bilinçli bir çocukluk dönemi kurban olma riskini azaltarak, tehlikeleri 

önler ve istismara maruz kalma durumunu ortadan tamamen kaldıramasa da top-

lumda yaygınlığının azalmasına engel olabilmektedir. 

 

1.1.Pedofili 

Pedofili parafililerin alt grubunda ele alınan bir cinsel dürtü bozukluğudur ve 

pedofilik davranış ortaya çıkarsa  hukuken bu eylem cinsel istismar olarak ifade edil-

mektedir ( Polat, 2015:60). Pedofili,  çocuk sayılan bir bireye, süresi en az 6 ay olmak 

üzere, sürekli devam eden, kişinin cinsel dürtüleri ile ortaya çıkan ve cinsellik içeren 

davranışlardan oluşan bir eylem olarak ifade edilmektedir (İbiloğlu, Atlı, Oto, Öz-

kan,2018: 84). 18 yaşından büyük bir kişinin bir çocuğa karşı gösterdiği cinsel istek 

ve eğilim sonucunda ortaya çıkan davranışlardır.  Bu davranış fiziksel olabileceği 

gibi, istek eğilimi sınırları içerisinde de meydana çıkabilmektedir, ancak cinsel ilişki 

yönünde eylemlerinde gerçekleştiği görülmektedir (Akdoğan, 2005:7). Genellikle er-

genlik dönemlerinde ortaya çıkan bu davranış bozukluğu, ergenlik öncesi çocukları 

hedef almaktadır. Bu davranış bozukluğunun, ani bir duygusal değişimle ya da bir-

denbire ortaya çıkmadığı psikolojik çalışmalar ile ifade edilmektedir. Pedofili, kişi-

lerin genlerindeki baskınlıklar sonucu ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Pedofili dav-

ranışları hukuki anlamda bir suçtur. Aynı zamanda kontrolsüzlük sebebiyle psikolo-

jik rahatsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Pedofili davranışını gerçekleştiren kişiler, 

toplumda kendilerini belli etmeden yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu kişilerin iyi 



Pedofili Konulu Edebiyat Metinleri İle İlgili Online Haber 

199 

bir gözlem yapmak dışında belirlemek oldukça zordur. Ancak her davranışında pe-

dofili olarak değerlendirilmeyeceği göz ardı edilmemelidir. Pedofili genellikle, bire-

yin başarısızlık ve mutsuzluk hissi, düşük benlik algısı, küçük yaşlarda cinsel istis-

mara maruz kalma, cinsel isteğini kontrol edememe, dürtü bozukluğu, psikolojik ra-

hatsızlıklar, cinsellikten uzak bir yaşam ve bastırılmış duygular sonucu ortaya çık-

maktadır. Pedofilik bireyler çevresiyle samimiyet oluşturma va uzun süreli ilişkiler 

kurma konusunda zorlanmaktadır (Erdoğan, 2010: 141). Pedofili davranışlarının or-

taya çıkmasında ebevyn davranışlarının etkisinin oldukça fazla olduğu düşünülmek-

tedir. Anne ve babanın karakteri, davranışları ve aile içi iletişimdeki etkinliği, baskıcı 

davranışları kişinin karakterinin biçimlenmesinde etkili olurken pedofili davranışla-

rının oluşmasında da etkili olmaktadır. Bu kişiler genellikle küçük erkek çocuklarına 

ya da  kız çocuklarına ilgi duymaktadır (Sağır ve Balı, 2014: 71). Pedofililerin en 

önemli özelliği cinsel dürtüleri sonucundan çocuklara verdikleri zararın yanlış bir 

davranış olmadığını düşünmeleridir. Pedofililer genellikle kendilerini kurban veya 

mağdur olarak nitelendirmektedirler. Bundan dolayı kendilerinde bir suçluluk duy-

gusu ya da yaptıklarının doğru bir davranış olmadığı düşüncesine kapılmamaktadır-

lar. Bir davranışı pedofili çevresinde değerlendirebilmek için saldırganın bu davra-

nışı bilinçli olarak yapması ve çocuk tarafından yanlış bir davranış olduğu anlaşıl-

ması önemli bir etkendir (Topbaş, 2004:76). Pedofilinin nasıl oluştuğu ile ilgili tar-

tışmalar ise hala sürmektedir. Genellikle kapalı toplumlarda sıklıkla yaşanan bu du-

rum, toplumda yaygın olmakla birlikte toplumsal bir baskı ve korku sebebiyle sak-

lanmaktadır. Çok sayıda çocuk pornografi ögelerinin bulunması, çocuk tacizleri ve 

çocuk fuhuşuna olan rağbet bunun yaygın şekilde yaşandığının kanıtı olmaktadır. 

Toplumda çocukların bu zarar verici davranışlara  maruz kalmaması açısından başta 

devlet ve kanunlar olmak üzere, bu konu üzerinde çalışan tıp ve psikiyatri alanında 

uzmanlar ve toplumda  pedofili hakkında farkındalık yaratılması, ebeveynlerin bu 

konu hakkında bilinçlendirilmesi, çocukların korunması hakkında bilgi verilmesi ve 

bu durumun önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır (Alay ve Polat, 

2012:208). 

 

1.2.Pedofilinin Yaygınlığı 

Çocuk istismarının altında yatan birçok sebep bulunmaktadır. Bunlar, anne ba-

banın evlilik birliğini sonlandırması, anne veya babasız büyüme, ailevi sorunlar, eko-

nomik sorunlar, aile içerisindeki iletişim bozukluğu, ailede şiddet, ilgisiz ve bilinçsiz 

aile yapısı, yaşanılan coğrafya, toplumun kültürü gibi sebepler sayılabilmektedir. Ço-

cuk istismarı sadece istismara uğrayan çocuğu fizyolojik, psikolojik, tıbbi açıdan et-

kilemek ile kalmamakta tüm toplumu etkilemektedir.  İstismarın gerçekleşmesinin 

altında çocuk ile yeteri kadar ilgilenmeme ve bilinçsizce davranmak yatmaktadır 



Metin IŞIK – Tuğba MUTLU 

200 

(Gökalp, Kaya ve Öğün, 2018: 61). Türkiye’de istismara uğrayan çocukların sayısı-

nın her geçen gün arttığı görülmektedir.  TÜİK’in araştırma verilerine göre, 2014’de 

74 bin 64 istismara uğrayan çocuk olduğu bilinirken, 2016’da bu sayı 83 bin 552 

olmuştur. İstismarın en çok saklanan türü olan cinsel istismara maruz kalan çocukla-

rın oranı 2014-2016 yılları arasında yüzde 33 şeklinde artış göstermiştir.  UNİCEF’in 

Türkiye’de  çocuk istismarı ve aile içi şiddet ile ilgili yaptığı araştırmaya (2010) göre 

7-18 yaş arasındaki çocukların, %51 gibi büyük bir oranda duygusal istismarın, %43 

fiziksel istismarın, %3 cinsel istismara maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Buna göre 

çocukların büyük bir kısmının ailesi ve çevresi tarafından duygusal anlamda istis-

mara ve şiddete kurban gittikleri anlaşılmaktadır. Bilinçsizce çocuk yetiştirme tarzı, 

ilgisiz bırakma, kıyaslama, aşağılama, hakaret ve küçük düşürme gibi davranışlar 

çocuğun gelişimini ve ilerideki yaşantısını olumsuz etkilemektedir.  

TÜİK’in 2014-2015 yılları arasını kapsayan araştırmasına göre, İstanbul ve 

İzmir’de cinsel suç mağduru çocukların sayısı artarken, Adana’da mağdur çocukların 

sayısında düşme yaşanmıştır (www.tuik.gov.tr/basinOdasi/Tekzipler/Tek-

zip_20170612_2.pdf). Ancak istismar gördüğü için utanç duyan ve toplumsal açıdan 

tepki görmekten korktuğu için bu durumu saklayan çocuklar ve bu çocukların ailele-

rinden dolayı gerçek istatistikleri tam anlamıyla ulaşmak pek mümkün olmamakta-

dır. 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve HÜNEE-Türkiye'de Kadına 

Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması ile elde edilen verilere göre kırsal kesimde fizik-

sel ve cinsel tacizin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır (http://www.tuik.gov.tr/Mic-

roVeri/KYAS_2014/ozet-tablolar/index.html). Yaşanılan coğrafyanın karakteri, de-

ğerleri, norm ve ahlak yapısı istismar oranı açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Cinsel istismar oranlarına bakıldığında kız çocuklarının istismara uğrama olasılığı 

erkeklere göre üç kat daha fazla olduğu görülmektedir (Türkmen, Sevinç, Kırlı, Erkul 

ve Kandemir, 2017:198). Genellikle istismarcının ya da diğer bir deyişle saldırganın 

ise erkek olduğu ifade edilmektedir. Türkmen ve arkadaşları (2017) tarafından yapı-

lan bir araştırmaya göre istismarcılarının tamamının erkek olduğu ifade edilirken, 

%54,1 gibi büyük bir kısmının tanıdık olduğu, %14,1’lik kısmın ise akrabalardan 

oluştuğu aktarılmıştır. İstismara uğrayan çocukların %83,5’inin istismara uğradıktan 

sonra psikolojik açıdan zarar görmüş olup,  davranış ve stresi kontrol altına alamama 

ve içe kapanma gibi gibi travmatik, psikolojik sorunlar ile başa çıkmaya çalışmakta-

dır. Çocuğun istismarına sebep olan nedenler araştırıldığında aile içerisinde veya ya-

bancı istismarcı  ile lgili tehlikeler bulunurken ve çocuk ile ilgili de tehlike içeren 

noktalar olduğu görülmektedir (Beyazıt ve Ayhan, 2015: 444). 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/Tekzipler/Tekzip_20170612_2.pdf
http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/Tekzipler/Tekzip_20170612_2.pdf
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/KYAS_2014/ozet-tablolar/index.html
http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/KYAS_2014/ozet-tablolar/index.html
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2. İNTERNET GAZETECİLİĞİ 

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte oluşan yeni internet ortamı, 

bireylerin alışkanlıklarını değiştirmeyi başarmış olup, medya ve gazetecilik alanında 

da köklü değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler gazetecilik alanında 

yeni bir tür olarak internet gazeteciliğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gazeteci-

lik biçiminde, içerik  bir kağıt üstünde basılı bir biçimde değil internet yoluyla okura 

ulaştırılmaktadır (Duman, 2018:260).  Hızla gelişen alt yapı yeni bir düzen oluştur-

mayı başarmıştır. Bu hızlı gelişmeler medyanın gelenekselden yenilikçi anlayışa kay-

masına neden olmuştur. 1990 yılında, medya kuruluşları bu alanda internetin önemini 

anlayarak kullanmaya başlamışlardır (Aktaş, 2007:30). İnternet teknolojisi ile des-

teklenen yeni medya, haberleri kamuoyuna ulaştırmak için farklı bir yöntem bulmuş-

lardır. Bu şekilde okur-medya, medya-okur arasında karşılıklı bir etkileşim söz ko-

nusu olmuştur (Çakır, 2007:125). Günümüzde tüm gazete kuruluşları internet gaze-

teciliğine yani diğer bir deyişe internet gazeteciliğine geçiş yapmışlardır. Aktüel Der-

gisi Türkiye’de 1995 yılında, içeriğini internet üzerinden okuruna sunan ilk dergi 

iken, 1996 yılında Milliyet gazetesi de içeriğini internet aracılığı ile okuyucuna sun-

muştur (Kalsın, 2016:78). Okurlarına ulaşmada interneti bir aracı gibi kullanmaya 

başlamışlardır. İnternet gazeteciliğinde okur artık kullanıcı durumuna geçmiş ve aktif 

bir şekilde rol almaya başlamıştır (Korkmaz, 2009:9). Bunun nedeni ise internet ga-

zeteciliğinin zaman açısından daha hızlı şekilde iletilmesi ve medya kuruluşuna ba-

sılı yayından (kağıt, baskı) çok daha düşük maliyetli olmasıdır (Yıldırım, 2010: 233). 

İnternet, gazetecilik alanı açısından birçok yeni imkan sunmuştur. İnternet gazeteci-

liğini geleneksel gazeteden ayıran faktörün, kullanılan internet alt yapısının çok or-

tamlılık, karşılıklı etkileşime imkan veren, ses ve metni bir arada bulundurarak bir-

leştiren, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları ortadan kaldıran özellikleri sağlamasıdır 

(Kırçıl ve Karagüler, 2012:4). İnternet gazeteciliği metin, video, resim,  ses bakımın-

dan okuruna çok yönlü bir avantaj sağlamaktadır (Aydoğan, 2013:31). İnternet ya-

yıncılığının, tüm bu avantajlarının yanında etik sorunları da vardır. Bu etik sorunlar-

dan en belirgin olanı ise  haberin ticarete dönüştürülmesidir (Işık ve Koz, 

2014:41).Tüm bu özellikleriyle internet gazeteciliği geleneksel gazetecilikten ayrıl-

mıştır. Günümüzde internet gazeteciliği etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.  

 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 27.05.2019 – 02.06.2019 tarihleri arasında Güneş, Hür-

riyet ve Yeni Akit’in online gazetelerinde yayınlanan edebiyat metinlerinde pedofili 

ile ilgili haberler oluşturmaktadır. Haberin örneklemini ise belirtilen tarih aralığında 
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ilgili üç farklı gazeteden alınan edebiyat metinlerinde pedofili ile ilgili üç farklı haber 

oluşturmaktadır. Bu tarihler arasında gazetelerin günlük tirajları incelenerek, sırala-

mada en yüksek olan  gazeteler alınmıştır.  Aynı zamanda bu gazeteler, internet üze-

rinden güncel bir şekilde içerik oluşturarak günlük ve ulusal nitelikte bir yayın yap-

maktadır.  

 

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Hürriyet, Güneş ve Yeni Akit internet gazetelerinde edebiyat metinlerde bahsi 

geçen pedofili öğesine ilişkin 27.05.2019 – 02.06.2019  tarihleri arasında toplam üç 

haber yayınlanmıştır. Araştırma, farklı gazetelerde yer alan ve farklı edebiyat metin-

lerinde geçen pedofiliye ilişkin üç haber incelenerek sınırlandırılmıştır. Bu haberlere 

gazetelerin online veri tabanları incelenerek ulaşılmıştır. Araştırma Türkiye Cumhu-

riyeti ile sınırlı olmakla birlikte, çeşitli istismarlar, pornografi ve tecavüz ile ilgili 

haberler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

 

3.3. Araştırmanın Amacı 

Günümüzde dünyada ve ülkemizde her geçen gün pedofili sayısında artış gö-

rülmektedir. Yaygın şekilde görülen bu tehlike son zamanlarda haber medyasının da 

gündemine oturmuştur. Bu durum, ülkemizde ve dünyadaki çocukların fiziksel, be-

densel ve psikolojik açıdan büyük bir tehdit altında olduğunun kanıtıdır. Ancak pe-

dofili ve istismarın gizli tutulması üstünün örtülmesi akademik anlamda literatüre 

katkı sağlanmamasına sebep olmuştur. Günümüzün en büyük tehlikelerinden biri 

olan pedofili üzerine bilimsel bir çalışma yapmanın gerekliliği kaçınılmazdır. Ülke-

mizde birçok çocuğun pedofili ve istismara maruz kaldığı ancak bunun birçok ne-

denden dolayı saklandığı bilinmektedir. Son zamanlarda bu haberler medyaların gör-

sel, yazılı ve internet ortamı aracılığı ile  kamuoyuna sunulmaktadır. Medyanın dör-

düncü kuvvet olarak, toplumu ülkesindeki olayları hakkında bilgilendirmek, bilinç-

lendirmek ve doğruları söylemek ile sorumludur. Basın, haberlerin sunumunda yanlı 

bir tavır yerine tamamen gerçekçi ve kamuoyunun faydasını gözetecek sorumlulukta 

davranmalıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren internet gazetelerinde ko-

nuyla ilgili yer alan çocuk istismarı  ve pedofili haberlerinin içerik ve sunuş tarzla-

rından hareket ederek, pedofilinin neden ve ne sıklıkla gerçekleştiği, çocuğa istisma-

rın ve pedofilinin sebepleri ile ilgili haberlerin söylem analizi ile incelenmesi, med-

yanın çocuk istismarı ve pedofili gibi oldukça hassas bir konuya karşı duyarlılığı, bu 

konuyu ele alış ve aktarış biçimi ve bu hassas konu karşısında basının kamuoyuna 

karşı sorumluluğunu yerine getirişi ile ilgili çözümlemeler yapılarak ortaya çıkan so-

nuçlar doğrultusunda çocuk istismarı ve pedofili hakkında bir bilinç oluşturulmaya 

çalışılması amaçlanmaktadır.  
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3.5. Araştırmanın Önemi 

Pedofili ve çocuğa istismarın basında temsiline yönelik literatürde yeterli araş-

tırmaya rastlanmamaktadır. Pedofili ve çocuk istismar haberlerinin söylemleri ince-

lenirken aynı zamanda eleştirel, sosyal ve politik çözümlemelerin yapılması bu ça-

lışmadan sonra yapılacak akademik çalışmalara yol gösterici nitelikte olacağı düşü-

nülmektedir. Haberlerin içerik ve anlamları üzerinde durulan çalışma aynı zamanda 

kavramsal bir bilgi birikimi aktararak literatüre katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. 

Toplumun bu haberler karşısında farkındalık oluşturularak bilinçlendirileceği aynı 

zamanda medya ve basın organlarına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada Güneş, Hürriyet ve Yeni Akit internet gazetelerinde 01.04.2019 

– 07.04.2019 süresi içerisinde edebiyat metinlerinde pedofili  ifadelerini içeren ha-

berler çözümlenmektedir. Çalışma,  Teun A. van Dijk’ın eleştirel söylem çözümle-

mesi modeli  ile  çözümlenmeye çalışılmıştır. Dijk’ın söylem çözümlemesi, haberle-

rin içerisindeki ideolojik tavrı, imayı, gücü, uyumu, anlamı ortaya çıkartmak için 

kullanılmaktadır. Eleştirel söylem çözümlemesinde haber söylemine bakılırken 

makro ve mikro yapı olarak iki ana bölümden faydalanılmaktadır. Haberin makro 

yapısı iki şekilde çözümlenmektedir. Bunlar; tematik ve şematik çözümlemelerdir. 

Tematik yapı çözümlemesinde, haber girişi, haber başlıkları, fotoğraflar ve spotlarla 

incelenmektedir. Haberin şematik yapı çözümlemesinde ana olayın sunumu, durum 

çözümlemesi, ardalan bilgisi, bağlam bilgisi, sonuç, yorum, haber kaynakları, olayın 

taraflarının söylemleri ele alınmaktadır. Haber metninin mikro yapısı incelenirken, 

sözcük seçimleri, cümlelerin etken- edilgen ve aktif-pasifliği, haberin retoriği, cüm-

lelerin ilişkisel boyutu, bölgesel uyuma bakılmaktadır (Karaduman, 2017:41). İnter-

net gazetelerinden alınan üç haberin her birine eleştirel söylem analizi yapılarak 

makro ve mikro yapıları incelenmiştir. 

 

4. BULGULAR  

4.1. Hürriyet Gazetesi 

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/o-kitabin-yazarina-musteh-

cenlik-sorusturmasi-41228864 

 ‘‘O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması ’’ 

 

Makro Yapı 

Haberin başlığında yer, zaman, yazarın ve kitabın adı ile ilgili unsurlara deği-

nilmeyerek enformasyon eksiltimi yapılmıştır. Başlıkta ‘‘Müstehcenlik’’ sözcüğüyle 

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/o-kitabin-yazarina-mustehcenlik-sorusturmasi-41228864
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/o-kitabin-yazarina-mustehcenlik-sorusturmasi-41228864
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kurgulama yapılmış ama kimin müstehcenlik soruşturmasında olduğu ve nedeni be-

lirtilmemiştir. Müstehcenlik ifadesinin neyi vurguladığı başlıkta açıklanmadığı için 

kavram bulanıklığına yol açmıştır bundan dolayı bir genelleştirme tespit edilmiştir. 

Haberde spot başlığa yer verilmiştir. Spotta Başsavcılığın’ca soruşturma başlatması 

ifadesi devletin ve sorumluların üzerine düşen görevi yaptığını ifade etmektedir. Ha-

berin girişinde olayın nedenine ve kim tarafından yapıldığından bahsedilirken, olayın 

zamanına dair bir bilgi verilmemiştir. Giriş, başlıktaki müstehcenlik vurgusunun ne-

denini açıklamaktadır. Haberde herhangi bir görsele yer verilmemiştir. Olayın ana 

teması ile ilgili bilgi verilmemesi pedofili gibi korkunç bir etkisi olan olayın, sıradan 

bir olaymış gibi görsellikten uzak olarak verilmesi okuyucunun ilgisini çekmemiştir. 

Okurun ilgisini çekmek için olay uygun bir görsel ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Ancak olay ile ilgili hiç görsele yer verilmemesi olayın bir ekonomi haberi gibi su-

nulmasına yol açmıştır. Zümrüt Apartmanı adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki’nin 

kitabındaki pedofili içeren öğeler nedeniyle Başsavcılık tarafından müstehcenlik su-

çundan soruşturma başlatılması ana olay olarak aktarılmıştır. Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı’nın Abdullah Şevki hakkında müstehcenlik ile ilgili suç duyurusunda bulun-

ması ve bunun sonucunda gözaltına alınması haberin değerliliği ve önemi açısından 

bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Haberde alt başlığa yer verilmiştir. Haberin 

sonucunda Bakanlığın açıklamasının önemi vurgulanarak, bakanın söyledikleri tır-

nak içerisinde direkt olarak aktarılmıştır.  Kitaptaki ifadelere sosyal medyanın da 

tepki verdiği ifade edilmiştir. Bu açıdan yan anlam düzeyinde yapılan bir çözümle-

mede Türkiye’de pedofilinin kabul edilemeyecek bir şey olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Başlıklarda ve haber girişindeki anlam haber metninde de etkisini göstermiştir. Ha-

berin değerliliği, müstehcenciliğe soruşturma üzerine kurulmuştur. Ele alınan ha-

berde Abdullah Şevki’nin neden gözaltına alındığı, hangi kitabın söz konusu olduğu, 

soruşturma olayının neden yaşandığı, kitabın ne gibi ifadeler  içerdiği hakkında ye-

terli bilgi verilirken pedofili ifadelerinin kitapta nasıl yer aldığı hakkında hakkında 

detaylı bir açıklama yapılmamıştır. Bu doğrultuda haberde ardalan ve bağlam bilgisi 

aktarılmaktadır. Haber okuyucunun yeniden üretimine fırsat vermeden tek bir ger-

çeklik bağlamında sunulmuş ve Türkiye’de pedofili  eğiliminin normalleştirilemeye-

ceği haberde okuyucunun bilgisine sunulmuştur. İncelenen haberde, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamanın detaylarına yer 

verilerek birinci el kaynaklardan yararlanılmıştır. Doğrudan bir aktarım ile haberin 

güvenilirliği arttılmıştır. Haberde Abdullah Şevki hakkındaki soruşturma duyurusu 

neden sonuç ilişkisi içerisinde verilmiştir. Haberde devlete yönelik ideolojik söylemi 

bulunmaktadır. Pedofilinin zararlarına, görülme sıklığına ve nasıl çocukların korun-

ması gerektiğine değinmekten ziyade haberde devletin kurumlarının toplumsal so-

runlar karşısındaki duyarlılığına ve  işleyişine daha fazla yer verdiği görülmektedir. 
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Haberde pedofilinin ne olduğunun tamamen açıklanmadığı görülmektedir. Haber in-

celendiğinde kitapta geçen pedofili ifadelerine yer verilmediği görülmektedir. Ha-

berde ifadelere yer verilerek pedofilinin dillendirilmemesinin, halka açık bir şekilde 

sunulmamasının toplum açısından daha sağlıklı olduğu düşüncesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Haberde bilgilendirici bir üslup kullanılırken, haber metinlerinde 

olması gereken bilgilendirmeden uzak kalarak üstü örtük verilmiştir. Haberin kay-

nağı DHA olarak verilmiştir.  

 

Mikro Yapı 

Aktif cümle yapıları ile kurulan haber, fazla ayrıntıya girmeden basitlik ve net-

lik üzerine kurgulanmıştır.  Haberde ‘’Denildi’’ ‘‘Başlatıldı’’ ve ‘‘Gösterildi’’ gibi 

pasif eylemlere yer verilmiştir. Bu eylemlerle hükümetin konu ile ilgilendiği ifade 

edilmektedir. Cümleler düz anlamlarında kullanılmış olup metnin geneli ayrıntılı bil-

gilerden oluşan pasif cümleler ile kurulmuştur. Haber, tutarlı ifadeler içermektedir. 

Bakanlıkça yapılan yazılı basın açıklamasının sunulması ise hükümetin görevini yap-

tığının kanıtı niteliğindedir. Ele alınan haber metnini oluşturan cümlelerin, nedensel 

ve işlevsel ilişkiye dayalı olarak kullanıldıkları görülmektedir. Referansal ilişki ile 

kurulan ifadelere yer verilmemiştir. Haber retoriği incelendiğinde fotoğraf, görgü ta-

nıkları ve rakamlardan yararlanılmadığı görülmektedir. Haber fotoğraflarının kulla-

nılmaması bir görsel zenginlik sağlamadığı için okuyucunun ilgisinin dağılmasına ve 

haberin temasının eksik kalmasına neden olmaktadır. Haber metninde pedofili içeren 

ifadeler, pedofili suçu yerine müstehcenlik suçu ile vurgulanmıştır. Müstehcenlik 

sözcüğünün sıkça kullanılması ile okuyucunun ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır. Ha-

berde çocukların psikolojik, ahlaki, fiziksel ve toplumsal açıdan zarar göreceği her 

türlü olumsuz içerik ile mücadele edileceği vurgulanarak, hükümetin vatandaşı için 

üzerine düşeni yaptığının ve yapacağının kanıtı niteliğindedir.  

 

4.2. Güneş Gazetesi  

https://www.gunes.com/gundem/elif-safak-hem-rezilligini-savundu-hem-de-

turkiyeye-saldirdi-988902 

 ‘‘Elif Şafak, hem rezilliğini savundu hem de  Türkiye'ye saldırdı ’’ 

 

 

 

 

https://www.gunes.com/gundem/elif-safak-hem-rezilligini-savundu-hem-de-turkiyeye-saldirdi-988902
https://www.gunes.com/gundem/elif-safak-hem-rezilligini-savundu-hem-de-turkiyeye-saldirdi-988902
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Makro Yapı 

Haber başlığı incelendiğinde başlıkta habere konu olan olay ve zaman net ola-

rak ifade edilmemekle birlikte yer ve kimlik hakkında bilgi verilmektedir. Kimin re-

zilliği savunduğu ve Türkiye’ye saldırdığı bellidir. Başlıkta tam olarak enformasyon 

eksiltimi yapılmamıştır. Kurgusallaştırılarak metin aktarılmıştır. Başlık, spekülatif 

bir anlatıma dayanmaktadır. Cümlenin yapısı ve örtük anlatımı ile habere ilgi çekil-

meye çalışılmıştır. Haber girişi olarak spot bulunmakta ve bu spot kalın ve koyu 

renklerle yazılarak dikkat çekmeye çalışmaktadır. Girişte olayın tüm ayrıntıları kısa 

bir şekilde özetlenmiştir. Başlık incelendiğinde rezillik kelimesinin hangi eylemi 

ifade ettiği belirtilmemektedir. Birçok eylemin rezillik başlığı altında verileceğinden 

ve kurgusal bir anlatımdan söz edilebilmektedir.  Saldırdı ifadesi ise sansasyon yara-

tacak olumsuz bir kelimedir ve okuyucunun dikkatini çekmek için metafor olarak 

kullanılmıştır. Haberde okuyucuyu bilgilendirme, kolay anlaşılırlık ve açıklık söz 

konusudur. Eleştirel ve yargılayıcı bir üslup kullanılan metinde haberin kaynağı hak-

kında bir bilgiye yer verilmemiştir. Ana olayın sunumunda olayın ne olduğu açıkça 

ifade edilmiş olup Elif Şafak’ın sözlerine de değinilmiştir. Sert bir dille yazılan haber 

metni, başlıkta verilen temaya uygun bir şekilde ele alınmıştır. Haberin sonunda ya-

yınevi ve yazar hakkında hiçbir işlem başlatılmamasına vurgu yapılması örtük bir 

şekilde devletin üstüne düşen görevi yerine getirmediğine dair bir eleştiri niteliğin-

dedir. Olayın ne olduğu, kim tarafından gerçekleştirildiği detaylı bir biçimde okuyu-

cunun bilgisine sunulmuştur. Haberin doğruluğunun bir kanıtı olarak Elif Şafak’ın 

BBC Türkçe’nin sorularına verdiği yanıtlar verilmiştir. Bu yanıtlar haberin doğrulu-

ğunu kanıtlar niteliktedir. Haberde kullanılan fotoğrafta Elif Şafak’ın konuşurken çe-

kilmiş bir yüz görseli kullanılmıştır. Fotoğrafın koyu renkler üzerine, yüz renginin 

koyulaştırılmış ve soldurulmuş olması haberin ciddiyetine dikkat çekmektedir. Aynı 

zamanda habere konu olan kitabında görseli kamuoyuna sunulmuştur. Ancak sadece 

yazarın fotoğrafının kullanılması, kitaptaki pedofili ifadelerine yer verilmemesinden 

dolayı haberi okumayıp sadece görsele bakan birinin zihninde yazarın yeni bir kitap 

çıkarttığı canlanabilmektedir. Haberde ‘’ Pedofili Sanatı Mı? ve ‘’Elif Şafak’ a Ne-

den Soruşturma  Açılmadı’’ gibi alt başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar sorgulayıcı 

niteliktedir ve haberde bu soruların cevabının verileceğini göstermektedir. Pedofili 

sanatı mı? başlığında Elif Şafak’ın savunmasına yer verilerek  dolaylı bir aktarım 

yapılmıştır. Ana olayın sunumunda olay açık bir şekilde ifade edilmiştir. Elif Şa-

fak’ın sessizliğini bozması ve kitabındaki pedofili ifadelerini savunması ve Türkiye 

ile ilgili sözlerinin olumsuzluğu rezil, küstah gibi olumsuz sıfatlarla aktarılmıştır. Pe-

dofili hakkında bilgilere ve söz konusu kitapta geçen pedofili ifadelerine yer veril-

memiştir. Haber sadece Elif Şafak’ın kitabında pedofili ifadeleri olduğunu aktarırken 

Elif Şafak’ın katıldığı mülakkatta sarfettiği sözler alıntılanmıştır. Bu doğrultuda, asıl 
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vurgu yapılması gereken yere değinilmediği görülmektedir.  Bu ifadelerden dolayı 

kitabevi ve yazarı hakkında soruşturma başlatılmamasına vurgu yapılarak devletin 

görevinin başında olmadığı ve bundan duyulan endişe dile getirmiştir. Haber cümle-

leri kendi içerisinde tutarlı olmakla birlikte, hem doğrudan hem de dolaylı bir anla-

tıma başvurmuştur. Başlık, haber teması ve olayın içeriği birbirine uygundur. Pedo-

fili hakkında bilgi verilmemiş ancak yazarın pedofili ifadelerine neden yer verdiği  

açıklanmıştır. Olayın sonucuna bakıldığında herhangi bir müdahalenin olmaması ha-

berin önemini arttırmıştır.  Türkiye’de pedofili serbest bir eylem olmadığı için gerekli 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Olayda ardalan ve bağlam bilgisi verilmiştir. Ab-

dullah Şevki’nin kitabından sonra Elif Şafak’ın kitabında da aynı ifadelere rastlan-

ması olayın ardalanını, tekrar yaşandığını ifade etmektedir. Olayın taraflarının kim 

olduğu da metinde açık bir şekilde verilmiştir. Olay çocuk tacizi ve pedofili bağla-

mında sunulmuştur. Edebiyatçı kelimesinin tırnak içerisinde verilmesinin altında ise 

örtük bir ima bulunmaktadır. Haberde olayın taraflarının konu ile ilgili değerlendir-

melerine yer verilmiştir. Haberde muhabirin gözlemleri birincil kaynaktan aktarılır-

ken, BBC mülakatından alınan konuşmalarda ikinci el kaynaktan alınarak olayın ina-

nılırlığı arttırılmıştır.  

 

Mikro Yapı 

Metin ‘‘sarfetti, kaydetti, savundu’’ gibi  aktif ve etken yapılı cümleler ile 

oluşturulmuştur. Bu duruma neden müdahale edilmediği sorgulanarak, gerekenin ya-

pılması gerektiği vurgulanmıştır. Metindeki bölgesel uyuma bakıldığında cümlelerin 

birbirini takip etmesi ve olayların açıklanmasından dolayı hem nedensel hem de iş-

levsel ilişki kurulmuştur. Bu ilişkilerle olay, olayın içeriği, tarafları ve tepkinin ne-

deni açıklanmıştır. Sözcük seçiminde pedofili sanatı tabirinin kullanılması uygun bir 

ifade olmadığı düşünülmektedir. Pedofili bir sanat değildir ve bu sözcük ile örtül-

meye çalışılmamalıdır. Bu bir kinaye olarak kullanılmış olsa dahi okurun yaşı  ve 

algılama düzeyi bilinmemektedir. Toplumda yanlış bilinç oluşturacak tehlikelere 

karşı daha dikkatli olunmalıdır.  Rezil ve küstah kelimeleri kullanılarak okuyucuya 

yazar hakkındaki olumsuz sıfatlar aktarılmıştır. Haberin retoriği incelendiğinde ço-

cuk pedofili ile ilgili sayısal verilere ulaşılmamıştır. Haberde verilen fotoğraf olayın 

ana temasına uygun değildir. Kullanılan fotoğraf, olayı gerçekleştiren kişinin her-

hangi bir zamanda bir konuşma sırasında alınan bir fotoğrafıdır. ‘’Bir cinsel tacizin 

insanın hayatını nasıl etkilediğini ve onun hikâyesinde nasıl yer aldığını anlatıyorum. 

Sanatın ne olduğunu anlamadan, edebiyatın ne olduğunu anlamadan ulu orta yargı-

lamanın sonuçları, büyük bir sansür kültürü demektir.’’ söyleminin alıntı yapılması 

haberin inandırıcılığına katkı sağlamıştır.  
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4.3. Yeni Akit Gazetesi 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bir-pedofili-skandali-da-ayse-kulinin-kita-

binda-cikti-sapik-ifadeler-777485.html 

 ‘‘Bir 'pedofili' skandalı da Ayşe Kulin'in kitabında çıktı! Sapık ifadeler ’’ 

 

Makro Yapı 

Haberin başlığı, haberin ana teması hakkında bilgi verici ve genel hatlarıyla 

haberin içeriğini yansıtan bir anlatım ile oluşturulmuştur. Başlık sade, anlaşılır bir 

dille detaylı bir şekilde verilmiştir. Başlıkta kullanılan ifade pedofili skandalının daha 

öncede yaşandığını yansıtmaktadır. Olayda nasıl ifadelerin kullanıldığı belirtilmiştir. 

‘’Sapık ifadeler’’ anlatımıyla  olayla ilgili bilgi vermiştir. Ancak sapık ifadelerin ne 

olduğu belirtilmemiştir. Bu doğrultuda haber başlığında kısmen de olsa enformasyon 

eksiltimi yapıldığı görülmektedir. Başlıkta kurgulama mevcuttur ve bir pedofili skan-

dalı da ifadesi bu olaydan önce başka pedofili olaylarının da olduğu verilmek istenir-

ken genelleştirme yapılmıştır. genelleştirme yapılmıştır. Haberde sapık ifadelerin ne 

olduğunun metin içerisinde yanıtlanacağı gösterilmektedir. Haber girişinde,  haber 

spotu yer almaktadır. Spot, haberin genel hatları hakkında bilgi vermektedir. Olay 

hakkında detaylı bir aktarım içermektedir. Spotta Zümrüt Apartmanı kitabından 

sonra Ayşe Kulin’in kitabında da pedofiliyi çağrıştıran ifadelerin olmasını vurgular-

ken Ayşe Kulin’in bu anlamda ilk kitap olmadığını vurgulamıştır. Giriş kısmında 

pedofili ve çocuğa istismar ile ilgili açıklayıcı bir bilgi verilmemiştir.  Haberde bir 

adet alt başlık yer almıştır. Bu alt başlık Ayşe Kulin’in kitabında da benzer ifadeler 

diye aktarılmış ve kitaptaki pedofili ifadelerine ve içeriğine yer verilmiştir. Haberde 

iki adet fotoğraf kullanılmıştır. Bu fotoğraflardan biri sözü edilen kitap olan Gece’nin 

Sesleri kitabının yazarı Ayşe Kulin’in fotoğrafıdır. Yazarın gergin ve ciddiyet içeri-

sinde direkt karşıya bakan bir fotoğrafı kullanılmıştır. Bu fotoğrafın kullanılmasının 

nedeni ise  olayın ciddiyeti ile ilişkilendirilmiş olup savunmacı bir ifadenin olması-

dır. İkincisi ise sözü edilen kitabın kapağı ve kitap içerisinde pedofili ifadelerinin 

geçtiği sayfaların fotoğrafıdır. Bu bağlamda kanıt niteliğinde ikinci el bir kaynaktan 

fotoğraf alınmıştır. Kamuoyunun kitabı tanıması ve içerisindeki sakıncalı ifadeleri 

görmesi için kanıt niteliğinde kullanılmıştır. Haberin başlığı ve metnin içeriği habe-

rin teması açısından birbiri ile uyumlu olarak değerlendirilmektedir. Başlık ve haber 

metni içeriği birbiri ile tutarlı bir biçimdedir. Metinin ana olay sunumuna bakıldı-

ğında olayın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve  olay ortaya çıktıktan sonraki süreci 

genel hatlarıyla açıklandığı görülmektedir. Haberde Ayşe Kulin’in herhangi bir açık-

lamasına yer verilmemiştir.  Haber, kitabın pedofili ifadelerini içerdiğini kamuoyuna 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/bir-pedofili-skandali-da-ayse-kulinin-kitabinda-cikti-sapik-ifadeler-777485.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/bir-pedofili-skandali-da-ayse-kulinin-kitabinda-cikti-sapik-ifadeler-777485.html
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sunarken pedofili hakkında bir bilgi aktarmamıştır.  Ana başlıkta yer alan sapık ifa-

delerin ne olduğu ise fotoğraf ile açıklanmıştır. Haberde bu olayın daha öncede tek-

rarlandığına dair ardalan bilgisi ve kim tarafından yapıldığına dair bağlam bilgisi ve-

rilmiştir. Devlet kurumlarından önce durumu sosyal medya kullanıcılarının farkettiği 

örtük bir biçimde aktarılmıştır. Bu olay karşısında Bakanlığın harekete geçtiği ve 

polisin gözaltına aldığı ifadesi ile devletin görevini yerine getirdiğini ancak Savcılı-

ğın herhangi bir eylemde bulunmadığı ve görevini yeterince yerine getirmediği vur-

gulanmıştır. Alt başlıkta ise kitabın ismi ve konusu hakkında kısa bir bilgi verilerek, 

sosyal medya kullanıcılarının kitaba verdikleri tepkilere yer verilmiştir. Haberin ge-

nelinde okuyucuyu  olay hakkında bilgilendirmek amaçlanmıştır. Haberin kaynağı 

aktüel.net olup, muhabirin gözlemleri ile birincil kaynaktan aktarılmıştır. Olayın ta-

raflarının herhangi bir değerlendirmesine yer verilmemiştir. 

 

Mikro Yapı 

Haber metninde hem etken hem de edilgen cümleler yer almaktadır. Cümle 

yapısı olarak basit cümle yapıları çoğunluklu olmakla birlikte karmaşıl cümlelere de 

rastlanmaktadır. Haberde Savcılığın sessiz kalması eleştirilirken, Savcılık tarafından 

bu duruma el atılması gerektiği ifade edilmiştir.  Olay, haberde genel hatları ile açık-

lanmış ayrıntıya inilmemiştir. Haberde bölgesel uyuma bakıldığında kullanılan cüm-

lelerin nedensel ve işlevsel ilişkili cümleler olduğu görülmektedir. Olayın tarafları 

ile ilgili bir bilgi ve alıntıya yer verilmemiştir. Haber çarpıcı bilgiler aktarırken olaya 

kendi yorumunu da katarak ‘’net olarak’’, ‘’ahlaksız’’, ‘’çalkalanıyor’’ gibi ifadeler 

kullanmıştır. ‘’Yetişkin dünyasına ilişkin yazıldığı iddia edilen’’ ifadesi ise bu söy-

lemin gerçeği yansıtmadığı için metinde ifade ile ilgili suçlayıcı bir tavır sergilendiği 

görülmektedir. Haber retoriğide ise sayısal verilere, kanıtlara, görgü tanıklarının ifa-

delerine ve alıntılara yer verilmemiştir. Bu bağlamda etkili bir haber retoriğinden söz 

edilememektedir. Haberde iki farklı fotoğraf kullanılmıştır. Bu fotoğraflardan ilki 

yazarın ciddi ve gergin ifadeli fotoğrafıdır. Bu fotoğraf yazarın iddalara karşı sinirli 

olduğu ve olayın ciddi bir sorunu yansıttığı için tercih edildiği düşünülmektedir. Bu 

fotoğraf daha sansasyonel ve çarpıcı olarak değerlendirilebilmektedir. İkinci fotoğraf 

ise Mahrem kitabının kapağının fotoğrafı ve içerisinde geçen pedofili ifadelerinin 

olduğu sayfadır. Bu fotoğraf ise haberin inandırıcılığını ve güvenilirliğini arttırmak 

ve ilgi çekmek için kullanılmıştır.  Ancak diğer yandan kitapta geçen pedofili ifade-

lerinin yayınlanmasının doğru olmadığı düşünülmektedir. Toplumda pedofilinin dil-

lendirilmesi, konuşulması ve bu ifadelerin okunmamasının çok uygun olmadığı da 

unutulmamalıdır. Bu yayınların kim tarafından, hangi psikoloji ve algı ile okunduğu 

bilinmemekle birlikte kamuoyu üzerinde bir bilinç yaratılarak farkındalık oluşturmak 

istenirken olumsuz bir duruma da yol açılmaması gerekmektedir. Haber metninde, 
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söz edilen kitapta geçen pedofili ifadeleri yerine, pedofilinin ne olduğu, çocukların 

nasıl korunması gerektiği, hangi şekillerde gerçekleştiği ve alınacak önlemler hak-

kında bilgi verilmesi çok daha faydalı olacağı düşünülmektedir.   

 

5. SONUÇ 

Günümüzde çocuk istismarı ve pedofili olaylarının yaygınlaşması ile birlikte 

topluma, haber kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya düşen görev de 

artmıştır. Gündemde sıklıkla yer alan bu çocuk istismarı ve pedofili ile ilgili haberler, 

bu durumun toplumsal bir sorun olduğunu ifade etmektedir. Aileler çocuklarına is-

tismar, istismar çeşitleri, pedofili hakkında bilgiler vererek nasıl korunmaları gerek-

tiğini anlatmalıdır. Bu süreçte konusunda uzman kişilerden de yardımlar alınmalı, 

okullarda ve toplum merkezlerinde bilgilendirici konferans ve seminerler verilmeli-

dir. Televizyonlarda kamu spotları gösterilmeli, eğitici ve öğretici videolar çekilmeli, 

gazetelerde çocuk istismarı ve pedofili hakkında uzmanlardan alınan bilgiler veril-

melidir. Ancak tüm bu çabalar sonucunda toplumda bir farkındalık oluşabilir. Medya 

bu görevini, toplumsal bir rol üstlenerek, halk yararına, açıklık, objektif ve doğruluk 

gibi ilkeleri gözeterek sürdürmeli ve haber üretimini bu ilkeler üzerinden gerçekleş-

tirmelidir. Basın ve medya güçlü enformasyon aktarımı ile kamuoyu üzerinde bilinç 

ve farkındalık yaratacak çalışmalar yapmalıdır. Basınının toplumsal bir görevi olarak 

bilgilendirme yapması, kamuoyuna karşı sorumluluğunu da yerine getirdiğini göste-

recektir. Bu çalışmada Türkiye’de yayınlanan Güneş, Hürriyet ve Yeni Akit internet 

gazetelerinin 22.05.2019-02.06.2019 tarihleri arasında yayınlanan edebiyat kitapla-

rında yer alan pedofili ifadeleriyle ilgili haberler incelenmiştir. Bu doğrultuda yazılı 

basın ile pedofili haberleri arasında bir çıkarım yapılmaya çalışılmıştır. Ele alınan bu 

üç haber, eleştirel söylem çözümlemesi modeli kullanılarak makro ve mikro yapılar 

ile çözümlenmiştir. Haberin retoriği, başlığı, spotlar, bölgesel uyumu, tematik yapısı, 

ana olayın sunumu, sözcük seçimi, üslup, fotoğraf gibi birçok öğe analiz edilmiştir. 

Bu doğrultuda ilgili haberlerde, pedofili hakkında kamuoyunu bilgilendirici ve top-

lum yararına hizmet yerine sansasyonel bir haber sunumuna rastlanmaktır. Çalış-

mada şu sonuçlara rastlanılmıştır; haber metni incelendiğinde haberler açık ve net bir 

şekilde sunulmamakla birlikte, pedofili hakkında detaylı bilgiye yer verilmemiştir. 

İlgili gazetelerde yayınlanan bu üç gazetede yer alan konu ile ilgili haberlere bakıl-

dığında pedofili konusunda yeteri kadar ilgili davranmadıkları görülmektedir. Haber-

ler genellikle olaya odaklanırken, pedofilinin nedenleri, ne olduğu, korunmak için 

neler yapılması gerektiği hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir.  Kitapta geçen 

pedofili ifadelerinin haber görseli olarak kullanılması, yanlış bir sunum şekli olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun nedeni, gazetenin okuyucu kitlesinin tayin edilmesinin 

imkansız olması, toplumda bu ifadelerin dillendirilmesinin yanlış olması ve çocuğa 
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istismarın tekrarlanması  tehlikesi yaratmasıdır. Çocuğun yaşantısını olumsuz etkile-

yecek bu ifadeler, çocuk üzerinde olumsuz izler tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Ha-

berde yazarlar ve kitapları hakkında olumsuz ifadeler kullanılmış ve konu ile ilgili 

imalarda bulunulmuştur. Cinsel istismar ve pedofilinin önüne geçmek için devletin 

görevini yerine getirmesi gerektiği ile ilgili çağrışımlar bulunmaktadır. Haber met-

ninde geçen,  olay ile ilgi devletin, savcılığın harekete geçmediği ile ilgili ifadeler 

devletin organlarının iyi bir şekilde işlemediğini ifade etmektedir. Devletin olayla 

ilgili sorumluluğu sorgulanmıştır. Bu ideolojik bir tavır olarak düşünülmektedir. Ha-

berler ele alındığında, basının toplumu eğitici görev üstlenmediği ve pedofili konu-

sunda farkındalık oluşturmadığı görülmektedir. Haberde kullanılan fotoğrafların ise 

genelde yazarların fotoğrafları olduğu dikkat çekmektedir. Haberin ana olayını oku-

mayan bir kişi, yazarın yeni bir kitap çıkarttığını düşünebilir buda haber temasını 

yansıtmadığını göstermektedir. Bu bağlamda haber fotoğraflarının okuyucunun yo-

rumlamasına sunulduğu düşünülmektedir. Zengin bir içeriğe sahip olmayan haber-

lerde okuyucuya yorum şansı sunulmamaktadır. Medyanın konuyu nasıl ele aldığı ile 

ilgili çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Haber metinlerinde pedofili ifadeleri ile il-

gili bir sorgulamanın yer almadığı görülürken eleştirilere yer verilmiştir. Yeni Akit 

internet gazetesinde yer alan haberde haberin kaynağının verilmemesi, genel haber-

cilik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Pedofili ile ilgili haberlerin bilgi verici anlatım ile 

aktarılması gerekirken sansasyonel olması da etik bir yanlıştır. Medyada nasıl sunul-

duğu tartışılmayı amaçlamaktadır. Bu konuda medyanın duyarlılığını arttırmak için 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yeni Akit internet gazetesinde kitaptaki pedofili 

ifadelerine açık bir şekilde yer verilmesi etik açıdan sakıncalıdır. Bu durum Türk 

basının sorunlu bir anlayış içerisinde olduğunu göstermektedir. Basın organlarından 

biri olan internet gazetelerinde, çocuğun toplumsal bir varlık olduğu göz önüne alı-

narak pedofilinin ne olduğu, çocuk ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, alınabile-

cek tedbirler hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir. Medya gruplarının genel yayın 

politikasından dolayı ilgili aynı konu ile ilgili üç haber farklı söylem ve bağlamlarda 

değerlendirilmiştir. 
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ÖZET: Uygurların büyük bir çoğunluğu Çin’de Doğu Türkistan özerk 

bölgesinde yaşamaktadır. Karluk Lehçesi içinde yer alan Uygur Türkçesi yazılı 

bir edebî dile, zengin söz varlığına sahiptir. Bu söz varlığının temelini de 

Türkçe sözcükler oluşturur.  

Bu yazımızda çeşitli kaynaklardan hareketle Uygur Türkçesi söz varlığı 

içinde önemli bir yere sahip organ, tıp ve hastalık adlarını tespit etmeye çalıştık. 

Organ adlarını tarihi dönemlerdeki şekillerini de vererek sıraladık. Uygur Türk-

çesi’ndeki organ, hastalık ve tıp terimlerinin geçtiği atasözü, deyim ve ikileme-

leri ortaya koyduk. Organ adlarından adlandırma ögesi olarak yararlanıldığını 

gördük.  

Anahtar Kelimeler: Uygur Türkçesi, organ adları, tıp terimleri, hasta-

lık adları, atasözü, deyim ve ikileme. 

 

Medical Terms - Disease and Organ Names in Uighur Turkish 

 

ABSTRACT: A large majority of Uighurs live in the autonomous re-

gion of Eastern Turkestan in China. Uighur Turkish takes place in Karluk Dia-

lect, has a written literary language and a rich vocabulary. The basis of this 

vocabulay consists of Turkish words. 

In this article move from various sources,  we tried to determine the 

names of organs, medicine and diseases which have an important place in vo-

cabulary in Uighur Turkish. The names of organs are listed by their shape in 

historical periods. We have put forward the proverbs, idioms and redaplications 

of Uighur Turkish in terms of organ, disease and medicine. We have seen that 

organ names are used as a naming element. 

Key Words: Uighur Turkish, organ names, medical terms, disease na-

mes, proverb and idiom,  redaplication. 
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Giriş 

Uygur adı ilk olarak Orhon yazıtlarında 716 yılında geçmektedir (Emet, 2008: 

15). Uygurların büyük bir çoğunluğu Çin’de Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu 

Türkistan) yaşamlarını sürdürmektedir (Buran ve Alkaya, 2014: 97). Uygur Türkçesi 

Özbek Türkçesi ile birlikte Karluk grubu içinde yer alır. Eski Uygur Türkçesi’nin 

devamı olarak bir edebî dil meydana getirmiş Uygur Türkleri, bu birikimlerini geç-

mişten günümüze kadar taşımışlardır. Uygurlar, zengin bir söz varlığına sahiptir. Bu 

söz varlığının temelini Türkçe sözcükler oluşturur. İslamiyet’in etkisi ile Arapça ve 

Farsça sözcükler de yaygın olarak kullanılırken bilimsel ve askerî rütbeler dışında 

Çince sözcüklere pek rastlanmamaktadır.  

Türk kültür ve tarihinde ayrı bir yere ve öneme sahip olan Uygurlar, pek çok 

alanda (bilim, kültür, sanat, edebiyat, ticaret vb.) önemli gelişmeler kaydetmiş en 

eski Türk topluluklarından biridir. Ekonomik ve siyasî alanda gösterdikleri faaliyet-

ler yanında özellikle bilim, kültür ve yazın alanında aktif rol oynamışlardır. Çok sa-

yıda nitelikli eser ortaya koyan Uygurlar, bunları günümüze kadar taşıyabilmiş ve bu 

sayede Türk tarihinde bir iz bırakmayı başarabilmiştir. 

Doğan Aksan, Uygurların geride bıraktıkları eserlerin terim açısından son de-

rece zengin olduğunu belirtir. Bunlardan bir bölük terimin dinle ilgili olduğunu, bir 

bölüğünün ise o devre ait aygıtlar, nesneler ile tedavi amaçlı kullanılan ilaç ve bitki-

lere yani tıp alanına ilişkin olduğunu bildirir (2006: 176). 

Uygur Türklerinin en eski tıp metinleri birinci Turfan seferi sırasında bulun-

muş ve bu tıp metinleri ilk kez Reşit Rahmeti Arat tarafından incelenerek yayımlan-

mıştır. Arat, Uygurlara ait “Zur Heilkunde der Uiguren” (Uygurların sağlığa kavuş-

turma bilgileri üzerine) başlıklı bu ilk tıp metinlerini 1930 ve 1932 yıllarında ayrı 

ayrı yayımlayarak bilim âlemine tanıtmıştır. Yayımlanan bu kitaplar Uygur harfle-

riyle yazılmış ilk tıp metinleri olma özelliği taşıması bakımından oldukça önemlidir 

(Sertkaya, 2006). Arat’ın Almancaya tercüme ederek yayımladığı bu tıp metinlerini, 

Süheyl Ünver 1936 yılında “Uygurlarda Tababet” adlı çalışmasında tercüme etmiştir 

(Batmaz, 2013: 29). 

Organ adları bir dilin temel sözcüklerindendir. Temel ad olmasının yanında 

adlandırma ögesi olarak da faydalanılan organların söz varlığı içinde özel olarak ele 

alınıp incelenmesi gerekir. Biz de bu yazımızda Uygur Türkçesinin söz varlığında 

önemli bir yere sahip organ, hastalık ve tıpla ilgili adları belirtmeye çalıştık.31 

                                                                            
31 YUTS. ve TUL. sözlükleri taranmıştır. 
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Günümüz Uygur Türkçesinde organ sözcüğü yerine müçe, eza, hasta ve has-

talık için aġriq, bimar (F.), bitap (F.), késel, bitaplik (F. U.), késellik sözcükleri 

kullanılır.  

Uygur Türkçesinden topladığımız organ adlarını; Eski Türkçe Dönemi ana ve 

ara temel organ adları ile karşılaştırdığımızda çoğunun aynı veya benzer olduğunu 

görmekteyiz. Yine teknik ve bilimsel sözcükler olmalarından dolayı çoğunlukla alıntı 

terimler kullanılmakla beraber, tıp ve hastalıkla ilgili Eski Türkçe Dönemine ait bazı 

sözcükleri de tespit ettik. 

Ağız: aġaz, aġız ET. > éġiz YUT. ; ayak: a∂a… ET. > ayaġ, aya…, put YUT. 

; baş, kafa: baş ET. > baş YUT. ; bacak: but ET. > put YUT. ; bağır: baġar, baġır 

ET. > bégir YUT. ; burun: burun ET. > burun YUT. ; dil: tıl~til ET. > til YUT. ; 

diş: tiş ET. > çiş32 YUT. ; göbek: kindik ET. > kindik YUT. ; göz: köz ET. > köz 

YUT. ; kulak: …ula…, …ulġa…, …ul…a… ET. > …ula… YUT. vb.  

Aġrıq (hasta, hastalık) > aġriq (hasta, hastalık) ; baxşi (hekim, doktor) > 

baxşi (hekim, doktor) ; bӓzgӓk (soğuk sıtma, sıtma) EUT. > bezgek (sıtma) ; kӓzig 

(sıtma) EUT. > kézik (tifo, tifüs) ; yötül (öksürme, öksürük) > yötel (öksürük) vb. 

Eski Türklerde doktor anlamında “baxşi, otaçı, ӓmçi”, ilaç anlamında ise 

“ӓm” sözcükleri kullanılmıştır. Günümüz Uygur Türkçesinde bu sözcükleri karşıla-

mak için “doxtur Fr. (doktor), tévip A. (tabip, doktor), tévipliq A.U. (tabiplik, dok-

torluk), deyfu Ç. (doktor)33 ; dora (ilaç, em, deva), doriliq F.U. (ilaç), epidiyan 

(ilaç), aspirin E. (aspirin), serpistan (bir tür yerli ilaç), sürge (müshil, iç sürdürücü) 

vb. adlar yer almaktadır.34  

Yine Uygur Türkçesinde hastane için aġriqxana U.F., belnis R. (hastane), 

doxturxana Fr.F., cindaxana A.F. (tımarhane, akıl hastalıkları hastanesi), 

késelxana U.F., tıp, tıp ilmi için ise tibbiy (tıbbi), tébabet A. (tababet, tabiplik, dok-

torluk), tébabet ilmi (tababet ilmi), tip (tıp), tip ilmi (tıp ilmi), médistsina R. (tıp), 

médistsina instituti (tıp enstitüsü) adlandırmaları yapılmıştır. 

I. Günümüz Uygur Türkçesinde tespit edebildiğimiz bazı hastalık adlarını şu 

şekilde sıralayabiliriz: Bezgek: Sıtma, malarya, Bezgeklik: Hummalı, Boġma: An-

jin, bademcik iltihabı, boğak. Boġma késel: Boğaz iltihabı Boġma/Boġma aġriġi: 

Boğaz iltihabı, boğak hastalığı. Buġma: Boğma. Carahet: A. Cerahat, Cirtaq: Tro-

homalı, göz hastalığı, Çéçek: Çiçek (hastalığı), Çiqan: Çıban, Çil: Egzama, Çille: 
                                                                            
32 YUT.de içinde ş bulunan sözcüklerde kelime başındaki t’ler ç’ye dönüşür. 
33 Tıpla ilgili meslek adlarının bazıları da şunlardır: akuşerka: R. ebe, féldşér: R. sağlık memuru, xi-

rürg: R. operatör, cerrah, sehiye: A. sıhhiye, xirurgiye: R. cerrahi, operatörlük, opératiu: R. cerrah, 

tomurçi: halk hekimi, aptikçi: R. U. eczacı, doriger: F. eczacı, dariger: eczacı, mal doxturi: veteri-
ner, baytar" vb. 
34 Eczane yerine aptik: R. eczane, derixana: eczane kullanılmaktadır. 
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Sıraca hastalığı (deri veremi), Çille késili: Sıraca hastalığı (deri veremi), Çiş aġriġi: 

Diş ağrısı, Çuma: R. Veba, Çuma késili: Veba hastalığı, Duduq: Kekeme, Gas: 

Sağır, Grip: Fr. Grip, Xidim: Trahom, Honnaq: (ağ.) Şiş tümör, Hurrek: Yumru, 

şiş, tümür, İllet: Çıban, kan çıbanı, Juqma: Bulaşıcı mikrop, Juqma késel: Bulaşıcı 

hastalık, Juqumluq aġriq: Bulaşıcı hastalık, Kézik: Tifo, tifüs, Kökşal: Kazıklı 

humma, Küydürge: Şarbon, qariġu: Kör, Qarikézek: Tifüs, lekeli humma, Qari-

san: Şarbon, Qevziyet: Kabızlık, Qil tamaq: Boğaz kanseri, Qirçañġu: Uyuz, kel 

hastalığı, Qizil: Kızamık Hastalığı, Qizitma: Sıtma, Maxav: Cüzam, Meyde aġriqi: 

Mide ağrısı, Oxsumak: Mide bulantısı, Öpke aġriqi: Akciğer hastalığı, Ötkek: Di-

zanteri, kanlı sürgün, Paleç: A. Felç, Pañ / Pañqay: Sağır, Podaq / Pordak: Fıtık, 

Pokak: Guatr, Rezende: F. Nezle, Sanciq: Sancı, ağrı, Señgi: (ağ.) Migren, Sey-

nek: Dolama, Sériq késel: Sarılık, Sil: Verem, Söñek sili: Kemik veremi, Soqan: 

(ağ.) Bir tür hastalık, Soqur: Kör, Sögel: Siğil; Nasır, Söñzek: Frengi, bel soğuk-

luğu, Talma: Epilepsi, sara hastalığı, Taşma: Döküntü, Temretke: Liken, bir deri 

hastalığı, Tep: R. Tifo, Tepki: Kabakulak, Tumu: Grip, Tutqaq: Epilepsi, sara has-

talığı, Tutqaqliq: Sara hastalığı, Tutmas: (ağ.) Felç, felçli Vaba: Veba, Vapasil: 

(ağ.) Romatizma, Yara: Yara, frengi, Yel: Grip, soğuk algınlığı ; Kanser, Yel yara: 

frengi, Yiñnasqu: Arpacık(ğı), it dirseği, Yötel: Öksürük, Zukam: F. Grip, Zülük: 

F. Sülük. 

II. Günümüz Uygur Türkçesindeki organ adlarının bazıları şunlardır. 

ağız: aġaz, aġız ET. ; aġız DLT. ; aġız KB. ; fem (A.) TS. III/659 ; éġiz YUT. 

// akciğer: öpkä, öwkä (öfke, hiddet) ET. ; öpke (akciğer, ciğer ; öfke, kızgınlık) DLT. 

; öpke~öyken (ciğer) Etz. ; öyken LÇ. ; bağır (göğüs,sine,ciğer, akciğer, karaciğer) 

TS. I/366, öyken, (öygen) TS. 5/ 3141-3142-3143-3144 > öpke YUT. // akıl (A.): us 

ET. ; bilig (akıl, us ; hikmet ; bilgi) DLT. ; ‘ạ…ıl, ög (akıl, anlayış), u…uş (akıl, 

anlayış) KB. ; ang, is, us~es LÇ. > é…ıl YUT. // alın: alın (alın, ön, ön taraf) ET. ; 

alın (alın, cephe, dağın ön cephesi) DLT. ; alın (alın, cephe) KB. ; alın, mañlayı (alın, 

cephe) Etz. ; alın (pişani, cephe), mañlay~manġlay LÇ. > mañlay, pişane (F.) YUT. 

// apandisit: …ariġu üçey YUT. // ayak: a∂a… ET. ; ayak, adhak~azak DLT. ; a∂a…, 

aya… (çanak, kâse, kadeh) KB. ; ayak Etz. ; ayaġ LÇ. > ayaġ, aya…, put YUT. // 

bacak: but (but, bacak, ayak) ET. ; but (but) DLT. ; but (but, bacak) KB. ; oma (ba-

cak) TS. 5/ 2979 > aya…, paça… (F.), put, şira… YUT. // bağırsak: baġarsu… (mer-

hamet), baġırsu… ET. ; bagırsuk, bagırsak (merhametli, gönül alıcı), içegü (kaburga 

kemiklerinin iç tarafında bulunan şeylerin adı, içirik) DLT. ; baġırsa… (merhametli, 

şefkatli, sadakatli) KB. ; buvarsık Etz. ; baġırsa…, içek LÇ. ; bağırsık, (bağarsuk,ba-

ğarsak,bağırsuk,bağursuk) TS. I/363, içeğü (karın içindeki organlar ve bağırsaklar) 

TS. III/1998 > içek, üçey YUT. // baldır: baltır ET. > baldır~beltir (dağın burun gibi 

çıkan yeri) ; baltır Etz. ; baldur LÇ.  > paça…, pakalça… YUT. // baş, kafa: baş ET. 
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; baş DLT. ; baş KB. ; baş (baş, ön, uç) ; baş, kapa LÇ. > baş kalla YUT. // beden 

A.,vücut,gövde: tan (vücud, ten) EU. ;  yin (beden, vücut, insan bedeni ; tüy deri), 

ten (vücut) DLT. ; ẹndam (<F. beden, vücud, boy, biçim) KB. ; ten (ten, deri) Etz. ; > 

beden YUT. // bel: bäl ET. ; bél DLT. ; bil KB. ; bil LÇ. ; bil TS. I/548 > bél YUT. // 

beyin: miñi DLT. ; meñge (beyin, akıl) KB. ; beyni, miyini Etz. ; meyin, miye LÇ. ; 

beyni TS. I/528 > dimaġ, dima… (A.), méye, miñe35 YUT. // boğaz: boġuz ET. ; 

tama… EU. ; bogaz, boguz, tamak, tamgak (boğaz, damak) DLT. ; boġuz KB. ; bo-

gaz~bovaz, Etz. ; boġuz, boġurda… (boġurtla…, hançere, hal…um, kekirdek), kikir-

tek (hırtlak, kikirtek, hulkum, bogaz) LÇ. ; boğuz TS. I/634 ; bağurtlak(II) (gırtlak,bo-

ğaz) TS. I/634 > al…in, boġuz, el…im, gal, gékirtek, ġali…, kékirtek, kikirdek YUT. 

// boyun: boyın ET. ; boyın, boyun DLT. ; boyun KB. ; boyun, moyun LÇ. > boyun 

YUT. // böbrek: bögür (böğrek, böbrek) DLT. ; bögrek~börek Etz. ; bögrek LÇ. ; 

böğrek,(böğrik) TS. I/663 > börek YUT. // böğür, yan taraf: bögür (kalça) EU. ; 

bıkın (böğür, boş böğür), bögür (böğrek, böbrek) DLT. ; bögür LÇ. > biqin YUT. 

burun: burun EU. ; burun (burun, öne doğru çıkıntı yapan yer) DLT. ; burun KB. ; 

burun LÇ. > burun YUT. // çene (< F. çāne):  engek (çene, çene kemiği) EU. ; sakak, 

eñek (ağzın iki yanında, azıların bittiği yer ; avurt) DLT. ; eñeğ Etz. ; eñek, çaña ve 

çeñe, sa…aġ LÇ. ; kekeş (çene, alt çene) TS. 4/ 2398, sakak (çenenin altındaki sarkık 

et, gerdan) TS. 5/ 3251-3252  > iñek, éñek, sa…a… YUT. // dalak: talak, sulak DLT. 

; talak Etz. > tal YUT. // damak: tamġa…, tama… (gırtlak, boğaz) ET. ; tamak, tam-

gak (boğaz, damak), kañrak ; bogurtlak, enek, tamag~tamav Etz. ; tamaġ, tañlay 

(aġzıñ yukarısı, tamak) LÇ. ; tamak TS. 5/ 3843 > tañlay, tamaq YUT. // damar : 

tamar, tamır ET. ; tamır~tamur DLT. ; tamur (damar, nabız) KB. ; tamar~tamur Etz. 

; tamur LÇ. > tomur YUT. // deri: täri EU. ; teri DLT. ; deri, teri Etz. ; tiri LÇ. > tére 

YUT. // dil: tıl~til ET. ; tıl DLT. ; til KB. ; til Etz. > til, zaban (F.), zuvan (F.) YUT. // 

dirsek: tirsgek DLT. ; çaganak, tirsek Etz. ; tirsek, çıgnak LÇ. > ceynek, çoka (ağ.) 

YUT. // diş: tiş EU. ; tış DLT. ; tiş LÇ. > çiş36 YUT. // diz: tiz ET. ; tiz DLT. ; tiz KB. 

; tiz LÇ. > tiz37 YUT. // dudak: ärin ET. ; érin, ir(i)n (dudaklar, ağız) DLT. ; dudag, 

irin Etz. ; tudak TS. 5/ 3847 > érin, lep, kalpuk YUT. // el: älig ET. …ol EU. ; eliğ38 

DLT. ; el, elig KB. ; él~il Etz. ; il, ilik, …ol39 LÇ. ; kol (el) TS. 4/ 2609-2610 > …ol40, 

el, dest (F.) YUT. // elmacık kemiği: caġ YUT. // ense: eñse KE. ; eñse Etz. ; kiçke 

(kafanın ve gerdenin arka tarafı ,ense) LÇ. ; süksün (boyun kökü, ense) TS. 5/3617-

3618 > gejge (ense, artkafa), gerden YUT. // erkek cinsel organı: sik (sidik) ET. ; 
                                                                            
35 ar…a miňe: arka beyin YUT.       
36 udul çiş ~ gücek çiş: ön diş ; çişniñ göşi: diş eti  YUT. 
37 lipek: diz kapağı YUT. 
38 saġ eliğ ~ oñ eliğ: sağ el DLT. 

    sol eliğ: sol el DLT. 
39 ong kol: sag el LÇ. 
40 oñķol: sağ el YUT.   ;  sol ķol: sol el YUT.  
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sik DLT. ; sik Etz. > çoça…, kaka, patan, porda…, ücek YUT. // gırtlak/nefes bo-

rusu: tama… EU. ; boġurda…, boġurtla… ; LÇ. ; bağurtlak (II) (gırtlak,boğaz) TS. 

I/634 ; boğazlağu,(boğazlağı,boğazlavu,boğazlağu düdüğü) (gırtlak,hançere) TS. 

I/629, gırtlak TS. III/600, öyken düdüğü (nefes borusu) TS. 5/ 3145 > öñgeç, karek 

(F.), helqim, ġaliq YUT. // göğüs/koyun/sine/döş: köküz, töş, …oyun~…ôny ET. ; 

kögüz, kök(ü)s, töş DLT. ; kögüz (göğüs), …on (koyun, bağır) KB. ; köküs Etz. ; 

kökrek (sine,gögüs,yürek,bagır),  töş, kögüs LÇ. ; göğüz TS. III/1730, döş TS. II/1241 

> kökrek, kökse, sine (F.) YUT. // göğüs kafesi/göğüs kemiği: kökrek süñigi (göğüs 

kemiği) YUT. // gövde/beden/vücut: kövde Etz. ; > beden (A.), cuġ YUT. // göz: köz 

ET. ; köz, karak (bkz. göz bebeği) DLT. ; köz Etz. ; köz LÇ. > köz41 YUT. // ilik: yilik 

ET. ; yilik, ilik DLT. ; yilig KB. ; yilik Etz. ; yulun LÇ. > ilik YUT. // iskelet: üs-

tixan(F.), ustuxan (F.) YUT. // işkembe: üçey-qérin YUT. // kaburga,kaburga ke-

miği: äyägü (yan, taraf, kaburga) ET. ; eyegü (her hayvanın eyegisi, eye kemiği, ka-

burga ; yan), küsri (kaburga kemikleri, göğsün yanları) DLT. ; kabar (kaburga, eye 

kemiği), kaburga, eyeğ, eyegü Etz. ; …aburġa, eyegü, bı…ın (yanbaş, kaburga), yan-

baş LÇ. ; eyeğü,(iyeğü) TS. III/1579 > …ovurġa YUT. // kadın cinsel organı: am 

ET. ; em, tılak, sügrüġ (kadının avret yeri) DLT. ; am Etz. > çola…, lay…a YUT. // 

kafa tası/kafa kemiği: baş çanağı,(kafa çanağı) TS. I/426 > baş süñigi, kalla süñigi 

YUT. // kalça: bı…ın, udlu… (kalça kemiği, uyluk), yan (yan, taraf, kalça) EU. ; but 

(kalça, but) Etz. ; yanbaş, bı…ın (yanbaş, kaburga) ; yanbaşı TS. 6/4271-427 > 

söñgeç, yota, san42, lota (ağ.) YUT. // kalp, yürek: yürek EU. ; yürek, köñül DLT. ; 

yürek KB. ; yürek LÇ. ; can evi TS. II/750 > jürek YUT. // karaciğer: baġır (karın, 

karaciğer, ciğer) ET. ; baġır (bağır, karaciğer) DLT. ; baġır (bağır, karaciğer) KB. ; 

bagır~bavur (kara ciğer, bağır) Etz. ; baġır (ciğer) LÇ. ; bağır (Göğüs,sine,ciğer, 

akciğer, karaciğer, yürek) TS. I/366 > baġir, …ara ciger (U.F.) YUT. // kas, adale: 

kuñ et, kas, kaz, kasuk (kabuk, her ağacın kabuğu ; sertlik, katılık) DLT. ; saçanak, 

(saçinak) TS. 5/ 3214 > bulcuñ43 YUT. // kasık: kasıġ ET. ; yamdu, kasıġ DLT. > çap, 

çat, çatra, çive, yota YUT. // kaş: …as, …aş ET. ; kaş DLT. ; …aş KB. ; kaş Etz. ; 

…aş LÇ. > …aş YUT. // kemik: süñük ET. ; süñük DLT. ; süñük KB. ; süğük~süvek 

Etz. ; kemük, süngek LÇ. ; kemük TS. 4/ 2411, süñük TS. 5/ 3622~3627 > söñek, 

süñek, üstixan(F.), ustuxan(F.), gutu (Ç.) YUT. // kıkırdak: emirçge44, keveġ (bu-

rundaki kıkırdak) DLT. ; …a…ırdaġ, kimircek (kimirtlik, burun, göz, kulak kıkırdagı) 

LÇ. ; geğrek,(geyrek,geryek) TS. III/1623 ; kemirdek, (kemirtlek, kemirtlik, kemür-

                                                                            
41 köz …arisi, …arçuk, …ariçu…, merdum (F.): göz bebeği YUT. ; köz çaniġi: göz çukuru YUT. ; 

…apa… : göz kapağı YUT. 
42 san: but YUT. 
43 bulcuň göş; kas eti YUT.    
44 keweğ: burundaki kıkırdak DLT.  
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dek, kemürtlik, kemirtek) TS. 4/ 2407-2408-2409 > kémirçek, kömüçek YUT. // kir-

pik: kirpik ET. ; kirpik DLT. ; kirpik Etz. ; kirpik LÇ. ; > kirpik YUT. // kol: …ol ET. 

; kol DLT. ; …ol (kol, vadi) KB. ; …ol LÇ. ; kol (el) TS. 4/ 2609-2610, karu (bazu, 

kol) TS. 4/ 2323-2324 > el, dest (F.) YUT. // kör bağırsak: bükün DLT. ; baş bağar-

suk TS. I/640 > …ariġu üçey, so…ur üçey YUT. // kulak: …ula…, …ulġa…, 

…ul…a… ET. ; kulak~kulxak~kulkak DLT. ; …ula…, …ulġa… KB. ; kulak Etz. ; 

…ulaġ, üzn (< A.) LÇ.  ; kulak TS. 4/2715 > …ula…45 YUT. // kursak: …oġursa…,  

…uruġsa… EU. ; kuruġsak (kursak, mide) DLT. ; kursak Etz. ; …ursa… LÇ. ; kursak 

TS. 4/ 2740-2741 > poqaq YUT. // kürek kemiği: yarın (kürek kemiği, çiğin kemiği) 

DLT. ; yarın (omuz, sırt) KB. ; yaġrın, kebze (omuz küregi) LÇ. ; talu, (tali) (insan ve 

hayvanlarda iki kürek arası, iki küreğin birleştiği yer ; kürek kemiği) TS. 5. 3707-

3708-3709, yağrın küreği (kürek kemiği) TS. 6/4206-4207 > taġa… YUT. // 

meme,göğüs: ämig EU. ; emig~emik DLT. ; emçek~imçek Etz. ; emcek, imçek LÇ. 

; emcek,(emecek,emcik,emçek) TS. III/1458 , memek TS. 4/2803, süd çeşmesi TS. 

5/3612 > emçek, yélin YUT. // mesane, sidik torbası/sidik yolu: …avu… EU. ; ka-

vuk, kawuk DLT. ; kavuk, (kavik) TS. 4. / 2361-2362 , su yolu TS. 5/ 3602-3603 > 

dovsa…, …ovu…. YUT. // mide: kuruġsak (kursak, mide) DLT. ; meyde LÇ. ; kursak 

(mide) TS. 4/ 2740-2741 > aş…azan, mayda (F.), meyde (A.), …érinçe YUT. // 

omur: omur YUT. // omurilik: culun, julun, juluñ YUT. // omuz: ägin, ängin ET. ; 

eġin (eğin, sırt), uşun (omuz başı, çiğin başı) DLT. ; yarın (omuz, sırt), uşun (omuz 

başı) KB. ; ıyık Etz. ; çigin, cilcik (kolun yukarısı, ketef, omuz, kürek), …aruça (kolun 

üstü) LÇ. > müre, omuz, dola46, ġol, uça, yekle, höşine YUT. // öd,safra kesesi; öd 

kesesi: öd, öt ET. ; öt DLT. öd Etz. > öt, sepra, zerde (F.), öt dosiġi~öt «altisi~öt 

…épi (öd torbası, kesesi) YUT. // parmak : ärñäk, äñräk ET. ; ernek~erñek DLT. ; 

ernek KB. ; parmak Etz. ; ernek (parmakların ucı) LÇ. ; barmak TS. I/402 > barma…, 

çemek, uşşa… …ol YUT. // baş parmak: uluġ ärñäk ET. > baş barma…, baş malta… 

YUT. // işaret parmağı: su… ärñäk EU. ; sokerñek (işaret parmağı, şehadet par-

mağı) DLT. > bigizqol YUT. // orta parmak: iki ortun ärñäk EU. > ottura qol, uzun 

…ol YUT.  // serçe parmak: kiçik ärñäk, çıçamu… EU. ; çıçalak DLT. ; sirçe 

barma…, çınçana…, çıçla… LÇ. ; sirça barmak, (sirça parmak) TS. 5/ 3459 > çet 

barma…, çimeltek, sinçila… YUT. // rahim, uters, döl yatağı: ogulçuk DLT. ; oğlan 

yatağı TS. 5/ 2932-2933, oğulduruk (yumurtalık) TS. 5/ 2934-2935 > anili…, rehim 

(A.), balayat…u YUT. // saç: saç ET. ; saç DLT. ; saç KB. ; saş Etz. ; saç LÇ. > çaç, 

saç YUT. // sakal: sa…al EU. ; sakal DLT. ; sakal Etz. ; sa…al LÇ. ; baş kılı TS. I/443 

> saqal YUT. // sırt, arka: ar…a, kiyin (arka, geri), uça ET. ; arka, art, egin (eğin, 

sırt) DLT. ; ar…a (arka, arka taraf, art), ar…a (arka,sırt), egin, uça, yarın (omuz, 

                                                                            
45 …ula…çe: kulakçık(ğı) YUT. ;    
46 dola söňek~müre üsti«ini: omuz kemiği YUT. 
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sırt) KB. ; arka, art Etz. ; ar…a, ard~art, sırt, yaġrın (yagır, atın omuzları arasında 

yaglu yeri,arka tarafı), saġrı (“hayvanlarda” sırt, arka), igin LÇ. ; yağrın, (yağırnı) 

(sırt, sırtın yukarı kürek kısmı) TS. 6/4204-4205-4206 > uça, puşt, çalqa (ağ.) YUT. 

// sinir: singir EU. ; tamır (damar, sinir), siñir DLT. ; siñir LÇ. > pay (F.), a…tomur, 

siñir YUT. // tırnak: tırıña…, tırna…, tırña…, ärñäk, äñräk ET. ; tırñak DLT. ; tırña… 

KB. ; tırnak Etz. ; tırna… LÇ. > tirma… YUT. // topuk: topık DLT. ; topuk Etz. ; 

topu… LÇ. ; dopuk TS. II/1219 > topu… YUT. // uzuv/organ: a،żā KE. ; müçe (< 

moğ. möçi~müçi) Ştr. > müçe, eza YUT. // yanak,avurt: yañgak, a∂urt ET. ; añ, 

yañak (ağzın iki yanında dişlerin oturduğu kemik; kapı söğesi, her şeyin yanı), eñek 

(avurt), kasıġ (avurt) DLT. ; eñ (yüz, yanak, damak) KB. ; avurt, yanak Etz. ; yañaġ 

LÇ. > yaña…, ġulca(ağ.), ziñaq, testek YUT. // yemek borusu: öñgeç YUT. // yu-

murtalık: porda… (husye torbası) YUT. // yüz,çehre, beniz: yüz ET., bäñiz ET. ; 

yüz DLT., meñ(iz) (beniz, yüz) DLT., yüz, meñiz (yüz) KB. ; yüz Etz. ; yüz, beñiz, bet 

(çehre, beñiz, yüz, ruy) LÇ. > çiray, didar (F.), meñza (Ç.) YUT.  

III. Bu sahada anlatımı kuvvetlendirmek ve akıcı kılmak amacı ile atasözleri 

ve deyimlerde tıp terimlerinin ve organ adlarının çok sık kullanıldığını görmekteyiz. 

Uygur Türkçesinde organ, hastalık ve tıp terimlerinin geçtiği atasözleri ve deyimlerin 

bazıları şunlardır. 

 

1.a. Organlarla İlgili Atasözleri: 

Aġzi maylanġanniñ tili baġlinar. (Ağzı yağlananın dili bağlanır.) LD. 

Adem körki yüzdur, yüzniñ körki köz, éġiz körki tildur, tilniñ körki söz. (İn-

sanın güzelliği yüzdür, yüzün güzelliği göz, ağızın güzelliği dildir, dilin güzelliği söz.) 

Öztopçu 

Éġiz yése, köz, uyilidu. (Ağız yese göz utanır.) LD. 

Baş puttin eqil, sorimaydu. (Baş ayaktan akıl danışmaz.) Öztopçu 

Eqilsiz baş ayaqqa zehme keltürer. (Akılsız başın cezasını ayak çeker.) Öz-

topçu 

Baş aldida yürer, put keynide. (Baş önde yürür, ayak arkada.) Öztopçu 

Baturġa bilek kérek, merdke yürek (kérek). (Yiğide bilek, merde yürek gerek.) 

LD. 

Arida burun bolmisa, u köz bu közni yeydu. (Arada burun olmasa, o göz bu 

göze düşman olur.) Öztopçu 

Baş yarisi kéter, til yarisi ketmes. (Baş yarası geçer, dil yarası geçmez.) Öz-

topçu 
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Çişiñ aġrisa tiliñni yiġ, közüñ aġrise koluñni yiġ. (Dişin ağrısa dilini gözet, 

gözün ağrısa elini gözet.) Öztopçu 

Dilde bolsa, tilġa kélidu. (Kalpte varsa, dile gelir.) Öztopçu 

Dili pakniñ tili pak. (Kalbi temiz olanın dili de temizdir.) Öztopçu 

Gep qilma tiliñni kesimen, qarima, közüñni téşimen. (Konuşma, dilini kese-

rim, bakma, gözünü oyarım.) Öztopçu 

Oq tendin öter, til candin. (Ok teni delip geçer, dil canı.) Öztopçu 

Süyeksiz til süyek sundurar. (Dilin kemiği yok ama kemik kırar.) Öztopçu 

Tiliñni sen saqlisañ, tiliñ séñi saqlaydu. (Sen dilini korursan, dilin de seni ko-

rur.) Öztopçu 

Kalpukni muzlatqan soġuq çişnimu muzlitar. (Dudağı donduran soğuk, dişi 

de dondurur. ) LD. 

Kösey uzun bolsa, qol köymes. (Maşa uzun olursa el yanmaz.) Öztopçu  

Yétim öz kindikini özi késer. (Yetim kendi göbeğini kendi keser. ) LD. 

Ademde eqil bolmisa, közi tam töşigi. ( İnsanda akıl olmasa, gözü duvar de-

liğidir.) Öztopçu 

Oñ közüñ sol közüñge düşmen. (Sağ gözün sol gözüne düşman.) Öztopçu 

Aççiġiñ kelgende sol qoluñ oñ qoluñġa yar bolsun. (Kızdığın zaman sol kolun 

sağ koluna dost olsun.) Öztopçu 

Söz körki maqal, er körki saqal. (Sözün güzelliği atasözü, yiğidin güzelliği 

sakal.) LD. 

Köz bilen qulaqniñ arisi tört ilik. (Gözle kulağın arası dört parmak.) Öztopçu 

Quliġiñġa işenme, közüñge işen. (Kulağına inanma, gözüne inan.) Öztopçu 

Meyde aġriqi soġuqtin, qorsaq aġriqi poqtin. (Mide ağrısı soğuktan, karın ağ-

rısı boktan.) LD. 

Barmaq qoldin ayrilalmaydu. (Parmak elden ayrılmaz.) LD. 

Ümidniñ tomuri üzülse, hayatniñ omurtqisi sunar. (Ümidin damarı kesilse, 

hayatın omurgası kırılır.)  LD. 

1.b. Hastalık ve Tıpla İlgili Atasözleri: 

Aġriq uxlar, aç uxlalmas. (Hasta uyur, aç uyuyamaz.) LD. 

Aġriqniň saqayġusi kelse, tévip özi kelür. (Hastanın iyileşeceği varsa, doktor 

kendi gelir.) LD. 
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Qan çiqti-can çiqti. (Kan çıktı, can çıktı.) LD. 

Aġrimiġan saqliqniñ qedirini bilmes. (Hastalanmayan sağlığın kadrini bil-

mez.) 

Pul késelge dora bolmas. (Para hastaya ilaç olmaz.) LD. 

Tévipniň karamiti dorisi bilen. (Tabibin kerameti ilacı iledir.) LD. 

Baş, bel ve ayak aġriqi: Baş ağrısı  

Baş aġriqi - ġemdin, bel aġriqi - nemdin, put aġriqi - yoldin. (Baş ağrısı 

dertten, bel ağrısı nemden, ayak ağrısı yoldan.) LD. 

Cirtaq: Gözü bozuk  

Çapaq xotunniñ cirtaq éri bar. (Çapaklı hatunun gözü bozuk kocası var.) LD. 

Çiçek Hastalığı: Çiçek Hastalığı 

Çéçekniñ éti yaman, qizilniñ yéli (yaman). (Çiçeğin adı, kızamığın hastalığı  

(yarası) kötü.) LD. 

Çiş aġriġi: Diş ağrısı 

Çiş aġriġi aġriq emes. (Diş ağrısı hastalık (ağrı) değil.) LD. 

Duduq: Kekeme 

Duduq sözge yarimaydu, oġri - küzetke. (Kekeme konuşmaya (sohbete), hırsız 

muhafızlığa (bekçiliğe) yaramaz.) LD. 

Gas: Sağır / Sarañ: Hastalık 

Saq bir küler, gas (~sarañ) ikki küler. (Sağlıklı bir güler, sağır (~hasta) iki 

güler. ) LD. 

Késellik: Hastalık 

Késellik éġizden  kirer. (Hastalık ağızdan girer.) Öztopçu 

Qaqaç: Kabuk, yara 

Çapaqniñ közidin yaş qurumas, mañqiniñ burnidin qaqaç qurumas. (Çapak-

lının gözünden yaş, sümüklünün burnundan kabuk kurumaz.) LD. 

Soqur / qariġu: Kör  

Saq köz yiġlisa, qariġu (~soqur) közdin yaş çiqar. (Sağlam göz ağlasa, kör 

gözden yaş çıkar.) LD. 

Qizil: Kızamık Hastalığı 

Çéçekniñ éti yaman, qizilniñ - yéli, ölümge jiġliġiçe, késelge sevep qil. (Çiçe-

ğin adı kızamığın yarası, ölüme ağlayıncaya kadar hastalığa çare ara.) LD. 
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Meyde aġriqi: Mide ağrısı 

Meyde aġriqi soġuqtin, qorsaq aġriqi poqtin. (Mide ağrısı soğuktan, karın ağ-

rısı boktan.) LD. 

Pañ / Pañqay: Sağır 

Pañġa piçirlap, qarġuġa imlaptu. (Sağıra fısıldayıp, köre işaret etmiş.) LD. 

Pañqayġa salam berseñ, "anañniñ béşi” der! (Sağıra selam versen “ananın 

başı” der!.) LD. 

Podaq: Fıtık 

Pañ bilen ortaq boldum, gep añlitalmay podaq boldum. (Sağır ile ortak ol-

dum, söz anlatamadan fıtık oldum.) LD. 

Sanciq: Sancı  

Késelniñ sanciqi yaman, itniñ qancuqi (yaman). (Hastalığın sancısı kötü, itin 

kancığı (kötü).) LD. 

Yötel: Öksürük 

Késelniñ qamçisi yötel. (Hastalığın kamçısı öksürük.) LD. 

Zuqam: Gri 

Késelniñ başlinişi zukamdin, ademniñ buzuluşi pokandin. (Hastalığın başla-

ması gripten, insanın bozulması kursaktan.) LD. 

 

2. Organlarla İlgili Deyimler 

agriq kirmek: hastalanmak, rahatsızlanmak; aġzi yaman: ağzı bozuk, çok sö-

ven; aġzi gepke tegmek: söylemeye başlamak; aġzi köymek: ağzı yanmak; aġzi 

quluġiġa yetmek: çok memnun olmak, çok sevinmek; arslan jüreklik: aslan yü-

rekli; ayiġi üzülmek: ayak çekmek, sık gidilen bir yere uğramaz olmak; ayaq qolsiz 

qalmaq: yardımcısız kalmak; ayiġi köygen toxudek: ayağı yanmış tavuk gibi; başi 

bağlanmaq: sözlenmek veya evlenmek; başi kökke yetmek: çok sevinmek, çok gu-

rurlanmak; baştin - ayaq oqup çiqmaq: baştan sona kadar okuyup bitirmek; béşiġa 

gün çüşmek: başı derde girmek, zorda kalmak; canini saqlamaq: canını korumak; 

çişqa tegmek: kızdırmak, rahatsız etmek, sinirlendirmek; çişi ötmek: yapamamak, 

cüret edememek; eqlige kelmek: hatırlamak; el ayaġi bésilmaq: önceden çok sık 

gidilen yerlere uğramaz olmak; éġiz açmaq: söze girmek, konuşmaya başlamak; 

égizġa almaq: bahsetmek, anmak, söz açmak; içi köymek: içi yanmak, üzülmek; 

köñül aġritmaq: gönül kırmak, gönül yaralamak; köz aldiġa keltürmek: göz önüne 

getirmek, hatırlatmak; köz atmaq (köz taşlimaq) ( köz jügürtmek ):  göz atmak, 
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şöyle bir bakmak; közdin ötküzüş ( közdin köçürme): gözden geçirmek; közge 

çüşmek ( közge körünüp qalmaq): göze çarpmak; dikkat çekmek; közü éçik: uya-

nık; közi yetmek: inanmak;  közümge aq tüşmek: gözüme ak düşmek; qolġa çüş-

mek: ele düşmek, yakalanmak; qoli oçuq bolmaq: eli açık olmak, cömert olmak; 

qulaqqa yaqmaq: kulağa hoş gelmek; qulaqta tutmaq: akılda tutmak, bellemek; 

qulaq salmaq: dinlemek; parmaġini yalamaq: parmağını yalamak; qosaq aġrit-

maq: mide ağrıtmak; saq bolmaq: sağ olmak, hayatta olmak; saqalġa yamaşmaq: 

ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini bilememek; til tekküzmek: hakaret et-

mek; til almaq: söz dinlemek; til biriktürmek: ağız birliği etmek, aynı şeyleri söy-

lemek; tilini saqlamaq: ağzını sıkı tutmak; tildin qalmaq: dili tutulmak, hiçbir şey 

söyleyememek; tilġa kirmek: söz dinlemek; tilġa almaq: dile getirmek, söylemek; 

tilini çişlemek: dilini ısırmak; tiliñni tartmaq: dilini tutmak; tört köz bilen kütmek: 

dört gözle beklemek, çok beklemek; yürügi yérilmek: korkudan ölmek. 

3. Organ Adlarıyla Kurulan İkilemeler 

Bu lehçede, anlamı kuvvetlendirmek, üslubu zenginleştirmek için zaman za-

man organ adları ikileme şeklinde belirtilmektedir. 

aġriq-silaq: hastalık ve salgın; aqsaq-çolaq: aksak çolak; ayaq-qoli: ayağı 

eli; baş-ayaq: giysi, elbise, üst; baş-köz: baş göz; dildin-yürektin: gönülden yürek-

ten; éġizdin éġizġa: ağızdan ağıza; köz – köz: göz göz; köz-qulaq bol-: göz kulak; 

qan-terimizdin: kan terimizden; qol-ayaq: el ayak; qol-qanat: el ve kanat-arka çık-

mak anlamında; quçaq-quçaq: kucak kucak; put-qolini: ayak ve elini; saqal-burut: 

sakal ve bıyık; yürek-béġir: yürek ve bağır; yüz-qol: yüz ve el. 

Bu biçare hayvanniñ baş-közidin tayaq kam bolmaytti. EHH. 

Yurtimiz biz yüz-közüñni qan bilen pakizliduq,  

Baş-közi meynet idi. UTİ. 1043 

Şuña deymen dildin-yürektin UTİ. 1041 

Uygur Türkçesinde bitki, yemek, hayvan, eşya veya oyunlara ad verilirken ad-

landırma ögesi olarak organlardan yararlanılmıştır: Köz tiken (bitki - mavi diken), 

öpke-hésip (akciğer ve barsak dolması), köz eynek (gözlük), qol çana (küçük kı-

zak), qol harva (el arabası), qol saet (kol saati), çiş şotkisi (diş fırçası), qariġu téke 

(kör ebe oyunu) vb.  

Yine aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere sıfat tamlamalarında isim un-

suru olan organlar insanın bir yönünü, özelliğini belirtmek, nitelemek amacı ile kalıcı 

ad yapımında karşımıza çıkmaktadır: aç köz (açgözlü), aq çaçliq (ak saçlı), aq dilliq 

(temiz yürekli, iyi kalpli), aq jürek (temiz yürekli, iyi kalpli), aqçe yüzlük (temiz 

yüzlü), aq köñül (temiz kalpli), ala köñül (tutarlı olmayan), aqsaqal (ak sakal, yaşlı), 
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aq süñek (soylu, asil), anar yüz (gül yüzlü, güler yüz), ay çiray (ay yüzlü, temiz yüzlü), 

badrañ köz (lokma gözlü, fırlak gözlü), qara köz (kara göz, kara gözlü), ötkür köz 

(keskin göz) vb. 

 

SONUÇ 

1. Günümüz Uygur Türkçesinin söz varlığının temelini Türkçe sözcükler oluş-

turur. Türkçe sözcüklerden sonra sıklık bakımından Arapça ve Farsça sözcükler kul-

lanılmaktadır. Çok az oranda Rusça ve ancak bilimsel ve teknik adlandırmalarda 

Çince sözcükler de görülmektedir. Organ adları bir dilin söz varlığının temel unsur-

larındandır. Uygur Türkçesinde organ adları genel olarak Türkçe kökenlidir. Az da 

olsa alıntı organ adları da bulunmaktadır. Ancak tıp ve hastalık adlarında alıntı söz-

cükler çok sık kullanılmaktadır. 

2. Uygur Türkçesindeki organ adlarını; Eski Türkçe Dönemi ana ve ara temel 

organ adları ile karşılaştırdığımızda çoğunun aynı veya benzer olduğunu gördük. An-

cak tıp ve hastalık adları ile ilgili Eski Türkçe Dönemine ait çok az sayıda sözcük 

tespit ettik. 

3. Bu lehçemizde organ, tıp ve hastalıkla ilgili oldukça fazla sayıda atasözü ve 

deyim bulunmaktadır. Anlamı kuvvetlendirmek, zenginleştirmek ve söyleyişi akıcı 

kılmak amacıyla organ adlarından ikileme şeklinde yararlanılmıştır. 

4. Uygur Türkçesinde organ adları adlandırma ögesi olarak kullanılmakta ve 

kalıcı adlar yapılmaktadır. 

5. Uygur Türkçesinde bir hastalık ve organ adının iki veya daha fazla sözcükle 

karşılandığı örnekler mevcuttur. 

Hastalık adları; veba: çuma (R.); vaba, Grip: grip (Fr.); tumu; zukam; yel, 

kör: qariġu; soqur, epilepsi, sara hastalığı: talma; tutqaq, sıtma: bezgek, qizitma, 

vb. 

Organ adları; mide: aş…azan; mayda (F.); meyde (A.); …érinçe, kıkırdak: 

kémirçek; kömüçek, dudak: érin; lep; kalpuk, damak: tañlay; tamaq, alın: mañlay; 

pişane, vb. 
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ARIANE MNOUCHKINE İÇİN TİYATRONUN ANLAMI 

ÜZERİNE 

Doç. Dr. Şengül KOCAMAN 

Dicle Üniversitesi 

ÖZET: Dünyanın en etkili yönetmenlerinden biridir Ariane Mnouch-

kine. 1962-1963 yıllarında Uzak Doğu ve Latin Amerika gezilerinde yöresel 

tiyatroların çalışmalarını yakından izleyen bu Fransız kadın yönetmen, 1964 

yılında Fransa'ya döndükten sonra Théâtre du Soleil’i kurar.   Daha 20’lı yaş-

larda dünyayı değiştirme fikriyle tiyatro yapmaya başlayan ve adı Théâtre du 

Soleil ile bütünleşen Mnouchkine, sadece kurduğu topluluğun oyunlarını yö-

netmekle kalmamış, grubun sanatsal ve politik çizgisini de belirlemiştir. Uzun 

bir süre Brecht etkisinde kalıp, “tiyatro kavgadır, savaştır” ilkesinden yola çı-

kan Mnouchkine, dünyada yaşanan her türlü haksızlık için tiyatro yapmak ge-

rektiğine inanan bir yönetmen. Onu ve topluluğunu grevde olan işyerlerinde, 

Fransa’nın 1968 gençlik hareketlerinde, 1995’de Bosna’da savaşa karşı yapılan 

açlık grevlerinde görmek mümkün. Politik alanda verdikleri bu mücadeleyi sa-

natsal alanda da sürdürürler. Günümüz tiyatrosundaki normlarla uyuşmayan 

oldukça farklı tekniklerden yararlanırlar. Gösterilerini Chateau de Vincen-

nes’de bulunan eski bir fişek fabrikası olan Cartoucherie’de yapan Théâtre du 

Soleil, seyircilerin karşılanmasından oyunların sahnelenmesine kadar 

Fransa’nın yenilikçi tiyatrosu olarak tanınır. Çalışmamız, analitik bir yaklaşım-

dan çok, topluluğun bugüne gelinceye kadar geçirdikleri aşamalardan, 

Mnouchkine’in tiyatroya yüklediği anlamı sorgulamaktan ve Théâtre du Soleil 

sayesinde seyircisine yaşattığı yeniliklerden oluşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mnouchkine, Théâtre du Soleil,  Cartoucherie, 

1789, Shakespeare 

 

ABSTRACT: Ariane Mnouchkine is one of the most influential direc-

tors in the world. This French female director who closely followed the works 

of local theaters in the Far East and Latin America between 1962-1963 estab-

lished the Théâtre du Soleil after returning to France in 1964. Mnouchkine, 

who started to be involved in theater with the idea of changing the world in her 

20s and whose name was identified with the Théâtre du Soleil, not only man-

aged to direct the plays of the community she created but also determined the 

artistic and political view of this group. Mnouchkine, who was influenced by 

Brecht for a long time and set out from the principle of “theatre is a fight”, is a 

director who believes that plays must be performed for any injustices in the 
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world. It is possible to see her and her community in workplaces where there 

are strikes, in the 1968 youth movement in France, and in hunger strikes against 

war in Bosnia in 1995. They continue the struggle in the field of politics in the 

field of arts. They make use of quite different techniques which do not match 

the norms of today's theater. Théâtre du Soleil, who performed their plays at 

Cartoucherie, an old cartridge factory in Chateau de Vincennes, is known as 

the innovative theater of France, from the reception of the audience to the stag-

ing of the plays. Rather than assuming an analytical approach, our study com-

prises the stages that the community has gone through up until now, the mean-

ing that Mnouchkine assigns to theater, and the innovations offered to the au-

dience thanks to the Théâtre du Soleil.  

Key words: Mnouchkine, Théâtre du Soleil, Cartoucherie, 1789, 

Shakespeare 

 

 

GİRİŞ 

XIX. yüzyılın sonlarında gerçekçi akımın güçlenmesi ile birlikte ortaya çıkan 

karşı gerçekçi eğilimler, tiyatronun oyunculuk, yönetmenlik tekniklerini, seyirci 

oyuncu ilişkisini yeniden yorumlamıştır. Oyunculuktan, sahne tasarımına, seyirci ve 

sahne arasındaki alımlama dizgesine dair yeni bir soluk getirilmeye çalışılmıştır. De-

neysel tiyatro çalışmalarıyla Grotowski, tiyatronun metne bağlılığın reddeden Ar-

taud, gerçekçi illüzyonu yabancılaştırma tekniği ile yıkan Brecht, tiyatro sanatında 

yeni estetik anlayışların oluşmasını ve bunun gösterim alanına yansımasını sağlamış-

lardır. Bu yenilikçi oluşumlar, doğal olarak, tiyatro yönetmenlerini de etkilemiştir. 

Jean Louis Barrault, Peter Brook, Jacques Copeau, Grotowski, ve Ariane Mnouch-

kine bunlardan birkaçı. Çalışma konumuz olan Mnouchkine, 1964 yılında kurduğu 

sıra dışı topluluğu Théâtre du Soleil’le ve yönettiği sayısız oyunlarla Avrupa tiyatro-

suna damgasını vurmayı başaran yönetmenler arasında yer alır. Gerçekçi tiyatroyu 

yadsırken, Artaud ya da Brecht gibi tiyatronun anavatanı olarak nitelendirdiği 

“Doğu” ya yönelir. Bir yandan Çin, Hindistan tiyatrosunun geleneksel biçimlerinden 

faydalanır ve tiyatrosunu metafor üzerine temellendirir, bir yandan da, Comedia 

dell’arte’ın üslubunu kullanır. Kısacası, Oyuncunun yazara, oyunun, oyun metnine, 

hareketin söze tercih edildiği bir tiyatro söz konusudur. Doğalcılıktan ve yanılsama-

dan uzak, kendine özgü bir tiyatro dili geliştiren Théâtre du Soleil, 1960'larda Fran-

sa'daki geleneksel tiyatro kurumlarına bir reaksiyon olarak doğar ve bu gün Chateau 

de Vincenne’de eski bir cephanelik olan Cartoucherie’de 55 yıllık yerini koruyarak 

kalıcılığını sürdürür.  
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1-MNOUCHKİNE VE POLİTİK TİYATRO  

Brecht, “günümüzde politik bir karakter kazandığını gördüğümüz tiyatro eski-

den de politik nitelikten yoksun değildi” derken, varoluşundan günümüze tiyatronun 

politik işlevinin önemini vurgular. O, tarihi değiştirmede büyük bir görevi olan tiyat-

ronun asıl görevini yerine getirmediğini dolayısıyla çağın gereksinimlerine karşılık 

vermek için yetersiz kaldığını savunarak, dünyanın değişebilirliğini gösterecek yeni 

bir tiyatronun gerekliliğini ileri sürmüştür. Epik tiyatro olarak adlandırılan bu tiyatro 

türü, yüzyıllar boyunca birçok tiyatro yazar, kuramcı ve yönetmenleri etkilemeyi ba-

şarmıştır. Bunlardan biri olan Ariane Mnouchkine, 1962 yıllında Sorbonne Üniver-

sitesi'nde psikoloji öğrenimi gördüğü sırada ve Öğrenci Tiyatro Birliğini (Asscocia-

tion Théâtrale des étudiants de Paris) kurduğunda dünyayı değiştirmek amacıyla ti-

yatro yapmaya başladığını belirtir ve bu amaçla 1964’de Théâtre du Soleil’i kurar:  

20 yaşındayken "dünyayı değiştirmek" istedi. En güzel tiyatro maceralarından 

birinin, Güneşin,  başında bulunarak hayal ve ütopyalarından vazgeçmedi (Méreuse, 

2010: https://www.la-croix.com). 

1966 yılında sahnelenen Gorki’nin Küçük Burjuvaları adlı oyunu, Mnouch-

kine’nin tiyatroda profesyonel yaşama girişi olarak kabul edilir. Shakespeare oyun-

larının sahnelenmesine kadar sahnelediği oyunlar genellikle siyasi amaçlıdır. Brecht, 

Adamov, Wesker, gibi yazarların oyunları ilk tercihleri arasında yer alır. Birçok eleş-

tirmen tarafından Brecht’in mirasçısı olarak nitelendirilir47 (Roubine, 1970: 14). 

Mnouchkine ve Théâtre du Soleil önemli güncel olaylara dikkat çekmek, se-

yirciyi düşünmeye ve aydınlanmaya davet etmek adına dünyada olup biten her türlü 

haksızlığa karşı teatral çabadan vazgeçmez: “Hoşnutsuzluğu dile getirmek her zaman 

için bir hak olmuştur. Ancak Théâtre du Soleil için bu bir görevdir” (Tackels, 2013: 

101). Bu görev, tiyatroyu sokaklara taşıyarak yerine getirilir. İnsanları tiyatroya çek-

mek zor ise ve onlara anlatılacak bir şeyler varsa, o vakit, tiyatroyu onlara götürmek 

gerekir. İşte Théâtre du Soleil 1960’lı yıllarda bunu en iyi şekilde başaran bir topluluk 

olarak belirir. 

Açlığın isyanlarını, Filistinlilerin ve İsraillilerin neden barış yapamadıklarını 

anlamıyorsak neye yarıyoruz biz? Bütün bunlar kafamda ve kalbimde dağınık bir 

şekilde dönüp dolaşıyor. Bu, hayranı olsam da ki belki belli bir süre içinde sahnele-

yebiliriz de, Marivaux’nun şu ya da bu sahnesini yorumlamak gibi bir şey değil. Bu, 

tiyatro ustalarımızın bize kazandırdıklarını küçümsemek gibi bir şey de değil. Ama 

                                                                            
47 Selon Jean Jacques Roubine, les spectacles du Théâtre du Soleil sont les héritiers les plus authen-
tiques de Brecht. 

https://www.la-croix.com/
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gazeteyi okuduğumuzda, öylesine bir çaresizlik, yetersizlik duygusuna kapılıyorsu-

nuz –ki bu durumların en kötüsü- ,bu çaresizlik duygusu aynı zamanda insanda ha-

rekete geçme duygusu da uyandırıyor. Bu bazen teatral bir eylemle, bazen de başka 

eylemlerle gerçekleştirilir48 ( Picon-Vallin, 2009: 32-33). 

Fransa’da ve dünyada gelişen politik olaylara kayıtsız kalmayan Mnouchkine 

ve topluluğu, 1968’de Fransa’da gelişen gençlik hareketlerine, 1995’de Bosna’da sa-

vaşa karşı yapılan açlık grevine etkin olarak katılır. 1995’de Fransa’da Saint Bernard 

Kilisesi’nden kovulan oturma izni belgesi olmayanlara (sans-papiers) sahip çıkar, 

onları Théâtre du Soleil’de kabul eder, polis saldırısına kadar günler ve geceler boyu, 

hatta saldırı esnasında onlarla birlikte kilitli kalırlar.  Soleil üyeleri göçmenleri iki 

kez ikişer hafta boyunca karavanlarında ve tiyatro binasının içerisinde barındırarak 

göçmenlerle dayanışma içine girer (Shetsova, 2008: 99). Mnouchkine için tiyatro,  

bir diğerinin dünyasını anlamak ve anlatmak için gereklidir. Bunu yaparken, seyirci-

nin eleştirel tutumunu canlı tutmak adına, Epik tiyatronun önemli kavramlarından 

olan “yabancılaştırma” tekniğine başvurur. Özellikle Shakespeare oyunlarını sahne-

lerken, yabancılaştırma kavramına yaklaşımı elbette sıradan değildir. 1960 yıllarında 

Japonya’ya yaptığı yolculuk sırasında “no” tiyatrosu ile tanışan yönetmen, “Japon 

gösterim biçemiyle Shakespeare metinlerini buluşturmayı mantıklı bir adım olarak 

görür” (Innes, 2010: 283). Tam bir İngiliz olan Shakespeare bir Fransız için kuşkusuz 

“yabancı”dır ama artık popüler bir kültür ürünü haline gelen Shakespeare yapıtlarına 

Fransız halkı bir o kadar da aşinadır. Mnouchkine için öncelikle bu aşinalık bir sorun 

gibi durmaktadır. … Oldukça farklı form ve tekniklerden; kısmen yeni keşfedilmiş 

kısmen de Commedia dell’Arte’den taşınarak, özellikle maskların, kesinleştirilmiş 

kostüm tiplerinin anlatımından yararlanır” ( Öztürk ve Çetindoğan, 2008: 5-6). Bir 

yandan, Doğu kodları ön plana çıkarılarak yabancılaştırma oluşturulurken, bir yan-

dan da, seyirciyi sahneye dâhil etmenin yolları aranır. Bu nedenle, oyunlarında 

mekân tümüyle kullanılır. Çevresel tiyatrodaki gibi seyircinin katılımcı olması bek-

lenir. Her taraftan seyircinin izleyebileceği bir açık alan kullanılır. Bu bağlamda, 

1789 Mnouchkin’in geleneksel salon ve sahneyi reddettiği önemli oyunlardandır. 

“Oyun, birbirine geçitlerle bağlı, beş yükseltiden oluşan iki ucu açık, dikdörtgen bi-

çiminde bir alanda oynanır. Seyirci gösteriye ister dışardan, sahne tertibatının bir ya-

nına konmuş olan basamaklardan, ister içerden, ayakta durduğu ve dilerse gösteri 

                                                                            
48 A quoi servons-nous si nous ne comprenons pas les émeutes de la faim, ni pourquoi les Palestiniens 
et les Israéliens ne réussissent pas à faire la paix. C’est tout cela qui tourne d’une façon un peu désor-
donnée dans ma tête et dans mon cœur. Et pas tellement la façon d’interpréter telle ou telle scène de 
Marivaux, même si j’adore Marivaux, Ce n’est pas du tout du mépris par rapport à tout ce que peuvent 

nous apporter nos maîtres théâtraux. Mais quand on lit le journal, on a un tel sentiment d’impuissance. 
Pour réagir contre ce sentiment d’impuissance, on a envie d’agir par un acte théâtral.    
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sırasında yer değiştirebildiği, yükseltilerin arasındaki kısımdan katılabilir. Bir kez 

tertibatın ortasında oldu mu, gösterinin tamamlayıcı bir parçası da olabilir” (Dort, 

2000: 51). Klasik bir biçimde seyirciye sahneler sunulmadan, oyunun hangi anında, 

ne zaman, nerede, hangi sahneyi izleyeceğine seyirci kendi karar verir. 

Oyunla ilgili diğer önemli bir nokta da, oyun kişilerini Fransız Devriminin 

önemli ya da ünlü kişilerin değil, halktan kişilerin oluşturmasıdır.  Bir köy panayırı 

standartlarında sahne hazırlanır. Amaç, hem bu önemli tarihsel dönemin başlıca olay-

larını sunmak, hem de bu olaylara halkın bakış açısını anlatmaktır. Devrim, halktan 

insanlar olan panayır anlatıcıları, kuklacılar ve hokkabazlar tarafından; taklitler, 

kukla gösterileri ve skeçler yoluyla anlatılır. Böylelikle hem halkın durumu sergile-

nir, hem de halkın gözünden dönemin önde gelen portreleri karikatürize edilerek yan-

sıtılır.  

İhtilalin işleyişini hep halk tabaksının içinden, -onun seviyesinden- ama eleş-

tirel bir mesafeyle göstermeye çalışıyoruz. Akrobatlar, hokkabaz, çığırtkan ya da aji-

tatörler, “tarihi” olaylar için, önemli kişiler için ne tür duygular beslediklerini, bun-

lar hakkında bildiklerini, bu olay ve kişilerden kendilerine ulaşanı gösterirler seyir-

ciye (Copfermann, 2007: 41). 

Bu oyun, Théâtre du Soleil üyelerinin özellikle de Ariane Mnouchkine'in, sa-

natçılar olarak, didaktik söylemlere düşmeden, özgürlük uğruna haksızlığa karşı 

ciddi savaşımlar içinde yer almalarına zemin hazırlar (Louis-Mignon, 2008). 

Mnouchkine, 1995 yılında Moliere’in Tartuffe’unu Cezayir’deki İslamcı olaylara 

işaret etmek için kullanır. 21 Nisan 2002’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Jean 

Marie Le Pen’in ikinci tura kalmasının şokunun ardından Güneş oyuncularıyla bir-

likte olaya “hayır” demek adına çeşitli spontan gösteriler düzenlemeye koyulur. 

Emekli aylığı koruma protestolarının yapıldığı tarihte, Eylül 2010'da, topluluk, Gü-

neş'in dikiş atölyesinde uzun akşamlar boyunca yapılan mavi ve kırmızı renklerle 

süslenmiş güzel pankartlar eşliğinde adalet alegorisi olan inanılmaz bir kukla yapar. 

Kısaca, “Ariane Mnouchkine ve Théâtre du Soleil; 70’li yıllarda kalabalıkları kucak-

layan ve halka nüfuz etmeyi arzulayan, bugünkü sığ anlamından farklı bir “popüler-

lik” anlayışıyla politik tiyatroya yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyerek dünya ti-

yatro sahnesinde yerlerini alırlar” (Öztürk ve Çetindoğan, 2008: 3). 
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2-ARİANE MNOUCHKİNE: “TİYATRO VÜCUT SANATIDIR”
49

 

Mnouchkine’in Artaud’nun “tiyatro doğuludur” ifadesini önemser ve “Doğu 

tiyatronun beşiğidir” derken, kendisine yöneltilen “Doğu’da ne arıyorsunuz?” soru-

sunu şöyle yanıtlar:  

… Sanıyorum Doğu’ya tiyatro aramak için gidiyoruz. Artaud, “Tiyatro doğu-

ludur,” demişti. Bu fikir çok ileriye gider. “Tiyatro için ilginç olan Doğu kuramları 

vardır”, demez. “Tiyatro doğuludur”, der. Artaud’nun haklı olduğuna inanıyorum. 

Bunun için oyuncuya Doğu’da olan her şeyi aramaya gitmesini söylüyorum. Hem 

mit hem de gerçekliği, hem içselliği hem de dışsallaştırmayı ve daha önce bahsetti-

ğimiz vücutla yapılan ünlü kalp otopsisini. Batı sadece comme-dia dell’Arte’ye –ki 

bu bile Asya’dan gelir-ve büyük oyuncuların köşe bucak kaçtığı belli bir gerçekçilik 

tipine hayat verdi. Büyük bir oyuncu, gerçekçi bir tiyatroda olduğunda bile, nasıl 

olduğunu bilmiyorum ama gerçekçi olmama konusunda başarılıdır. Fakat bu zordur 

(Féral,2008: 17). 

Artaud’ya göre, tiyatronun dili, kesinlikle konuşma dili değildir. Çünkü ona 

göre “karşılıklı konuşma (diyalog) -sözlü ya da yazılı şey- özgül olarak sahneye ait 

değil, kitaba aittir” (Artaud, 1993: 34). Sahne fiziksel ve somut bir yer olarak kendi 

dilini yaratmalıdır. Ortaya koyduğu düşüncelerle modern ve modern sonrası tiyat-

royu etkilemiş olan Artaud, Mnouchkine’e de esin kaynağı olmuştur. Tiyatro dünya-

sında metne bağımlılığı kıran Artaud’nun izinden giden Mnouchkine, oyunlarının 

sahnelenmesinde, kelimelere boğulmaksızın, hareketlerle anlatım yolunu seçer ve ti-

yatrosunu öncelikle metafor üzerine temellendirir. Onun için, aktör duyguları değil, 

tutkuları göstermeli, insan zihninin derinlerindeki anlamlara ulaşmalıdır. Bu bağ-

lamda, işaretler, mimikler ve ritimler önem taşır. Oyuncu, koşullanmalardan uzak bir 

bedensel çalışma içine sokulur. Bunu gerçekleştirmek için bir çok yöntemler bir 

araya getirilir: Bir yandan, Commedia d’ell’arte, ve opera üslupları kullanılırken, bir 

yandan da Hint Kathakali ve Japon geleneksel oyunculuk örneklerinden faydalanılır. 

Özellikle Comedia dell’Arte’ın etkisi altında neredeyse yazara ihtiyaç duymaksızın, 

oyuncunun doğaçlama yöntemiyle vücut dilini kullanım yetisine dayanan bir tiyatro 

anlayışı gelişir. Mnouchkine tiyatrosu dans, müzik gibi tüm görsel sanatlardan sıkça 

faydalanır. Ionesco’nun “tout est possible au  théâtre: Tiyatroda her şey mümkündür” 

cümlesini doğrularcasına tiyatronun etkinlik alanını sınırlamamakla çağdaş tiyatro 

sanatının ilerleyişinde son derece etkili olduğu söylenebilir. İnsanın bedenine bir ta-

kım şekiller vererek anlamlar üretmesi yeni bir olay değil elbette! İlkel insan, dü-

                                                                            
49 Le theatre, c’est l’art du corps, c’est d’abord l’art du corps. (Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine,  Actes 
du Sud-Papiers, France, p. 53) 
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şünce ve duygularını dile getirmede her şeyden önce harekete, sonra da sese ve geli-

şerek söze başvurmuştur (Nutku, 2002: 25). İnsan bu özelliğinin hep farkında olmuş-

tur. Tiyatronun gelişim süreci göz önünde bulunulduğunda, özellikle 20. Yüzyılda 

gerçekçi eğilimlere karşı gelişen yenilikçi oluşumlarda bedensel ifade biçiminin ha-

tırlandığı, geriye dönüşün söz konusu olduğu ve günümüz çağdaş tiyatro uygulama-

larına kadar uzandığı gözlenebilir. Mnouchkine oyuncunun oynadığı karakterin ruh-

sal durumuyla özdeşleşmek yerine onu hareket ve simgelerle yeniden yaratması ge-

rektiğine inanır. Oyuncu rol ezberlemek için çaba harcamamalı, kendi vücuduyla an-

latımı sağlayacak düzeyde bir çalışma yapmalıdır. Bu konuda Mnouchkine Japon’ya 

ya yaptığı bir gezi sırasında sokakta gördüğü bir gösteriden oldukça etkilenir ve ya-

şadıklarını şöyle anlatır:  

Doğu geleneğinde beni ilgilendiren şey, aktörün metaforların yaratıcısı olma-

sıdır. Onun sanatı; tutkuyu, insanın iç dünyasını ve hikâyeleri göstermekten ibarettir. 

Japon’ya ya bir gezi yaptım. Orada yapılan gösterileri gördüğümde kendi kendime 

“tıpkı Shakespeare gibi” dedim, halbuki ne konuyu ne de dili anlıyordum. Çünkü 

oyuncular olağanüstüydü50 (Féral, 2008: 18).  

Mnouchkine, tiyatronun mümkün olduğunca tiyatrosallaştırılması,  tiyatronun 

günlük yaşamdan ayrılarak sahne üzerinde yaşanan bir etkinlik, bir şölen durumuna 

sokulması ve oyuncunun öne çıkarılmasına inanır. Aranan, daha doğal bir oyunculuk 

biçimi değil, tiyatroya uygun düşen bir üslubun olmasıdır. Bu inancının oluşumunda 

sahnede devrim yapan ünlü Fransız yönetmen Jacques Copeau’dan altı ay boyunca 

aldığı tiyatro derslerini de unutmamak gerekir. “Fransa’da Copeau bu işin eğitimini 

vermeden önce, birçokları bir aktörün kullanabileceği tek malzemenin hafıza, ses ve 

kelimeler olduğuna inanıyordu. Onun sayesinde aslında vücudun tiyatroda asıl mal-

zeme olduğu anlaşıldı” (Pascaud, 2005: 25). Mnouchkine bir adım daha ileriye gide-

rek, vücudun tiyatronun asıl malzemesi olmasından çok bizzat tiyatronun kendisi ol-

duğunu savunur51 (Picon-Vallin, 2009: 53). Oyunculukta en etkili ifade biçimi vücut 

kabul edilir. Oyuncunun gösterinin tek başına yaratıcısı olması sağlanır. Seyirci bir 

oyunu dinlemeye değil, görmeye gelir. Görsellik teatral ifade olarak, tiyatroda her 

şeyden önce gelmektedir. Oyuncunun en önemli görsel anlatım öğesi ise hareketleri-

dir. Oyuncunun amacı oynadığı rolün ruhsal durumuyla özdeşleşme yoluna gitmek 

                                                                            
50 Ce qui m'intéresse dans la tradition orientale, c'est que l'acteur y est créateur de métaphores. Son art 
consiste à montrer la passion, à raconter l'intérieur de l'être humain, et aussi les histoires bien sûr. J'ai 
fait un voyage au Japon. En y voyant des spectacles, je me disais : " On dirait du Shakespeare ", alors 
que je ne comprenais rien ni aux thèmes ni au langage. Et cela parce que les acteurs étaient fantas-

tiques. Là, j'ai senti que la mission de l'acteur était d'ouvrir l'homme comme une grenade.  

51 Quand on dit que le theatre, c’est le texte, je reponds: non, le texte,  c’est la literatüre du tehatre, et 
s’il n’y a pas un corps d’actrice ou d’acteur qui entre, il n’y a pas de theatre.  
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olmamalı, yani karakter yaratma peşine düşmemeli. Anlatımı hareket ve simgeler 

aracılığıyla gerçekleştirmelidir. Bu nedenledir ki, “dramaturjiyi yazmaya ihtiyacımız 

yok. Dramaturjiyi yaratan vücuttur.” diyen Mnouchkine,  (Picon-Vallin, 2009: 53) 

tiyatro ve görsellik ilişkisinin önemini vurgulamış olur. 1967’de İngiliz oyun yazarı 

Arnold Wesker’in Mutfak adlı oyununu sahnelerken bir sirk çadırını mutfağa dönüş-

türüp herhangi bir gerçek obje kullanmadan oyunu sadece vücut dilini kullanarak 

sahnelemeleri oyunun coşkuyla karşılanmasını sağlar. Oyunun sahnelenmesiyle ilgili 

olarak, Mnouchkine, Pascaud’ya Wesker’in onlara gerekli tarifi verdiğini belirtir: 

“Wesker bize tarifi veriyor: Bu mutfakta, özellikle gerçek et yok, gerçek krep hamuru 

yok, her şey mimlerle anlatılmalı. Oyuncular harika bir iş çıkardılar. Bazı seyirciler 

bize şöyle dedi: "Sadece eve geldiğimizde ve oyundan söz ettiğimizde sahnede ger-

çek yiyecek ve mutfak aletlerinin olmadığını fark ettik” (Pascaud, 2005: s.31). 

(Oyuncuların) yüzleri, bedenleri, dünyaları konuşmadan önceki zamana gönderirler 

bizi. Hatta konuşsalar bile! Orda, arkaik bir biçim, tüm entelektüel anlayışın ötesine 

geçen işaretin saflığı bulunur  (Tackels, 2013: 34).  

 

3-THEATRE DU SOLEİL (GÜNEŞ TİYATROSU) 

Théâtre du Soleil, üyeleri, Théâtre du Soleil’i bir yaşam şekli olarak tanımlar-

ken, Mnouchkine, Théâtre du Soleil için çalışma, mutlu olma, güzelliği ve iyiliği 

arama düşüdür. Maddi kazançtan ziyade ulvi amaçlara ulaşma çabasıdır” diyor 

(Anık, 2016). Bunun içindir ki, topluluğuna “ışığı”, “umudu” simgeleyen “Güneş” 

ismini seçer. Théâtre du Soleil, Mnouchkine için her şeyden önce “birliktelik” anla-

mına gelir. Grup, yaşamını beraber sürdüren, ortak evlerde birlikte yaşayan bireyler-

den oluşmaktadır. Tamamen kolektif bir yaşam biçimi söz konusudur. “Le Soleil est 

d’abord une maison, une vraie maison commune:  Güneş her şeyden önce bir ev, 

gerçek bir ortak evdir” (Tackels, 2013: 54).  Bu ortak evin içinde tiyatro yapma işi 

de eşit şartlarda gerçekleşir. Provaların başında, kimin neyi oynayacağı asla bilin-

mez.  Özellikle Mnouchkine kendisi rolleri dağıtmaz. Oyuncuların da “ şunu oyna-

mak istiyorum yerine şunu denemek istiyorum” diyebilecekleri bir çalışma sistemi 

vardır. Herkes kendine uygun olanı buluncaya kadar her rolü dener ve bu süre ol-

dukça uzun sürer. Öyle ki, denemeler sırasında hiç beklenmedik kişilerden farklı per-

formanslar görülebilir (Féral, 2008: 73). Grubun her üyesinin birbirine ayıracak za-

manı vardır: Yanılarak, test ederek, tekrar ederek, başarısız olarak sürekli farklı roller 

deneyerek kendilerine en uygun olanı bulmaya çalışırlar. Böylesi bir çalışma metodu 

beraberinde birlikteliği de getirir. Avrupa’daki ticarileşmiş tiyatronun sahip olduğu 

star-oyunculuk, star-yönetmenlik gibi kurumlara en baştan sırt çevirmeyi ilke edin-

miş, üyelerin ortak üretiminin ön plana çıkarıldığı bir üretim tarzını benimseyen bir 
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birliktelik! (Eksen, 2007: 13) Mnouchkine için tiyatro birlikteliği, birliktelik de gücü 

doğurur.  

İnsanları bir arada tutmak benim gücüm. Ve yapmaya devam ediyorum, çünkü 

bunu yapmayı seviyorum. Birlik olağanüstü bir eylem aracıdır. Birlikte olundu-

ğunda, bir şeyler yapmak için daha çok güce sahip olma ihtimalimiz var. İnsanlar 

bir şeyler yapmak istiyorlar ama çok yalnızlar (Picon-Vallin, 2009: 73). 

Mnouchkine tiyatrosunda, bir oyun sahneleninceye kadar yapılması gereken 

her türlü aktiviteler, bizzat oyuncular tarafından yapılır. Başrol oynayan bir oyuncu-

nun, başka bir oyun için kostüm hazırladığı ya da dekor oluşumu için aksesuar atöl-

yesinde çalıştığı görülebilir. Tiyatro artık sahne üzerinde gerçekleşen bir etkinlik de-

ğil, paylaşımın olduğu ve özelikle seyircinin tiyatro binasına girdiği andan itibaren 

başlayan bir etkinliktir. 

Tiyatro seyircinin Evi!!!! Onlar sadece bilet değil aynı zamanda vergi, maaş 

ödeyenlerdir. Hayatlarını izleyicilerin gelmesini sağlamaya çalışan insanlar var ve 

izleyiciler gelir gelmez onları kovalarlar. Neden bu kurumlarda bu karşılamayı ger-

çekleştirmek her zaman imkansız?.... (Méreuze, 2010 : https://www.la-croix.com). 

O halde, Cartoucherie’ye sadece Théâtre du Soleil’in sergilediği oyunları iz-

lemeye değil, bir macerayı paylaşmaya gidilir. Cartoucherie’de seyir öncesi gelenlere 

“seyre ön hazırlık” olarak nitelendirilebilecek görüntüler, yerler mevcuttur. Bunlar, 

seyirciye “seyirci” olduğunu hissettiren, seyirci rolünü üstlenmesinde yardımcı olan 

şeyler… Oyunu izlemeye giderken, oyunun sahnelendiği alana varıncaya kadar ge-

çilen salonlardaki görüntüler seyirciye bir zaman tünelinden geçiyor hissini verir: 

Duvarlardaki freskler, Macbeth oyunu için Shakespeare ya da Lady Macbeth gibi 

oyun kişilerinin portreleri, yazardan yapılan özlü sözler gibi. Théâtre du Soleil’de 

sadece bununla da kalınmaz. Oyuncuların nasıl hazırlandıklarına da şahit olursunuz. 

Gösteri başlamadan önce mekân parlak bir biçimde aydınlatılır ve oyuncuların giyin-

melerinden makyajlarını tamamlamalarına kadar tüm hazırlık aşamaları görülebilir. 

Benzer bir biçimde, gerçek yaşamdaki mülteci deneyimlerinden oluşan beş saatlik 

çarpıcı bir destan olarak sahnelenen Son Kervansaray ’da seyircilere, mültecilerin 

geçmiş deneyimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olma fırsatları sunulur. Soleil, 

Cartoucherie’deki daha önceki gösterilerinde olduğu gibi, izleyicileri erkenden çağı-

rır. Onlara oyunda geçen bölgelerden egzotik yiyecekler sunar ve mültecilerin izle-

diği rotayı gösteren kırmızı oklarla işaretli büyük bir haritayı incelemelerini sağlar. 

Giriş holünün çevresinde stratejik olarak yerleştirilen raflarda kaynak materyaller ve 

ilgili kitaplar yer alıyor (Wehle, 2008, 111). Théâtre du Soleil, tiyatro gösterimlerinin 

yapıldığı ve grup bireylerinin ortak yaşam sürdürdükleri bir yer olmakla birlikte, 

https://www.la-croix.com/
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Mnouchkine’in önderliğinde önemli tiyatro sanatçılarının yetiştirildiği dünyanın her 

köşesinden insanları bir araya getiren uluslararası bir okuldur da! 

 

SONUÇ 

Mnouchkine tiyatrosu, grubunu oluşturduğu ilk dönemlerde siyasal amaçlı ti-

yatro düşüncesi içinde değerlendirilir. Tiyatroyu bir mücadele aracı olarak gören yö-

netmen, yaşanan her türlü adaletsizliğe ve haksızlığa tiyatrosuyla yanıt verir. Ancak 

bu yöneliş, onun biçim, seyirci ve sahne açısından yenilik arayışlarını engellemez. 

Brecht ve Artaud gibi tiyatronun gelişimi için yüzünü “Doğu”ya çevirir. Japonya, 

Hindistan, Güneydoğu Asya   gibi Doğu ülkelerine yaptığı uzun yolculuklar ti-

yatronun tanımı ve anlamı konusundaki düşüncelerini etkiler. Dünyanın dört bir ya-

nından her ırktan ve dinden gelen sanatçıların kolektif gösteri yaptıkları Théâtre du 

Soleil ile Mnouchkine tiyatronun tanımını klasik tanımların ötesine taşır ve bunu en 

güzel şekilde 2005 yılında yayınladığı Dünya Tiyatrolar Günü Bildirisi’nde dile ge-

tirir: 

Tiyatro, yetiş imdadıma! Uyuyorum. Uyandır beni. Karanlıkta kayboldum, yol 

göster bana, ya da bir ışık yak. Tembelim, utandır beni. Yorgunum, kaldır beni ilgi-

sizim, vur bana. Aldırış etmiyorum, yok et bu halimi. Korkuyorum, cesaret ver bana. 

Cahilim, öğret bana. Canavarım, insancıllaştır beni. Yüksekten atıyorum, gülmekten 

öldür beni. Edepsizim, alaşağı et beni. Kafasızım, değiştir beni!… (Mnouchkine, 

2008: 123).  
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ÖZET: Öğretmenlik sadece öğretmenlerin bilgilerini öğrencileriyle 

paylaştığı değil aynı zamanda öğrencileriyle iletişimlerini değerlendirdikleri ve 

bu iletişimin olumlu sonuçlar doğurup doğurmadığını dikkate aldıkları çok 

yönlü bir görevdir. Bu bağlamda öğretmenlerin yansıtmacı yönü daha da önem 

kazanmaktadır. Öğretmenlerin kullandıkları yansıtma yöntemlerine dair şim-

diye kadar yapılmış çalışmalar dikkate alındığında, çoğunlukla günlükler, göz-

lem ve öğrenci dönütlerine yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda eksik 

olan nokta, öğretmenlerin gerçek sınıflardan elde ettikleri otantik verilerdir. Bu 

çalışma İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda kaydedilmiş sınıf 

içi konuşmaları dikkate almaktadır. Bu doğrultuda, 15 İngilizce öğretmeni 

kendi sınıflarındaki konuşmaları kaydetmiş ve öğretmen konuşmasının farklı 

yönleri olan düzeltici dönüt, öğretmen soruları ve ana dil kullanımı üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Sonrasında ise, bu çalışmanın mesleki deneyimlerine yapmış 

olduğu katkıya dair yansıtıcı kompozisyonlar yazmışlardır. Bu çalışmanın so-

nuçlarına göre katılımcılar genelde bu çalışmadaki yansıtmacı uygulamanın sı-

nıf-içi dil kullanımlarına ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik farkındalıkla-

rını artırdığını ifade etmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: yansıtmacı uygulama, öğretmen yansıtması, öğret-

men konuşması  

 

Ders Çevriyazılarının Yansıtma Uygulamaları Kapsamında Türkiye’deki 

Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretilen Sınıflarda Kullanılması 

 

ABSTRACT: Teaching is a multidimensional task which requires te-

achers not only to share their knowledge with their students but also to evaluate 

the way they interact with their students and whether these interactions bring 

about positive learning outcomes. In this context, the role of teacher reflection 

becomes more significant. When previous studies on teacher reflective practice 

are considered, they mainly include different forms such as the use of diaries, 
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observation, and student feedback. What is missing is real data coming from 

the actual classroom practices of teachers. In this respect, this study investigates 

the use of lesson transcripts including real classroom conversations recorded in 

the Turkish EFL context. To this end, 15 EFL teachers recorded the conversa-

tions in their own classrooms and focused on different aspects of teacher talk 

such as corrective feedback, teacher questions, and the use of L1. In the end, 

they wrote short reflective essays on the contribution of such an activity to their 

professional development. The findings of this study revealed that the partici-

pant teachers generally believed that such reflective practice have risen their 

awareness on their own use of teacher talk and teaching practice in general. 

Key words: reflective practice, teacher reflection, teacher talk  

 

 

1.  INTRODUCTION 

As noted by Farrell (2007), teachers need to constantly modify their teaching 

styles in accordance with the changing dynamics of their classrooms to keep up with 

students’ needs and provide them with a desirable learning environment. Therefore, 

reflective teaching is a highly recommended concept through which teachers can col-

lect data about their classrooms, evaluate the data and make more informed decisions 

which is both conducive to their professional growth and students’ improvement 

(Farrell, 2012; Goodley, 2018; Johari, 2006, Zahid & Khanam, 2019). By engaging 

in reflective teaching, teachers can get rid of the dullness of classroom routines and 

create a more motivating classroom atmosphere (Dewey, 1933). Teachers’ concep-

tualization of teaching and learning can be reshaped with the help of reflective teac-

hing so that they can be more confident in the way they teach because they naturally 

see whether an activity or method is useful or not. By this way, they can see their 

own mistakes and do self-evaluation, which is both beneficial for students’ academic 

improvement and their own professional development. (Richards, 2006; Barry & 

King, 2008). There are a number of ways through which teachers can engage in ref-

lective teaching practice such as surveys, questionnaires, teaching journals, self-re-

ports, teacher development groups and stimulated recall (Richards and Lockhart 

,1994; Richards, 2006; Walsh, 2013; Farrell, 2018). Some of these techniques require 

teachers to engage in reflection while teaching which is called “reflection-in-action” 

and some others require them to do reflection after reflection called “reflection-on-

action” (Schön, 1983). In related studies, it was found out that teachers engaging in 

reflective teaching practice and met their students’ needs more effectively by prefer-

ring a number of mixed teaching methods depending on course of events in their 

classrooms (Clarke, 2004). Besides, they can have the opportunity to overcome the 
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problem of the gap between theory and practice, especially in the field of ESL, thanks 

to reflective teaching practice (Berg, 2014). 

 

1.1. Reflective Teaching  

Reflective teaching practice has been one of the rapidly growing research areas 

within the field of education with the increasing interest in the development of teac-

her education.  In general, the term “reflection” has been defined by various scholars. 

Dewey (1933) defined the term reflection as the process of ongoing contemplation 

of experience and practice to promote their success by making them more meaning-

ful. Likewise, Richards (2006) stated that reflection is a response to past experience 

including a conscious recall and examination of the experience which serves a basis 

for evaluation and decision-making and as a reference for further planning and ac-

tion. Schön (1983) introduced two concepts called “reflection-in-action” and “reflec-

tion-on-action”. The former is associated with engaging in critical thinking during 

action, and the latter one is generally thought as doing reflection after the action is 

completed. These two concepts can be observed within the nature of reflective teac-

hing practice. Correspondingly, Farrell (2015) defined reflective teaching practice as 

a cognitive process accompanied by a set of attitudes in which teachers systemati-

cally collect data about their teaching performance and practices and make use of the 

collected data for decision-making about their practice both inside and outside the 

classroom while engaging in dialogue with students. Similarly, Farrell (2012) also 

looked at reflective teaching practice as a compass that will lead teachers in the class-

room. That is, reflective teaching is seen as a guide for teacher to change and adapt 

their teaching practices when necessary. For another definition of reflective teaching 

practice, Johari (2006: 99) indicated:                                           

Reflective teaching means looking at what you do in the classroom, thinking 

about why you do it, and thinking about if it works a process of self-observation and 

self-evaluation. By collecting information about what goes on in our classroom, and 

by analyzing and evaluating it, we identify and explore our own practices and un-

derlying beliefs. c. Reflective teaching is a means of professional growth which be-

gins in our classroom (as cited in Sanopao, 2016). 

In this regard, teachers’ ability to make use of reflective teaching is of signifi-

cance in terms of the establishment of an efficient and a productive teaching and 

learning environment both for themselves and their students (Barry & King, 1998; 

Richards, 2006). Correspondingly, Farrell (2007) noted that there is a need for teac-

hers to reshape their teaching and learning practices, which can be achieved through 
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the help of reflective teaching practice. Goodley (2018) indicated that reflective te-

aching practice is one of the most important processes in teacher education because 

it encourages teachers and students to develop different skills including decision-

making, metacognition and critical thinking. In general, engaging in reflective teac-

hing practice provides teachers with the opportunity to plan their lessons, improve 

themselves by reflecting on their strengths and weaknesses and adapting their teac-

hing performances accordingly (Zahid&Khanam, 2019). 

 

1.1.2. Advantages of Reflective Teaching Practice 

 Dewey (1933) noted that teachers who do not engage in reflection are bound 

to be slaves of classroom routines because their practices are generally controlled by 

impulse, tradition, or authority, not by a conscious decision-making process. It can 

also be claimed that without reflective practice, teachers are prone to replicate ‘inef-

fective teaching strategies’ (Braun & Crumpler, 2004, p. 61) (as cited in Afshar & 

Farahani, 2017). Therefore, it is very important for teachers to teach reflectively in 

order to create a healthy and productive teaching and learning environment without 

limited classroom routines. In this regard, Richards and Lockhart (1994) claimed that 

teachers may benefit from the data that they collected through reflective teaching in 

a number of ways. They can reach a better understanding of their own assumptions 

about teaching as well as their own teaching practices with the support of having a 

richer notion of teaching and learning processes. Furthermore, it can encourage teac-

hers to do self-evaluation, which is a huge support for their professional develop-

ment.  Farrell (2018) indicated that reflective teaching practice contributes to teac-

hers’ professional growth and decision-making skills with a deeper understanding of 

their teaching so that they can be more productive and confident while teaching. Be-

sides, reflective teaching practice can prevent teacher burnout and routine teaching 

approaches by making teachers more willing to change or adapt their teaching styles. 

In this regard, Clarke (2004) found out that pre-service teachers engaging in reflec-

tion were more attentive to learning of their students and they constantly modified 

their teaching to meet students’ diverse needs. In another study conducted in Turkey 

by Cimer, Cimer and Vekli (2013), it was observed that reflective teaching improved 

teachers’ choice and execution of activities because reflective teachers were found to 

be more careful about their preferences and they tended to be more aware of their 

teaching styles so that they could efficiently make use of the evidence coming from 

their actions. In their study, Uzum, Petron and Berg (2014) also found out that ref-

lective teachers were inclined to make connections between theory and practice so 

that they can be better language supporters for ESL learners. 
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1.1.3. Ways to Promote Reflective Teaching Practice 

The very first step of engaging in reflective teaching practice is that teachers 

need to be motivated to change their teaching strategies when necessary depending 

on the nature of classroom dynamics (Ball, 2009). To do this, teachers are supposed 

to be familiar with the ways to promote reflective teaching to their classes. Richards 

and Lockhart (1994) noted that surveys, questionnaires, and action research can be 

used as the methods of reflective teaching, and they also suggested that teachers sho-

uld question themselves about their own teaching so that they can evaluate their te-

aching performance, decide whether the way they teach need to be changed, find 

necessary strategies for change, and monitor the efficiency of using these strategies. 

There are other ways for teachers to benefit from reflective teaching including peer 

observation, self-reports, autobiographies, teaching journals, collaborative diary ke-

eping, critical friends, teacher development groups, recording lessons or stimulated 

recall, and self-observation. (Richards, 2006; Walsh, 2013; Farrell, 2018). However, 

Walsh (2013) suggested that methods in which collaborative dialogues take place are 

the best among these because the presence of a “speaker” and “understander” makes 

the process more meaningful and effective, which is also supported by the framework 

of sociocultural theory. Among all the options, the best one can be determined de-

pending on the needs of students and teachers. 

         Different topics have been investigated as a part of teacher reflective 

practice up to now. Some of the most common topics of investigation include: 

  

·        Teacher decision-making 

·        Ways in which learners apply knowledge 

·        The affective climate of the classroom 

·        Communication patterns in the classroom 

·        The instructional environment 

·        A teacher’s self-assessment of growth and development as a professional 

Among these topics, ‘communication patterns in the classroom’ is one of the 

rarely studied aspects of reflective practice. For this reason, it is believed that it will 

contribute to the related literature in a positive sense. 
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1.2. The Use of Lesson Transcripts to Develop Teachers’ Skills 

During both pre-service and in-service teacher training, developing teachers’ 

teaching skills is of primary importance. One of the most important aspects of teac-

hing skills is teachers’ classroom language skills. Pennington (2002) states that in the 

decades of 1980s and 1990s, language teacher education has begun to use classroom 

discourse data including audio and video-recordings and also lesson transcripts to be 

able to increase teacher awareness of classroom language use. Such kind of discourse 

data is considered to be quite valuable and a good starting point for reflective prac-

tice. According to Pennington (2002), it is quite effective in increasing ‘teachers’ 

understanding of classroom dynamics’ (p. 150). Cullen (2002) also indicates the sig-

nificance of video/audio-recordings and lesson transcripts. All these resources inc-

lude a lot of advantages. In the case of video/audio recordings, it is possible to men-

tion richer sources of data provided. For instance, for audio recordings, prosodic fe-

atures of teachers’ voice such as stress and intonation become apparent. When it co-

mes to video recordings, they can supply more detailed information such as facial 

expressions and body language. Use of lesson transcripts are also very rich sources 

of information. One of the advantages is that the teachers teaching the lessons can 

remain anonymous. As Cullen (2002) states, when the material resources (such as 

VCRs or computers) are limited, lesson transcripts are more practical.  

 

 

2. THE STUDY 

This study investigates the use of lesson transcripts including real classroom 

conversations recorded in the Turkish EFL context. This study aims to answer the 

following research question: 

1. What are the EFL in-service teachers’ opinions about the use of their lesson 

transcripts as a means of reflective practice? 

 

2.1. The Participants and the Procedure 

15 EFL in-service teachers attending the MA program at a state university in 

the Marmara Region of Turkey ( as a part of an MA Course assignment with the title 

‘Discourse Analysis’). As a part of this assignment, the participants were asked to 

record the classroom conversations during a one-hour English course through a voice 

recorder. Afterwards, they have transcribed the recordings verbatim with the assis-

tance of their course instructor. The next step was analyzing the lesson transcripts 

focusing mainly on different question types, corrective feedback patterns, the use of 
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first language (L1) by both teachers and students. During their analysis, the partici-

pants used the following color coding system: 

 

 

Figure 1: A Sample Transcription 

 

When their analysis was over, the participant teachers were asked to write ref-

lective essays on the contribution of the analysis of their own lesson transcripts to 

their professional development. This study has got a practice-driven approach in 

which the starting point is an item of classroom data used as a basis for reflection and 

analysis. The study aimed to develop the participant teachers’ awareness of their own 

language for pedagogical purposes. After the in-service teachers wrote their reflec-

tive essays, their essays were analyzed through content analysis. In this analysis, re-

peatedly-occurring themes were identified by the researchers.  

 

3. THE FINDINGS 

The participants in this study carefully analyzed the classroom discourse pat-

terns in their own classroom based on the predefined categories of analysis. After the 

assignment was over, they wrote their reflective essays and commented on the cont-

ribution of this assignment to their professional development. Some of the partici-

pants stated that through this small-scale research, they were able to understand the 
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nature of the classroom conversations in their own classrooms. The following com-

ments can be considered as examples for this aspect: 

Participant A: It made me realize that the interaction going on in the class-

room is not just a simple teacher and students’ conversation, rather it is a complex 

discourse which includes different aspects. 

Participant B: To be able to understand the dynamics of the classroom dis-

course, such an analysis is very useful for teachers to monitor themselves and realize 

what they say how they react to students’ utterances, etc…  

On the other hand, some of the participants have stated that through this rese-

arch they have conducted, they could achieve self-improvement. The following com-

ments are the examples for this aspect: 

Participant C: This work helped me a lot to improve my teaching because I 

realized my own mistakes, which were unrecognizable in the process of teaching but 

everything was clear when I started to watch myself. 

Participant D: This assignment contributed to me a lot in terms of reviewing 

my own teaching and take necessary steps to become a better teacher by providing 

new learning opportunities which my students can benefit more.  

The third aspect is the role of the assignment in providing a chance for self-

reflection and awareness. The following participants stated opinions in accordance 

with these two issues: 

Participant E: Analysis of classroom discourse is a key in raising teachers’ 

awareness of teaching with the help of reflection and critical reflection. With the help 

of reflecting on their teaching and analyzing classroom discourse data, teachers can 

develop professionally and maximize learning in their classrooms.  

Participant F: It shed light on the importance of classroom interaction and 

how it could be used for the purposes of reflective practice. With the help of these 

natural data, we can reflect on our action and decide our further action by conside-

ring the results. 

 

4. DISCUSSION 

This study aimed to identify the EFL in-service teachers’ opinions about the 

use of their lesson transcripts as a means of reflective practice. In accordance with 

this aim, the participant teachers were able to reveal their opinions about the contri-

bution of the work they carried out in their own classrooms to their professional de-

velopment. Walsh & Mann (2015) mentions a need for ‘data-led’ and ‘evidence-
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based’ reflection. This study, in this sense, exemplifies the significance of the use of 

real data coming from actual classroom conversations of participant teachers. Lİ-

kewise, Cullen (2002) also states the important role of lesson transcripts as they pro-

vide samples of direct, authentic classroom data, and they achieve this in a practice-

driven approach to teacher development in general.  
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BİLİM ŞENLİKLERİNİN ORTAOKUL 8. SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK TUTUM 

VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 

Öğr. Ahmet ÇELİK 

Gazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILDIRIM 

Gazi Üniversitesi 

ÖZET: Bu araştırma bilim şenliklerinin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 

fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve fen dersine yönelik tutumlarına 

nasıl bir etkisi olduğunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma yarı deney-

sel yöntem, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak gerçek-

leştirilmiştir. Araştırma 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir 

devlet ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri üzerinde 18 haftalık bir 

deneysel işlem süresinde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda 31, deney gru-

bunda 29 olmak üzere 60 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Araştırma verileri “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” ve “Fen Der-

sine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmanın deneysel işlem sü-

reci kontrol ve deney grubunda araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Kontrol grubunda deneysel bir uygulama yapılmamıştır. Fen bilimleri dersi öğ-

retim programı temel alınarak öğrenci merkezli öğretim gerçekleştirilmiştir. 

Deney grubunda da kontrol grubunda olduğu gibi fen bilimleri dersi öğretim 

programı temel alınarak öğretim yapılırken, bilim şenliği çalışmalarına yer ve-

rilmiştir. 18 haftalık bilim şenliği hazırlık çalışmaları sonunda, öğrenciler tara-

fından hazırlanan projeler ve etkinlikler ziyaretçilere bir gün boyunca sunul-

muştur. Araştırmada bilim şenliği çalışmalarına katılan deney grubundaki öğ-

rencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının ve fen dersine yönelik tu-

tumlarının anlamlı seviyede arttığı, kontrol grubu öğrencilerinin motivasyon ve 

tutumlarında ise anlamlı bir gelişim gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuca dayanarak fen öğretim sürecinde bilim şenlikleri gibi bilimsel etkinlik-

lere de yer verilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim şenliği, fen eğitimi, fene yönelik tutum, fene 

yönelik motivasyon 
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The Effect of Scıence Fairs on the 8th Grade Students’ Motivation and 

Attitudes Towards Science Courses 

 

ABSTRACT: This research was conducted to investigate the effect of 

science fairs on the attitudes and motivation of 8th grade students towards sci-

ence lesson. The research was carried out using quasi-experimental method, 

pre-test post-test control group experimental design. The research was carried 

out in the 2016-2017 academic year on eighth grade students attending a state 

secondary school in Ankara during an 18-week experimental procedure. The 

study group consisted of 60 students, 31 in the control group and 29 in the 

experimental group. The research data were collected with “Attitude Scale for 

Science Course ” and “Motivation Scale for Science Learning”. The experi-

mental process of the research was carried out in the control and experimental 

group by the researcher. Experimental application was not carried out in the 

control group. Based on the science curriculum, student-centered teaching was 

conducted. In the experimental group, as in the control group, science fairs 

were included in the teaching while the science course was taught on the basis 

of the curriculum. At the end of the 18-week science fair preparation activities, 

the projects and activities prepared by the students were presented to the visi-

tors during a day. In the research, it was concluded that the attitudes and moti-

vations of the students in the science group increased significantly, there was 

no significant improvement in the attitude and motivation of the control group 

students. Based on this result, it may be suggested that scientific activities such 

as science fairs should be included in the science teaching process. 

Keywords: Science fair, science education, attitude towards science, 

motivation towards science 

 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Gelişen dünyanın bilimsel ve teknolojik olarak değişimi eğitim alanında da 

değişimin olmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda yaşadığımız ortama uyum sağla-

yabilen, içinde bulunduğu sorunlara çözümler arayan ve bu sorunları çözebilen öğ-

rencilerin yetişmesi gerekir. Toplumun ihtiyaçlarına katkıda bulunan ve sorunlarını 

çözen öğrenciler yetiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hedefleri arasında 

yer almaktadır (MEB, 2006). MEB bu hedefi gerçekleştirebilmek için 2005-2006 

eğitim-öğretim yılında yapılandırmacı ve öğrenci merkezli bir programa geçiş yap-

mıştır. Eğitim hiçbir zaman tek yönlü iletişimden yana olmamalıdır. Öğrenciler için 

yaparak yaşayarak öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı olduğu yapılan araştırmalarla 

ortaya konulmuştur (Ayaz & Söylemez, 2016; Dede & Yaman, 2008; Yurtluk, 2003). 
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Öğrencilere anlamlı ve somut hedefler konulduğunda ve bireysel deneyimlerinin de 

eklenebileceği faaliyetler sunulduğunda başarının arttığı da bilimsel bir gerçektir.  

Fen eğitimi bireyin çevresini tanıması, karşılaştığı problemleri çözmesi, so-

nuçlar çıkarması, genellemeler yapması ve sonuçta kazandığı becerileri günlük ha-

yatta uygulayabilmesine olanak sağlar. Yani fen bilimi canlının içinde yaşadığı dün-

yayı anlama bilimidir (Hançer, Şensoy ve Yıldırım, 2003). Bu sebeple fen bilimi ol-

dukça önem taşımaktadır. Fen bilimlerinin temel bilim olması II. Dünya savaşı son-

rasında oluşan soğuk savaş yıllarındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) – Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) çekişmesi sırasında SSCB’nin uzaya Sput-

nik uydusunu göndermesi ile başlar (Altenbaugh, 1999, s. 47). Bu olaydan sonra tüm 

dünyada fen alanında eğitim standartları belirlenmiştir (Altenbaugh, 1999, s. 331). 

Fen alanındaki gelişmeler günümüzde daha hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, henüz 

yeni keşfedilen bir olgu oldukça çabuk bir şekilde eskimektedir. Fen alanındaki temel 

amaçlardan biri bireyin elde ettiği bilgiyi değişen toplum, çevre, teknoloji ve buluş-

lara karşı uyarlamayı öğretmektir. Bu amaçla MEB (2005)’in bilgiyi doğrudan edi-

nen değil, yaparak-yaşayarak öğrenen bireyler yetiştirme hedefi vardır. İşte bu nok-

tada fen alanında 20. yüzyılın başından beri dünyada uygulamaları olan proje tabanlı 

öğrenmenin (PTÖ) büyük katkıları olmuştur. 

PTÖ’de öğrenciler bilgiye kendi yöntemleri ile ulaştıkları için o bilgi daha ka-

lıcı ve daha kıymetli olmaktadır. PTÖ uygulamaları incelendiğinde birçok uygulama 

ve yaklaşımın kullanılabileceği görülmektedir. PTÖ içerisinde yer alan uygulamalar-

dan bir tanesi de proje sergileri ya da bilim şenlikleridir. Günümüzde bilim şenlikleri 

ulusal ya da uluslararası düzeyde yapılan büyük organizasyonlar olabileceği gibi, 

okulların kendi bünyesinde hazırladığı sergiler de olabilmektedir. Bu sergilerde öğ-

renciler bilimsel süreç basamaklarını kullanarak, bireysel problemlerine çözüm üre-

tebilmekte ve topluma ait problemlerin çözümüne de katkıda bulunabilmektedirler. 

Öğrenciler bilimsel düşünmeyi, mantıklı cevaplar vermeyi, gözlem ve deney yap-

mayı, ileri seviyede tahminler yapmayı yaparak-yaşayarak öğrenmelidirler. Bilim 

şenlikleri öğrencilerin bu içerikleri öğrenmeleri için en etkili yöntemlerden biridir. 

Bilimsel düşünme ve bilimsel metodu anlama bilim şenliğinin ana amacıdır. Bilim 

şenliği ve proje yarışmaları, öğrenenin bilimsel araştırma sürecine uygulamalı olarak 

doğrudan katılmasına olanak veren, öğrenci projelerinin sunulduğu ve paylaşıldığı 

organizasyonlardır (Korkmaz, 2004). 

Çağdaş eğitim anlayışı öğrenme-öğretme sürecinde bireyi, bilgiyi kaynaktan 

doğrudan alan pasif bir alıcı konumundan ayırıp, araştıran, inceleyen, sorgulayan ve 

bilgiye ulaşan ve bu bilgileri anlamlı hale getiren öğrenenler haline getirme temelini 

oluşturmaktadır (Demirel, Başbay, Uyangör ve Bıyıklı, 2001). MEB (2018)’in prog-

ramı incelendiğinde bu esaslar dikkate alınmış ve uygulamalar ile programın içine 
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yerleştirilmiştir. Öğrencilerin her ünitenin sonunda “Fen, Mühendislik ve Girişimci-

lik Uygulamaları” adı altında yaptıkları çalışmaları Bilim Şenliği içinde sunmaları 

beklenmiştir. Yani bu ünite bir nevi Bilim Şenliği olarak tasarlanmıştır. 

MEB’in 2005 programından itibaren sürekli olarak üzerinde durduğu öğrenci 

merkezli ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan araştırma-sorgulamaya dayalı eğitim yakla-

şımı öğrencilerde fen öğrenmeye yönelik olumlu motivasyon ve fen bilimleri dersine 

yönelik olumlu tutumların gelişmesinde etkili olmuştur (Duran & Dökme, 2018; 

Yanpar-Yelken, 2014, s. 22; Yıldırım & Şensoy, 2018; Yıldırım & Karataş, 2018). 

Araştırma-sorgulamaya dayalı eğitim yaklaşımı içerisinde yer alan öğrenme ortam-

larından biri olan bilim şenliklerinin de aynı derecede etkili olup olmadığını araştır-

dığımız bu çalışmada bilim şenliklerinin öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik moti-

vasyonlarına ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisi araştırma konusu ola-

rak belirlenmiştir. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

Bilim şenliklerinin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik mo-

tivasyon ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına anlamlı bir etkisi var mıdır? 

 

1.3. Alt Problemler 

1. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin, uygulama öncesinde Fen Öğren-

meye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

2. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında FÖYMÖ puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesindeki FÖYMÖ puan or-

talamaları ile uygulama sonrasındaki FÖYMÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

4. Deney grubundaki öğrencilerin, uygulama öncesi FÖYMÖ puan ortalama-

ları ile bilim şenliği sonrasındaki FÖYMÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

5. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin, uygulama öncesinde Fen Dersine 

Yönelik Tutum Ölçeği (FDYTÖ) puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mı-

dır? 

6. Kontrol ve deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrasında FDYTÖ puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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7. Kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesindeki FDYTÖ puan or-

talamaları ile uygulama sonrasındaki FDYTÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır? 

8. Deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesindeki FDYTÖ puan orta-

lamaları ile bilim şenliği sonrasındaki FDYTÖ puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır? 

 

1.4. Araştırmanın Amacı 

Literatür incelemesi yapıldığında bilim şenliklerinin öğrenme-öğretme süreci 

üzerindeki etkisine yönelik çalışmaların sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin öğrencilerin öğrenme çıktılarının gelişimi 

üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu araştırma, bilim şenliklerinin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 

problem çözme becerilerine, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına, fen bilimleri 

dersi ve bilime yönelik tutumlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

 

1.5. Araştırmanın Önemi 

MEB’in 2013 yılı programına göre, fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine 

ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değerlere sahiptir (MEB, 2013). Öğrenci-

lerin akademik başarı gibi öğrenme çıktılarında gelişim sağlamanın yolu, derse yö-

nelik tutumlarını olumlu düzeye yükseltecek öğrenme-öğretme süreçlerini ve ortam-

larını oluşturup, işler hale getirmektir. Bunun gerçekleştirilmesinde kuşkusuz bilim 

şenlikleri (fen, matematik, sosyal bilimler şenlikleri vb.), buluş şenlikleri, bilim–

proje fuarları ve proje yarışmaları gibi etkinlikler oldukça önemli bir role sahiptir 

(Yıldırım, 2016). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarına katılımın gerçekleşmesinde 8. 

sınıf öğrencilerinin öğretim yılı sonunda bir sınava tabii olması bu öğrencilerle ça-

lışma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu öğrencilerin sınav kaygısı, velilerin; öğren-

cilerinin okul dışı etkinliklere katılmasına izin vermek istememesi ve öğrencilerin 

okul sonrası kurslara katılımları sebebiyle 8. sınıf öğrencileriyle yeterince çalışma 

yapılmamasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın 8. sınıf öğrencileriyle yapılması bu 

sebeple çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına göre derslerin planlanması ve uygu-

lanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme 

ortamları (problem, proje, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alın-

mıştır. Bilim şenlikleri de öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici ol-

duğu okul dışı öğrenme ortamıdır. Literatür taraması yapıldığında bilim şenliklerinin 
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eğitim sistemimiz içindeki öğrenme ürünleri üzerinde etkisine yönelik çalışmaların 

az sayıda olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin öğren-

cilerin fen dersine yönelik motivasyonları ve fen bilimleri dersine yönelik tutumları 

gibi öğrenme çıktılarının gelişimi üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik çalış-

maların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada yarı deneysel yöntem ile ön test–son test kontrol gruplu deneysel 

desen model olarak kullanılmıştır. Yarı deneysel yöntemin özelliği deneysel çalışma 

için seçilecek deney ve kontrol gruplarının rastgele oluşturulamadığı veya oluşturul-

masının imkânsız olduğu durumlarda, daha önceden oluşturulmuş̧ grupların deney 

ve kontrol grubu olarak seçilmesiyle kullanılan yöntemdir.( Linn ve Gronlund, 2000; 

Robson, 1995, s.19). 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı II. Döneminde Ankara’daki bir dev-

let ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. 8. sınıf 

şubelerinden bir şube kontrol, bir şube deney grubu olarak seçilmiştir. Kontrol gru-

bunda 31, deney grubunda 29 öğrenci olmak üzere, toplam 60 öğrenci araştırmanın 

çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma 18 hafta sürmüştür. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” ve 

“Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Araştırmada öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon seviyelerini be-

lirleyebilmek amacıyla Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilmiş olan “Fen Öğ-

renmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek araştırmanın başında 

hem deney hem de kontrol grubuna ön test, deneysel işlemin etkisini ölçebilmek için 

araştırmanın sonunda da son test olarak kullanılmıştır. Ölçek uygulandıktan sonra 

alınan toplam puan ise fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyini göstermektedir. 

23 maddeden oluşan ve “Tamamen Katılıyorum”dan, “Hiç Katılmıyorum”a kadar 

maddeler içeren beşli likert dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach 

Alpha (α) güvenirlik katsayısı 0,80 olarak bulunmuştur. Veriler analiz edilirken 

madde içeriklerinde yer alan her olumlu ifade için “Tamamen Katılıyorum” ifadesi 
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5 puan, “Katılıyorum” ifadesi 4 puan, “Kısmen Katılıyorum” ifadesi 3 puan, “Katıl-

mıyorum” ifadesi 2 puan, “Hiç Katılmıyorum” ifadesi 1 puan olarak puanlanmıştır. 

Eğer madde olumsuz ifade ise puanlanmasında, “Tamamen Katılıyorum” ifadesi 1 

puan, “Katılıyorum” ifadesi 2 puan, “Kısmen Katılıyorum” ifadesi 3 puan, “Katılmı-

yorum” ifadesi 4 puan, “Hiç Katılmıyorum” ifadesi 5 puan olarak puanlanmıştır. 

Buna göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 23, en yüksek puan ise 115’tir. 

Araştırmada öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum seviyelerini be-

lirleyebilmek amacıyla Tepe (1999) tarafından geliştirilmiş olan “Fen Bilimleri Der-

sine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 40 maddeden oluşan ve “Tamamen Ka-

tılıyorum”dan, “Hiç Katılmıyorum”a kadar maddeler içeren beşli likert dereceleme 

ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha (α) güvenirlik katsayısı 0,88 olarak 

bulunmuştur. Veriler analiz edilirken madde içeriklerinde yer alan her olumlu ifade 

için “Tamamen Katılıyorum” ifadesi 5 puan, “Katılıyorum” ifadesi 4 puan, “Kısmen 

Katılıyorum” ifadesi 3 puan, “Katılmıyorum” ifadesi 2 puan, “Hiç Katılmıyorum” 

ifadesi 1 puan olarak puanlanmıştır. Eğer madde olumsuz ifade ise puanlanmasında, 

“Tamamen Katılıyorum” ifadesi 1 puan, “Katılıyorum” ifadesi 2 puan, “Kısmen Ka-

tılıyorum” ifadesi 3 puan, “Katılmıyorum” ifadesi 4 puan, “Hiç Katılmıyorum” ifa-

desi 5 puan olarak puanlanmıştır. Buna göre ölçekten alınabilecek en düşük puan 40, 

en yüksek puan ise 200’dür. 

 

2.4. Veri Toplama Süreci 

Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde Ankara ili Keçiö-

ren ilçesindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri ile 

18 hafta boyunca yürütülmüştür. Araştırmanın tümü kontrol ve deney grubunda araş-

tırmacı tarafından fen bilimleri dersi içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadaki de-

neysel işlemin ilk basamağında kontrol ve deney grubundaki öğrencilere “Fen Öğ-

renmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” ve “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Öl-

çeği” ayrı ayrı uygulanmıştır. Böylece öğrencilerin bu dört değişken bakımından ön 

test puanları belirlenmiştir. 

Kontrol grubu ile deneysel bir işlem uygulanmadan müfredata uygun olarak 

konular işlenmiştir. Deney grubunda ise her hafta 1 ders saati boyunca proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımı kullanılarak bilim şenliğine yönelik projeler oluşturulmaya çalı-

şılmıştır. Deney grubunda yapılan bu çalışmalar için proje tabanlı öğrenme yaklaşı-

mında kullanılan bilimsel süreç becerilerinin basamakları uygulanmıştır. Bunun için 

öğrencilere bir proje konusu belirlemek ve gerekli literatür araştırmasını yapmaları 

için 3 hafta, veri toplama araçları ve deney düzeneklerinin hazırlanması için 2 hafta, 
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verilerin toplanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için 8 hafta, verilerin değer-

lendirilmesi için 2 hafta, araştırma raporlarının hazırlanması ve sunum tablolarının 

oluşturulması için 2 hafta ve son olarak bilim şenliğinde sunumun gerçekleştirilmesi 

için 1 hafta verilmiştir. Böylece uygulama 18 haftada tamamlanmıştır. 

 

2.5. Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde Microsoft Excel 2010 

elektronik tablo programı ve IBM SPSS 22 istatistik analiz programı kullanılmıştır. 

Araştırma verileri istatistiki olarak analiz edilmeden önce normal dağılım gösterip 

göstermediğini kontrol etmek için Kolmogorov Smirnow ve Shapiro Wilk testleri 

kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçları hem kontrol grubu hem de deney grubu için 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 1. Kontrol Grubu Verilerinin Normallik Dağılımı Analiz Sonuçları 

Test 

Çarpıklık Basıklık 

Kolmogorov 

Smirnov 

Shapiro 

Wilk 

p p 

Motivasyon Ön Test 0,734 -0,860 0,155 0,069 

Motivasyon Son Test 0,027 -0,343 0,200 0,869 

Fen Tutum Ön Test 0,121 1,322 0,098 0,083 

Fen Tutum Son Test -0,497 0,656 0,200 0,429 

Tablo 1 incelendiğinde kontrol grubuna ait fen öğrenmeye yönelik motivasyon 

ve fen bilimleri dersine yönelik tutum ön test ve son test verilerine dair Kolmogorov 

Smirnow ve Shapiro Wilk testleri analiz sonuçlarının anlamlılık değeri 0,05’ten bü-

yük olduğu için kontrol grubunun fen öğrenmeye yönelik motivasyon ve fen bilimleri 

dersine yönelik tutum ön test ve son test verilerinin normal dağılım gösterdiği söyle-

nebilir. 
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Tablo 2. Deney Grubu Verilerinin Normallik Dağılımı Analiz Sonuçları 

Test 

Çarpıklık Basıklık 

Kolmogorov 

Smirnov 

Shapiro 

Wilk 

p p 

Motivasyon Ön Test 0,145 -0,381 0,200 0,575 

Motivasyon Son Test -0,222 1,053 0,140 0,117 

Fen Tutum Ön Test -0,569 0,624 0,200 0,489 

Fen Tutum Son Test -0,063 0,600 0,172 0,164 

Tablo 2 incelendiğinde deney grubuna ait fen öğrenmeye yönelik motivasyon 

ve fen bilimleri dersine yönelik tutum ön test ve son test verilerine dair Kolmogorov 

Smirnow ve Shapiro Wilk testleri analiz sonuçlarının anlamlılık değeri 0,05’ten bü-

yük olduğu için deney grubunun fen öğrenmeye yönelik motivasyon ve fen bilimleri 

dersine yönelik tutum ön test ve son test verilerinin normal dağılım gösterdiği söyle-

nebilir. 

Kontrol ve deney grubunun veri sonuçlarının normal dağılıma sahip olması 

sebebiyle verilerin analiz edilmesinde parametrik testlerin uygulanmasına karar ve-

rilmiştir. Araştırmada kontrol ve deney grubunun ön test ve son test puan ortalamaları 

arasında çıkan farkların anlamlı düzeyde olup olmadığını belirlemek için “Bağımsız 

Gruplar İçin t-Testi” analizi yapılmıştır. Kontrol grubunun kendi içindeki ve yine 

deney grubunun kendi içindeki ön test ve son test puan ortalamaları arasında çıkan 

farkların anlamlı düzeyde olup olmadığını belirlemek için “Bağımlı Gruplar için t-

Testi” analizi yapılmıştır. Yapılan bütün analizler .05 anlamlılık düzeyinde değerlen-

dirilmiştir (Büyüköztürk, 2016, s. 67). 

 

2.6. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyona Ait Bulgular 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik 

Motivasyon Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Kontrol 31 79,25 7,90 
58 0,91 0,37 

Deney 29 77,10 10,44 
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Tablo 3’deki bulgulara göre araştırmanın başında deney ve kontrol grupların-

daki öğrencilerin, motivasyona yönelik ön testlerine ait puan ortalamalarının anlamlı 

seviyede farklılık göstermediği görülmektedir (t(58)= 0,91; p>,05). Bu durum, araştır-

manın başında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin motivasyona yönelik puanları-

nın benzer düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik 

Motivasyon Son Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Kontrol 31 81,16 9,14 
58 -3,60 0,001 

Deney 29 90,76 11,43 

Tablo 4’deki t-testi analiz sonuçlarına göre, deneysel işlemin sonunda deney 

ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin, fene yönelik motivasyon son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı seviyede fark meydana gelmiştir (t(58)= -3,60; p<,05) 

ve bu fark deney grubunda bulunan öğrenciler lehinedir. Bir başka deyişle araştırma-

nın uygulama basamağının sonunda deney grubunda yer alan öğrencilerin son teste 

ait puan ortalamaları (X=90,76) kontrol grubunda yer alan öğrencilerin puan ortala-

malarına (X=81,16) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

Tablo 5. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon 

Ön Test - Son Test Puanlarına Ait Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Ön Test 31 79,26 7,90 
30 -1,22 0,232 

Son Test 31 81,16 9,14 

Tablo 5’deki verilere göre, deneysel işlemin sonunda kontrol grubunda bulu-

nan öğrencilerin fene yönelik motivasyon son test puan ortalaması ön test puan orta-

lamasından daha yüksektir. Ancak t-testi analiz sonuçları son test ve ön test puanları 

arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir (t(30)= -1,22; p>,05). Bir başka 

deyişle kontrol grubu öğrencilerinin araştırmanın başındaki (X=79,26) ve sonundaki 

(X=81,16) motivasyon düzeyleri benzerdir. 
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Tablo 6. Deney Grubu Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon 

Ön Test - Son Test Puanlarına Ait Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Ön Test 29 77,10 10,45 
28 -7,38 0,001 

Son Test 29 90,76 11,43 

Tablo 6’daki t-testi analiz sonuçlarına göre, deneysel işlemin sonunda deney 

grubunda bulunan öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyon ön test ve son test 

puan ortalamaları arasında anlamlı seviyede fark meydana gelmiştir (t(28)= -7,38; 

p<,05) ve bu fark son test lehinedir. Bir başka deyişle araştırmanın deney grubunda 

yer alan öğrencilerin son teste ait puan ortalamaları (X=90,76) ön test puan ortala-

malarına (X=77,10) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

 

2.7. Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutuma Ait Bulgular 

Tablo 7. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yöne-

lik Tutum Ön Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Kontrol 31 142,29 21,35 
58 0,26 0,80 

Deney 29 141,00 17,09 

Tablo 7’deki bulgulara göre araştırmanın başında deney ve kontrol grupların-

daki öğrencilerin, fen dersine yönelik tutum ön testlerine ait puan ortalamalarının 

anlamlı seviyede farklılık göstermediği görülmektedir (t(58)= 0,26; p>,05). Bu durum, 

araştırmanın başında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum 

puanlarının benzer düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 8. Kontrol ve Deney Grubu Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yöne-

lik Tutum Son Test Puanlarına Ait Bağımsız Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Kontrol 31 144,00 23,11 
58 -2,97 0,04 

Deney 29 160,97 21,07 

Tablo 8’deki bulgulara göre araştırmanın başında deney ve kontrol grupların-

daki öğrencilerin, fen dersine yönelik tutum ön testlerine ait puan ortalamalarının 
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anlamlı seviyede farklılık göstermediği görülmektedir (t(58)= -2,97; p<,05). Bu du-

rum, araştırmanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik 

tutum puanlarında anlamlı düzeyde fark vardır ve bu fark deney grubu lehinedir şek-

linde yorumlanabilir. 

 

Tablo 9. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum 

Ön Test – Son Test Puanlarına Ait Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Ön Test 31 142,29 21,35 
30 -0,41 0,69 

Son Test 31 144,00 23,11 

Tablo 9’daki bulgulara göre araştırmanın başında deney ve kontrol grupların-

daki öğrencilerin, fen dersine yönelik tutum ön testlerine ait puan ortalamalarının 

anlamlı seviyede farklılık göstermediği görülmektedir (t(30)= -0,41; p>,05). Bu du-

rum, araştırmanın başında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik 

tutum puanlarının benzer düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 10. Deney Grubu Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum 

Son Test Puanlarına Ait Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analiz Sonuçları 

Grup N X S sd t p 

Ön Test 29 141,00 17,09 
28 -4,87 0,001 

Son Test 29 160,97 21,07 

Tablo 10’daki bulgulara göre araştırmanın başında deney grubundaki öğrenci-

lerin, fen dersine yönelik tutum ön test – son test puan ortalamalarının anlamlı sevi-

yede farklılık gösterdiği görülmektedir (t(28)= -4,87; p<,05). Bu durum, araştırmanın 

sonunda deney grubu öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum puanlarının son test 

lehinde anlamlı seviyede daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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3. SONUÇ VE YORUMLAR 

3.1. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinden Elde Edilen Verilere 

Göre Alt Problemlere Ait Bulguların Sonuçları 

FÖYMÖ, 31 öğrenciden oluşan kontrol grubuna ve 29 öğrenciden oluşan de-

ney grubuna ön test ve son test olarak uygulanmıştır. FÖYMÖ’den elde edilen alt 

problemlere ait sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

1) Deney ve kontrol grubuna uygulanan FÖYMÖ ön test sonuçlarına göre or-

talamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla verilere 

bağımsız gruplar için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Veri sonuçlarına göre 

(t(58)= 0,91; p>,05) uygulama öncesinde deney ve kontrol grubunda bulunan öğren-

cilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu durum uygulama öncesinde her iki grubun, FÖYMÖ’den aldık-

ları puanlar olarak birbirine denk olduğunu göstermektedir. 

2) Kontrol grubuna uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test 

olarak uygulanan FÖYMÖ’den elde edilen veriler incelendiğinde kontrol grubunun 

uygulama öncesi ve uygulama sonrası puan ortalamaları (XÖ=79,26; XS=81,16) bir-

birine yakın çıkmıştır. Bu puanlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit 

etmek için bağımlı gruplar için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Bağımlı 

gruplar için t-testi sonucunda (t(30)= -1,22; p>,05) kontrol grubundaki öğrencilerin 

uygulama öncesi ve uygulama sonrasında aldıkları puanlar bakımından oluşan fark 

anlamlı düzeyde bulunmamıştır. Bu durum kontrol grubunda yer alan öğrencilere 

yapılan uygulamanın öğrencilerin puan ortalamalarında anlamlı düzeyde artmaya ne-

den olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

3) Deney grubuna uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test 

olarak uygulanan FÖYMÖ’den elde edilen veriler incelendiğinde deney grubunun 

uygulama öncesi ve uygulama sonrası puan ortalamaları (XÖ=77,10; XS=90,76) bir-

birinden farklı çıkmıştır. Bu puanlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tes-

pit etmek için bağımlı gruplar için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Bağımlı 

gruplar için t-testi sonucunda (t(28)= -7,38; p<,05) deney grubundaki öğrencilerin 

uygulama öncesi ve uygulama sonrasında aldıkları puanlar arasındaki fark istatistik-

sel bakımdan anlamlı düzeydedir. Bu durum deney grubunda yer alan öğrencilere 

yapılan uygulamanın öğrencilerin puan ortalamalarında anlamlı düzeyde artmaya ne-

den olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yani deney grubuna uygulanan bilim şenlikle-

rine yönelik etkinlikler, öğrencilerin uygulamadan önce ve uygulamadan sonra 

FÖYMÖ’den aldıkları puanların ortalamasının artmasında olumlu olarak etkili ol-

muştur. Bilim şenliklerinin, öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını is-

tendik yönde değiştirdiği söylenebilir. 
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4) Araştırmada bilim şenliğine yönelik hazırlanan projelerin öğrencilerin fen 

öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisinin olup olmadığını belirlemek için 

FÖYMÖ deney ve kontrol grubuna son test olarak uygulanmıştır. İki grubun son test 

puanları (XDS=90,76; XKS=81,16) ve son test verileri bağımsız gruplar t-testi ile 

analiz edilmiş ve ortalamalar arasında (t(58)= -3,60; p<,05) istatistiksel olarak an-

lamlı düzeyde bir fark olup olmadığı belirlenmiştir. Buna göre; iki grubun FÖYMÖ 

son testleri puan ortalamaları ve veri değerleri arasında p değeri .05’ den küçük çık-

mıştır. Bu durum t-testi sonucunun istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturduğunu 

göstermektedir. Deney grubunun FÖYMÖ’den son testte aldıkları puan ortalaması, 

kontrol grubunun puan ortalamasına göre daha fazladır. 

 

3.2. Fen Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilere Göre 

Alt Problemlere Ait Bulguların Sonuçları 

FDYTÖ, 31 öğrenciden oluşan kontrol grubuna ve 29 öğrenciden oluşan deney 

grubuna ön test ve son test olarak uygulanmıştır. FDYTÖ’den elde edilen alt prob-

lemlere ait sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

1) Deney ve kontrol grubuna uygulanan FDYTÖ ön test sonuçlarına göre or-

talamalar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla verilere 

bağımsız gruplar için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre (t(58)= 0,26; p>,05) uygulama öncesinde deney ve kontrol grubunda bulunan 

öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bu-

lunamamıştır. Bu durum uygulama öncesinde her iki grubun, FDYTÖ’den aldıkları 

puanlar olarak birbirine denk olduğunu göstermektedir. 

2) Kontrol grubuna uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test 

olarak uygulanan FDYTÖ’den elde edilen veriler incelendiğinde kontrol grubunun 

uygulama öncesi ve uygulama sonrası puan ortalamaları birbirine yakın çıkmıştır. Bu 

puanlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için bağımlı gruplar 

için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Bağımlı gruplar için t-testi sonucunda 

(t(30)= -0,41; p>,05) kontrol grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama 

sonrasında aldıkları puanlar bakımından oluşan fark anlamlı düzeyde bulunamamış-

tır. Bu durum kontrol grubunda yer alan öğrencilere yapılan uygulamanın öğrencile-

rin puan ortalamalarında anlamlı düzeyde artmaya neden olmadığı şeklinde yorum-

lanabilir.  

3) Deney grubuna uygulama öncesinde ön test, uygulama sonrasında son test 

olarak uygulanan FDYTÖ’den elde edilen veriler incelendiğinde deney grubunun 

uygulama öncesi ve uygulama sonrası puan ortalamaları birbirinden farklı çıkmıştır. 

Bu puanlar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek için bağımlı 
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gruplar için t-testi yapılarak veriler analiz edilmiştir. Bağımlı gruplar için t-testi ana-

lizi (t(28)= -4,87; p<,05) sonucunda deney grubundaki öğrencilerin uygulama öncesi 

ve uygulama sonrasında aldıkları puanlar arasındaki fark istatistiksel bakımdan an-

lamlı düzeydedir. Bu durum deney grubunda yer alan öğrencilere yapılan uygulama-

nın öğrencilerin puan ortalamalarında anlamlı düzeyde artmaya neden olduğu şek-

linde yorumlanabilir. Yani deney grubuna uygulanan bilim şenliklerine yönelik et-

kinlikler, öğrencilerin uygulamadan önce ve uygulamadan sonra FDYTÖ’den aldık-

ları puanların ortalamasının artmasında olumlu olarak etkili olmuştur. Bilim şenlik-

lerinin, öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını istendik yönde değiştirdiği söy-

lenebilir. 

4) Araştırmada bilim şenliğine yönelik hazırlanan projelerin öğrencilerin fen 

dersine yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını belirlemek için FDYTÖ deney 

ve kontrol grubuna son test olarak uygulanmıştır. İki grubun son test puanları 

(XDS=160,97; XKS=144,00) ve son test verileri bağımsız gruplar t-testi ile analiz 

edilmiş ve ortalamalar arasında (t(58)= -2,97; p<,05) istatistiksel olarak anlamlı dü-

zeyde bir fark olup olmadığı belirlenmiştir. Buna göre; iki grubun FDYTÖ son test-

leri puan ortalamaları arasında p değeri .05’ den küçük çıkmıştır. Bu durum t-testi 

sonucunun istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturduğunu göstermektedir. Deney 

grubunun FDYTÖ’den son testte aldıkları puan ortalaması, kontrol grubunun puan 

ortalamasına göre daha fazladır.  

Bu sonuçlar bilim şenliklerinin, klasik öğretim yöntemlerine göre öğrencilerde 

fen dersine yönelik tutumlarında olumlu yönde değişime neden olduğunu göstermek-

tedir. Yani bilim şenlikleri öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde 

değiştirmektedir. 
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ÖZET: Eğitim kurumlarının üzerinde çalıştığı cevherin insan olması ve bu 

değerli cevherin yine insan tarafından şekillendirilmesi, öğretmenlik mesleğinin 

önemini vurgulamaktadır. Geçmişten günümüze kutsal meslek olarak bilinen öğ-

retmenliğin, hızlı toplumsal değişmeler neticesinde sosyal statüdeki yerinin de de-

ğiştiği görülmektedir. Toplumların değişen ihtiyaçlar doğrultusunda mesleklere 

yükledikleri anlam ve değerlerde farklılıklar oluşmaktadır. Ancak toplumsal geliş-

meyi sağlayacak olan eğitimin öğretmenlerle gerçekleştirileceği gerçeği göz 

önünde bulundurulmalıdır. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü 

belirleyen etmenlerin, sayıları hızla artan ve çalışma koşulları bakımından farklı 

nitelikler taşıdığı düşünülen özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerine daya-

narak belirlenmesi gerekli görülmüştür. Bu çalışmanın temel amacı, özel okul öğ-

retmenlerinin görüşlerine göre, öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen 

faktörlerin neler olduğunu tespit etmektir. Çalışmada kişilerin deneyimlerinden 

yola çıkılarak derinlemesine araştırılması amaçlanan olgular üzerinde durulan ol-

gubilim deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalarla kullanılan amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak en az üç senedir özel 

okulda çalışan 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Çalışmanın verileri, nitel 

araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Çalışmada verilerin analizinde frekans ve cümle içerik analizi tek-

niklerinden faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, sosyal statü, öğretmen gö-

rüşleri, özel okullar 

 

A Research on the Views of Private School Teachers About the Social 

Status of the Teaching Profession 

 

ABSTRACT: The fact that the ore on which educational institutions 

work is human and that this precious ore is shaped by the human being under-

lines the importance of the teaching profession. It has been seen that teaching, 
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known as the sacred profession from past to present, has changed its place in 

social status as a result of rapid social changes. In the line with the changing 

needs of societies, there are differences in the meaning and values that are att-

ributed to the professions. However, the fact that the education that will provide 

social development will be realized with the teachers should be taken into con-

sideration. It has been deemed necessary to determine factors that determine 

the social status of the teaching profession in Turkey in terms of views of teac-

hers working in private schools that rapidly increase in number and have diffe-

rent characteristics in terms of working conditions. The aim of this research is 

to determine the factors affecting the social status of the teaching profession 

according to the views of private school teachers. Phenomenology model was 

used in the study which was aimed to investigate the subjects in depth. Criterion 

sampling technique, one of the purposive techniques used in qualitative rese-

arch, was used and 15 teachers working in private schools for at least three 

years were interviewed. The data of the study were collected by using semi-

structured interview technique which is one of the qualitative methods. In the 

study, frequency and sentence content analysis techniques were used to analyze 

the data.  

Key words: Teaching profession, social status, views of teacher, private 

schools 

 

 

1. GİRİŞ 

Eğitim toplumsal, sosyal ve kültürel gelişmenin amacı ve sonucu olarak kabul 

edilmektedir. Toplumlar eğitim sayesinde gelişir, bu yüzden gelişmek için eğitime 

önem vermek durumdadır. Aynı zamanda nitelikli insan gücüyle elde edilen bilimsel 

ve teknolojik gelişmeler, yenilikler, sosyal barış ve adalet, sanatsal faaliyetler eğiti-

min sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim, toplumlarda çift yönlü olarak gelecek 

kuşakların daha iyi yetişmesi için çalışmaktadır (Aydın, 2015:29). Kant (2009:11) 

eğitimin şansa ve tesadüfe bağlı olarak gelişmesinin sadece mekanik olduğunu, gü-

venilir olmadığı vurgulamıştır. Eğitimi şansa bırakmayıp planlı etkinliklerle eğitim 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren, öğrencilere davranışlarıyla örnek ve rehber 

olan, yetiştirdiği bireyler için ailelere, topluma ve devlete karşı sorumluluk taşıyan 

öğretmenler, toplumlar için çok önemli bir konumdadır.  

Öğretmenlik mesleği; eğitim ile ilişkili kültürel, sosyal, ekonomik ve bilimsel 

boyutlara sahip, alanında uzmanlık bilgisi gerektiren profesyonel statüde bir uğraşı 

alanıdır (Hacıoğlu ve Alkan, 1997:38). Eğitimin toplumdaki bireyleri yetiştirmek 

için toplumsal, siyasal ve ekonomik işlevlerinin gerçekleşmesinde her öğenin ayrı bir 

önemi olmasına karşılık, öğrenme ortamlarının yöneticisi olan öğretmenlerin en stra-

tejik öğe oldukları kabul edilmektedir (Alıç, 1985:45).  Tüm ülkelerde en yaygın 
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mesleklerden biri olan öğretmenliğin, toplumların değişen ihtiyaçları doğrultusunda 

mesleklere yüklediklerin anlamların değişmesi ve yeni meslek gruplarının ortaya çık-

ması ile toplumdaki saygınlığının azaldığı düşünülmektedir. Önemli siyasi ve kültü-

rel dönüşümler, eğitim politikaları ve kamu algısı, öğretmenlik mesleğinin sosyal 

statüsünü etkilemektedir. Ayrıca bir toplumda öğretmenlerin sosyal statüsü, eğitime 

verilen önemin de bir göstergesidir (Fwu ve Wang, 2010:213).  

Geçmişten günümüze kadar her dönemde Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin 

sosyal statüsü toplumsal değişimlerden etkilenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Os-

manlı’nın devletçi yapısından dolayı öğretmenlik, gelir düzeyinin yüksek olmasın-

dan dolayı saygın meslekler arasında kabul edilmiştir. Ancak hızlı sanayileşme ile 

birlikte yeni mesleklere ihtiyacın artmasıyla öğretmenlerin gelir düzeyinde düşüş 

meydana gelmiştir. Öğretmenliğin eğitim düzeyine göre düşük gelirli mesleklerden 

biri olmasında meslekte çalışan sayısının fazla olması da etkili olmuştur. Öğrencile-

rin “hiçbir şey olamazsam öğretmen olurum” düşüncesiyle üniversite giriş sınavla-

rında eğitim fakültelerini tercih etmesi de kutsal meslek olarak kabul edilen öğret-

menliğin toplumsal statüdeki yerinin aşağı çekilmesine neden olmuştur. Ancak özel 

öğretim kurumlarının sayılarının hızla artması, eğitime ve eğitimcilere değer veren 

veli potansiyelinin olması, gelişmenin yolunun eğitimden geçtiğinin fark edilmesiyle 

öğretmenlik mesleğinin yeniden itibar kazanması beklentilerini oluşturmaktadır (Er-

den, 2001:34).  

Öğretmenlik mesleğinin kritik bir özelliği vardır. Diğer mekanik mesleklerde 

yapılan hataların telafisi üretilen yeni ürünlerle mümkün olabilirken, öğretmenlik 

mesleğinde telafi mümkün değildir.  Ülkelerin geleceğine yön vermek ve geleceği 

biçimlendirmek gibi önemli görevleri bulunan öğretmenlerin mesleklerini icra eder-

ken motivasyonlarının, iş doyumlarının yüksek tutulması gerekmektedir. Bu gerek-

sinimin karşılanabilmesinin mesleğin itibar kazanmasıyla mümkün olacağı düşünül-

mektedir.  Mesleğin saygınlığının artırılmasına yönelik öğretmenlik mesleğinin sos-

yal statüsünü konu eden çok sayıda araştırma yapılmıştır (Hayes ve Hegarty, 2002; 

Everton, Turner, Hargreaves ve Pell, 2007; Martinez, Desiderio Papakonstantinou, 

2010; Aydın, Demir ve Erdemli, 2015; Mutluer ve Yüksel, 2019). Aydın, Demir ve 

Erdemli (2015:153) öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsüne ilişkin öğretmen görüş-

lerini inceledikleri çalışmalarında öğretmenlerin diğer mesleklere (%88) ve önceki 

yıllara (%100) kıyasla öğretmenlik mesleğinin düşük bir statüye sahip olduğu ve bu 

durumun sebebini de düşük gelir düzeyi ve değişen eğitim politikaları olarak açık-

landığı sonucuna ulaşmışlardır. Mutluer ve Yüksel (2019:120) benzer şekilde öğret-

menlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen faktörler arasında maddi kazancın dü-

şüklüğünün ve eğitim politikaları neticesinde yaşanan istihdam sorununun olduğunu 

öne sürmüşlerdir. Öğretmenlerin Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
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farklı şekillerde (Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, özel 

okulda çalışan öğretmen) istihdam edilmelerinin de öğretmenliğin sosyal statüsüne 

zarar verdiği sonucuna ulaşmışlardır. Öğretmenliğin sosyal statüsünü etkilediği dü-

şünülen istihdam sorunundan yola çıkılarak, istihdam sorununu yaşayan öğretmen-

lerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin toplumdaki saygınlığının araştırılması 

uygun olacaktır. Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü belirleyen etmen-

lerin, sayıları hızla artan ve çalışma koşulları bakımından farklı nitelikler taşıdığı düşü-

nülen özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerine dayanarak belirlenmesi gerekli 

görülmüştür. Yapılan araştırmaların ortaya koyacağı doğurguların gelecek araştırma-

lara yönelik kavramsal çerçeve de oluşturacağı ve öğretmenliğin yeniden itibar ka-

zanması yolunda adımlar atılacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel 

amacı, özel okul öğretmenlerinin görüşlerine göre, öğretmenlik mesleğinin sosyal statü-

sünü etkileyen faktörlerin neler olduğunu tespit etmektir. 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkile-

yen faktörlerin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlayan çalışmada, kişilerin incelenen 

olguya ilişkin deneyimlerini nasıl yorumladıklarını, yaşadıklarına nasıl anlamlar yükle-

diklerini belirlemeyi sağlayan nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanıl-

mıştır (Merriam, 2013:23; Patton, 2018:69).  

 

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışmada nitel araştırma yöntemleriyle özdeşleşmiş amaçlı örnekleme yöntem-

lerinden ölçüt örnekleme yöntemi (Creswell, 2018:156) tercih edilerek belirlenen ça-

lışma grubunu özel okullarda görev yapan on beş öğretmen oluşturmuştur. Ölçüt örnek-

lemenin kriteri olarak, öğretmenlerin en az üç senedir özel okullarda görev yapmış olma-

ları şartı belirlenmiştir. Özel okullarda çalışan öğretmenlerle ön görüşmeler yapıldıktan 

sonra belirlenen katılımcılara ilişkin bilgiler (cinsiyet, kıdem ve branş) Tablo 1’de sunul-

muştur. 

 

 

 

 

 



Özel Okul Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğinin Sosyal Statüsüne İlişkin… 

277 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Kod İsim Cinsiyet Kıdem  Branş 

Ahmet Erkek 17 İngilizce 

Başak Kadın 13 Fen Bilimleri 

Cenk Erkek 5 Sosyal Bilgiler 

Esra Kadın 14 Matematik 

Okan Erkek 18 Sosyal Bilgiler 

Gülay Kadın 4 Fen Bilimleri 

Hande Kadın  6 Sosyal Bilgiler 

İrem Kadın  16 Edebiyat 

Kazım Erkek 12 İngilizce 

Nursel Kadın  18 Edebiyat 

Onur Erkek 11 Edebiyat 

Pelin  Kadın  12 İngilizce 

Sevda Kadın 17 İngilizce 

Şebnem Kadın  6 Fizik 

Zerrin  Kadın  10 Matematik 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Özel okul öğretmenlerinin öğretmenliğin sosyal statüsüne ilişkin görüşlerinin elde 

edilmesi amacıyla gözlemleyemediğimiz davranışlar, duygular ve düşüncelerle kişilerin 

etrafındaki olayları ve olguları nasıl ifade ettiklerini çözümleyebilmek için görüşme tek-

niği kullanılmıştır (Merriam, 2018:95). Çalışmada kullanılan olgubilim deseni için önce-

likli olarak kişilerle yapılan mülakatları içeren görüşme tekniğinin tercih edilmesi gerek-

mektedir (Creswell, 2013:149). Görüşmeler açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandı-

rılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunun hazırlanma-

sında literatürden faydalanılarak anlaşılır, tek boyutu ölçen, katılımcıyı teşvik eden soru-

lardan oluşmasına dikkat edilmiştir (Bogdan ve Biklen, 1992:51). Görüşme formu tas-

lağı beş sorudan oluşmaktadır. Hazırlanan taslağın düzenlenmesi aşamasında, ala-

nında uzman üç kişiden destek alındıktan sonra iki öğretmenle ön görüşme yapılmış-

tır. Uzman desteği ve ön görüşmeler neticesinde taslak yeniden düzenlenerek iki soru 

birleştirilmiş ve bir soru çıkarılmıştır. Yapılan düzenlemelerle görüşme formuna son 

şekli verilmiştir. Görüşme formu üç açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Katılımcıların 
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cinsiyet, kıdem ve branş değişkenleri de forma eklenmiştir. Gönüllülük esasına da-

yalı olarak araştırmacılar tarafından yüz yüze yapılan görüşmeler yaklaşık yirmi da-

kika sürmüştür. Katılımcıların izniyle görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

Görüşme kayıtlarının deşifre edilme aşmasında araştırmacılar tarafından herhangi 

bir düzenleme yapılmaksızın yazıya dökülmüştür. Yazıya aktarılan veriler içerik analizi 

tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde ne tür kavramların bir örüntü oluşturacağına, 

neyin bir tema oluşturacağına ve oluşturulan temaların nasıl isimlendirileceğine dikkat 

edilmiştir (Patton, 2018:442). Veriler analiz edilirken kodlama işleminin yapılmasının 

ardından, veriler ortak özelliklerine göre gruplandırılarak temalar ve alt temalar oluştu-

rulmuştur. Alt temalar ve temalar tanımlanmış ve yorumlanmıştır. 

 

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik sağlanması için yapılan çalışmalarda 

inanırlık, aktarılabilirlik ve doğrulanabilirlik ölçütleri önem taşımaktadır (Krefting, 

1991:216). Çalışmanın geçerliğini sağlamak için inanılırlığına ve aktarılabilirliğine dik-

kat edilerek yapılan çeşitli aşamalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın iç geçerliği için ya-

pılan çalışmalar şu şekildedir: (i) Sonuçların inanırlığını sağlamak amacıyla literatürden 

yararlanılarak oluşturulan görüşme formu ile verilerin toplanması sırasında araştırmacı-

ların tarafsızlığı sağlanmıştır. Ayrıca veriler katılımcı teyidi ile kontrol edilmiştir (Mer-

riam, 2013:217). (ii) Bulguların tutarlılığının sağlanması amacıyla temaların ve alt tema-

ların iç geçerliğinde içsel homojenlik ve dışsal heterojenlik ölçütlerine dikkat edilmiştir. 

Çalışmanın dış geçerliği için aktarılabilirlik kriterine önem verilmiş, gerekli bölümlerde 

yapılan işlemler detaylı olarak okuyucuya sunulmuştur (Sharts-Hopko, 2002:85). Mer-

riam (2013:203) sonuçların verilerle tutarlı olmasının çalışmaların güvenirliği sağla-

dığını belirtmiştir. Bu bağlamda çalışmanın iç güvenirliğini sağlamak için yapılan 

işlemler şunlardır: (i) Bulgular yorumlamadan okuyucuya aktarılmıştır. (ii) Araştır-

macılar tarafından verilerin kodlama işlemi yapılarak karşılaştırma yoluna gidilmiş-

tir. Çalışma ile benzer çalışmalar araştırmacılara yönelik çalışmanın dış güvenirliği 

için ham veri ve analizler kayıt altına alınmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Özel okulda çalışan öğretmenlerin öğretmenliğin sosyal statüsüne ilişkin görüş-

leri; (i) öğretmenliğinin sosyal statüsü, (ii) öğretmenliğin sosyal statüsünü etkileyen fak-

törler, (iii) öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmak için öneriler olarak temalara ay-

rılmıştır. Bu bölümde temalara ilişkin alt temalar belirlenerek doğrudan alıntılarla katı-

lımcıların görüşleri sunulmuştur. 
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3.1. Öğretmenliğin Sosyal Statüsü 

Katılımcılara öğretmenliğin sosyal statüsünün düzeyi hakkındaki görüşleri so-

rulmuştur. Öğretmenler, öğretmenliğin de özel okul öğretmenliğinin de sosyal sta-

tüsü ile ilgili olarak olumsuz görüşe sahip olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle özel 

okul öğretmenlerinin toplumda “atanamamış öğretmenler” olarak görüldükleri ifade 

edilmiştir.  

Özel okulda çalışan öğretmenler toplumda KPSS’yi kazanamamış biraz hor-

lanmış dışlanmış olarak görülüyor (Ahmet). 

Bir özel okul öğretmeni iseniz bütün toplum aslında sizi atanamamış bir öğ-

retmen olarak görüyor. Hatta atanamadığı için başarısız olarak da gördükleri za-

manlar oluyor (Başak). 

Mesleğimiz öğretmen dediğimiz zaman atandın mı diye soruyorlar “nerede 

öğretmenlik yapıyorsun?” sorusundan önce “atandın mı?” sorusuna maruz kalıyo-

ruz. Atanamamış olarak da bu sorunun karşısında resmen yaftalamıyoruz (Esra). 

Aslında öğretmenlik çok saygın bir meslek, önce bana sorduklarında hangi 

mesleği yaptığımı öğretmenim diye gururla söylüyorum. Ama sonra insanlar özelde 

mi, yoksa devlette mi çalıştığımı sorup bir ayrım yapıyorlar. Özel bir kurumda çalış-

tığımı söylediğimde bana acıyarak bakıyorlar ve o saygınlığı kaybettiğimi düşünü-

yorum (İrem). 

Bizim gibi özel okul öğretmenlerinin toplumsal statüdeki yerlerinin atanama-

yan öğretmen olarak görülmesinden oldukça rahatsızım (Onur). 

Her zaman bize devlette olup olmadığımızı soruyorlar, kadroya yani devlet 

kadrosuna geçemediğimizi düşünerek bize üzülüyorlar (Pelin). 

Özelde çalışıyorsan toplum içerisinde başarısız, atanamayan bir öğretmenden 

farklı değilsin, yani bu görüş bizim üzerimizde maalesef var (Şebnem).  

Beceriksiz, KPSS’yi kazanamamış aslında mesleğinde çok iyi bir öğretmen de-

ğil, onun için özel okulda çalışan bir öğretmenmişim gibi yargılar oluyor. Tekrar bir 

açıklama gereği duyuyorum maalesef, bu benim tercihim ve KPSS’ye hiç girmedi-

ğimi ifade etmek zorunda kalıyorum (Zerrin). 

Katılımcılar öğretmenliğin insan yetiştirme işi olduğu için kutsal bir meslek 

olmasına karşın toplumdaki saygınlığı konusunda değer kaybı yaşadığını belirtmiş-

lerdir. Özel okulda çalışan öğretmen olma sıfatının da toplumdaki saygınlığının dü-

şük olması öğretmenleri olumsuz etkilemektedir.  

 

3.2. Öğretmenliğin Sosyal Statüsünü Etkileyen Faktörler 

Öğretmenliğin sosyal statüsünü etkileyen faktörler teması altında katılımcılar-

dan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öğretmenliğin sosyal statüsü etkileyen 
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faktörler kişisel ve toplumsal olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kişisel faktörler; öğret-

menlerin ekonomik düzeyi, düşük özgüvene sahip olmaları, iş kaygısı, özlük hakla-

rında eksiklikler, okul yönetimi ile ilişkiler şeklinde öğretmenin mesleki durumla-

rıyla ilişkili etmenlerdir. Toplumsal faktörler; veli tutumları, öğrenci davranışları, 

eğitim kurumlarının ticarethane anlayışı şeklinde meslek dışı etmenlerdir. Öğretmen-

liğin sosyal statüsünü etkileyen faktörlerle ilgili bulgular ışığında elde edilen öğret-

men görüşleri şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Katılımcıların Öğretmenliğin Sosyal Statüsünü Etkileyen Faktörler ile 

İlgili Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlerin; 

 Ekonomik düzeyi (6) 

 Düşük özgüvene sahip olmaları (2) 

 İşten çıkarılma korkusu (7) 

 Özlük haklarında eksiklikler (2) 

 Okul yönetimi ile ilişkileri (3) 

 

 Velinin öğretmenlere tutumu (8) 

 Öğrenci davranışları (3) 

 Eğitim kurumlarının ticarethane an-

layışı (2) 

Öğretmenlerin sosyal 

statüsünü etkileyen 

faktörler 

Toplumsal 

faktörler 

Kişisel fak-

törler 
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Özel okulda çalışan öğretmenlere göre öğretmenlik mesleğinin statüsünü etki-

leyen en önemli faktörler velinin öğretmenlere tutumu, öğretmenlerin işten çıkarılma 

korkusu ve maddi kazançlarının düşük olmasıdır. Katılımcıların çoğunluğu özel 

okullarda, velilerin öğretmenlerle iletişiminin öğretmenin saygınlığını düşürücü bir 

etkiye sahip olduğunu düşünmektedir.  

Veliler adeta öğretmenleri birer köle olarak görüyorlar çocuklarının ne kadar 

yemek yediğini, kaç kere tuvalete gittiğini dahi öğretmenlerden öğrenmek istiyorlar. 

Bu da sosyal statü düşüren bir etken (Başak). 

Veliler ne derse onu yapmanız gerektiğini düşünüyorlar bu tarz bir veli profili 

tabii ki sizin hem mesleğin ise olan saygınlığınızı hem de kendinize olan saygınlığı-

mızda aslında yaralanmış oluyor (Gülay).  

Velilere baktığımız zaman hepsi çocuklar benden uzak dursun özel okulda ol-

sun, sabah gitsinler başımdan, akşam gelsinler mantığıyla yaklaştıkları için öğret-

men öncelikle velinin gözünde çok alt düzeylerde. Bize bakıcı olarak yaklaşıyorlar 

(Kazım). 

Özel okuldaki bir öğretmenin velilerle olan ilişkilerinde, veliler okula para 

verdikleri için, daha fazla beklentiye giriyorlar öğretmenlerden. Veli etkeni sosyal 

statüyü düşürüyor (Onur). 

Öğretmenden beklenti o kadar fazla ki sanki özel okullarda sen benim için 

buradasın, sen benim çalışanımsın gibi veliler özel okul öğretmenlerinin üzerinde bir 

üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Bu şekilde özel okul öğretmenleri ezik bir duruma 

geliyorlar (Sevda). 

Özel okuldaki velilerimize müşteri gözüyle bakıldığı için onların memnuniyeti 

ön planda. O yüzden de siz onları burada memnun etmesi gereken ezilmiş bir faktör 

olarak görülüyorsunuz (Nuray). 

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda özel okullardaki öğrencilerin velileri-

nin öğretmenlere bakış açısı, tutumları ve sergiledikleri davranışları öğretmenlik 

mesleğinin saygınlığını zedeleyici durumlara sebep olabilmektedir.  

 

3.3. Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığını Artırmak İçin Öneriler 

Katılımcılara öğretmenliğin toplumdaki saygınlığının artırılması için yapıl-

ması gerekenleri değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını 

artırmak için öneriler teması altındaki bulgular ışığında katılımcılar, özellikle özel 

okullarda çalışan öğretmenlere karşı toplumsal algının değişmesi gerektiğini belirt-

mişlerdir. Bu değişimin gerçekleşmesi için öğretmenlerin Milli Eğitim Bakan-

lığı’ndan, toplumdan ve eğitim kurumlarından beklentileri bulunmaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Katılımcıların öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmak için öneri-

leri 

  

 

 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünün artırılması için katılımcıların öne-

rilerinde en çok MEB’e yönelik faktörler yer almaktadır. Özel okulda çalışan öğret-

menler MEB’den; çalışma şartlarının ve özlük hakların iyileştirilmesi, iş güvencele-

rinin sağlanması, maddi kazançlarının kamu okullarında çalışan öğretmenlerle eşit-

lenmesi ile ilgili iyileştirmeler beklemektedir. 
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Öğretmenlerin özlük hakları konusunda çok hassas davranılması gerektiğini 

düşünüyorum. Aynı zamanda MEB’e bağlı kamu kurumlarında çalışan öğretmen-

lerle özel okul öğretmenlerinin maaşlarının aynı olması gerekiyor ve atanamamış 

öğretmen pozisyonundan kurtulmamız için (Başak).  

Her kurum özlük hakkının tam anlamıyla vermeye biliyor. SGK'ya sadece ka-

yıtlı olmak yeterli değil. Mesela izinler çok önemli, doğum izinleri, ölüm izinleri ku-

rumlar tarafından önemsenmiyor. MEB’den destek bekliyoruz (Okan). 

Devlet ya da özel olarak ayrılmamak şartıyla her öğretmen eşit olarak algıla-

nırsa dolayısıyla toplumdaki algı da değişecektir. Çünkü toplumun bizi ayrıştırması 

aslında MEB’in bizi ayrıştırmasından kaynaklanıyor (Gülay). 

Öğretmenlerin sosyal statüsünün biraz daha ileri düzeye getirilmesini, özel-

likle devlet tarafından maaş konusunda öğretmenlere teşvikler yapılarak, tabi özel 

okullarda çalışan öğretmenleri biraz daha koruyarak, onlara iş güvencesinin verme-

sini istiyorum (Onur). 

Öğretmenlerin toplumdan beklentilerinin başında olumlu örneklerin dile geti-

rilmesi faktörü gelmektedir. Toplu iletişim araçları yoluyla öğretmenlerle ilgili olum-

suz örneklerin paylaşılmasının mesleğin saygınlığını azaltıcı bir etkiye sahip oldu-

ğunu savunan öğretmenler, toplumsal yollarla öğretmenlerin olumlu davranışlarının 

yayılması gerektiğini düşünmektedir.  

Öğretmenlerin içerisinde yapılan en ufak bir kötü hareket maalesef medya ta-

rafından yansıtılarak tüm öğretmenlere mal edilebiliyor. Bir öğretmen de bunu ya-

parsa başkası ne yapmaz şeklinde bir algı söz konusu. Buna dikkat edilmesi gerekir 

(Onur). 

Toplumun öğretmenlere daha çok değer verdiğini gösteren hareketlerde bu-

lunması gerekiyor. Onların yaptığı olumlu davranışları ön plana çıkararak, onları 

daha çok tebrik etmesi gerekiyor (Hande). 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmada özel okul öğretmenlerinin görüşlerine göre, öğretmenlik mesleğinin 

sosyal statüsüne etki eden faktörlerin neler olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Katı-

lımcılara özel okulda çalışan öğretmenler olarak öğretmenliğin sosyal statüsü hakkındaki 

görüşleri sorulmuştur. Katılımcıların tamamı öğretmenliğin sosyal statüsü ile ilgili olarak 

olumsuz görüşe sahip olduklarını belirtmiştir. Özellikle özel okul öğretmenliğinin top-

lumda “atanamamış öğretmen” olarak ifade edildiğini üzücü bir dille ifade etmişlerdir. 

Uğraş (2009:126) özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm 

önerilerini incelediği çalışmada, öğretmenlerin kamu kurumlarına atanamaması üzerine 
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işsiz kalmamak amacıyla özel kurumlarda çalıştığı sonucuna ulaşmıştır. Ancak toplumun 

özel okulda çalışan öğretmenler için atanamamış ve sınavda başarılı olamamış şeklinde 

bakış açısına sahip olması, öğretmenliğin sosyal statüsünü tehdit edici bir unsurdur. 

Öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü etkileyen faktörler sorgulanmıştır. Gö-

rüşmelerde elde edilen bulgulara göre, en önemli faktörler velinin öğretmenlere tu-

tumu, öğretmenlerin işten çıkarılma korkusu ve maddi kazançlarının düşük olması-

dır. Katılımcıların çoğunluğu, özel okullarda velilerin öğretmenlerle iletişiminin öğ-

retmenin saygınlığını düşürücü bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedir. Şişman 

(2013:189) velilerin okul sürecine katıldıklarında ailenin demografik özelliklerine 

bakılmaksızın öğrencinin akademik başarısını artırdığını vurgulamıştır. Broussard 

(2003:213), velilerin okul sürecine katılmalarının ve öğretmenin veli ile iletişiminin 

öğrencilerin performanslarını arttırıcı nitelikte olduğunu belirtmiştir. Ancak ailelerle 

iletişimde önemli olan öğretmenin duruşu ve kullandığı ifadelerle veliye sahip ol-

duğu iletişim becerilerini, özgüvenini, mesleğine hakimiyetini yansıtıyor olmasıdır. 

Aksi takdirde velinin öğretmene karşı olumsuz tutumu, öğretmenin saygınlığını ze-

delemektedir. Demir (2000:56) kamu ve özel ilköğretim okulları için velilerin okul-

dan beklentilerini incelediği çalışmasında velilerin öğretmenlerle iletişimde en çok 

dikkat ettikleri faktörün öğretmen yeterlilikleri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özel 

okulda çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre, öğretmenlerin işten çıkarılma korkusu 

ve maddi kazançlarının düşük olması da öğretmenlerin sosyal statüsünü olumsuz et-

kilemektedir. Öğretmenlerin maddi olanakları iyileştirildiğinde öğretmenlik mesle-

ğine, yetenekli kişilerin de ilgisi artacaktır. Böylece mesleğin güç ve saygınlık ka-

zanması sağlanır (Akyüz, 2012:13). Mutluer ve Yüksel (2019:121) yaptıkları araştır-

mada, çalışma sonuçlarıyla benzer şekilde, öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsünü 

etkileyen en önemli faktörün maddi kazanç olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca 

özel okullarda öğretmenler işten çıkarılma korkusu ve gelecek kaygısı taşımaktadır.  

Çalışmanın bu sonucu da Yılmaz ve Altınkurt’un (2011:647) özel öğretim kurumla-

rında öğretmenlerin gelecek kaygısı taşıdıkları sonucuyla benzerdir. Gelecek kaygısı 

taşıyan öğretmenin toplumdaki saygınlığının yüksek olması beklenmez.   

Katılımcılara öğretmenliğin toplumdaki saygınlığının artırılması için çözüm 

önerileri sunmaları istenmiştir. Katılımcılar, özellikle özel okullarda çalışan öğret-

menlere karşı toplumsal algının değişmesi için MEB’den öğretmenlerin çalışma şart-

ları, iş güvencesi ve özlük hakları konusunda iyileştirmeler sunmasını beklediklerini 

vurgulamışlardır. Özel okulda çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurum-

ları Kanunu’na göre görev yapmaktadırlar. Ancak bu kanunda öğretmenlerin özlük 

hakları ile ilgili bir hüküm bulunmaması üzerine özel öğretim kurumları çalışanları 

4857 sayılı İş Kanunu’na tabi tutulmuştur (Resmi gazete, 2012, 20 Mart). Ayrıca 

çalışmada katılımcıların görüşleri doğrultusunda, öğretmenlerin ücretli, sözleşmeli, 
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kadrolu, özel okul öğretmeni, kamu okulu öğretmeni şeklinde farklı şekillerde istih-

dam edilme durumunun kaldırılması, tüm öğretmenlere eşit haklar verilmesi öğret-

menlerin toplumsal saygınlığının arttırılması için yapılması gerekenler arasında ka-

bul edilmektedir. Mutluer ve Yüksel (2019:121) çalışmanın bu sonucuyla benzer şe-

kilde öğretmenlerin istihdam sorununun, MEB bünyesinde farklı şekillerde istihdam 

edilmelerinin öğretmenliğin sosyal statüsüne zarar verdiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Toplumlara yön veren, ışık tutan öğretmenlerin mesleki beklentilerine uygun 

koşullar oluşturmak ve toplumsal saygınlıklarını üst seviyelerde tutmak için çalışma-

lar yapmak, geleceği sağlam temellerle inşa etmeye çalışmaktır. Öğretmenlerin ça-

lışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine eğitimde politika yapıcıların yeni politikalar 

geliştirmesi beklenmektedir. Ayrıca resmi kayıtlara göre 150.000 kadar öğretmen is-

tihdamını sağlayan özel öğretim kurumlarına yönelik nitel ve nicel yeni çalışmaların 

yapılması önerilebilir. Böylelikle sorunlar üzerine farkındalık oluşturulup gerekli dü-

zenlemelerin yapılması mümkün olacaktır. 
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ÖZET: Bu araştırmada, 48-66 ay arası çocukların liderlik özelliklerini 

ölçmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul İli'nde okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden, yaşları 48-66 aylar arasında olan toplam 514 çocuk 

katılmıştır. 48-66 aylık çocukların liderlik özelliklerini belirlemek için 

geliştirilen ölçek, örneklem grubunda yer alan çocukların öğretmenleri 

tarafından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ile ölçeğin geçerlik ve 

güvenirlik analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, 

ölçeğin tek boyuttan ve 48 maddeden oluştuğu kabul edilmiştir. Açıklanan 

toplam varyansın %72,76 olduğu ve ölçeğin madde faktör yüklerinin ise .609 

ile .946 arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin, 0.992 iç tutarlılık (Cronbach's 

Alpha) değerine sahip olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, “Erken 

Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği (EÇDLÖ)” olarak adlandırılan ölçeğin, 

geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Erken Çocukluk Dönemi, Liderlik 

Ölçeği 

 

Development of Early Childhood Leadership Scale:  

Reliability and Validity Study 

 

ABSTRACT: The purpose of this study is to develop a valid and 

reliable scale that could be used to measure the level of leadership qualities of 

preschoolers aged 48-66 months. In total 514 children, who are 48-66 months 

year old and attend preschools in Istanbul, participated the study. The scale, 

developed to determine the level of leadership qualities of 48-66 month olds 

preschoolers, was evaluated by their preschool teachers. The collected data was 

used to analyze the validity and reliability of the scale. According to the 

findings of the exploratory factor analysis, it was accepted the scale consisted 

of one factor and 48 items. The explained total variance was found to be 
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72.76% and the factor loadings of the scale were found to be changing between 

.609 and .946. The internal consistency (Cronbach's Alpha) value of the total 

scale was found as 0.992. The findings indicated that the scale, named as "Early 

Childhood Leadership Scale” is a valid and reliable scale.  

Key Words: Leadership, Early Childhood, Leadership Scale 

 

 

1. GİRİŞ 

Liderlik ve liderliğe ilişkin kavramlar bir çok araştırmaya konu olmuş, farklı 

alanlarda çokça ele alınmıştır ve yüzyıllardır çalışılan bir konudur (Boulais, 2002; 

Paradise, Ceballos, ve Hall, 2010).  Liderliğe ilişkin pek çok tanıma rastlamak 

mümkündür. Her bir araştırmacı, çalıştığı konu itibariyle liderliği tanımlamaya ve 

açıklamaya çalışmıştır. En basit şekliyle liderlik, “belirli amaçlar ve hedefler doğrul-

tusunda başkalarını etkileyebilme ve eyleme sevk edebilme” olarak tanımlanmıştır 

(Şişman, 2011). Toplumsal hayatta da pek çok yerde liderlik kavramıyla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Siyaset, spor ya da işletme temelli örgütlerde pek çok kez telaffuz 

edilen liderlik kavramı, çocukların oynadığı oyunlarda da karşımıza çıkmaktadır. 

Liderlik, çocuklar için de önemli bir sosyal davranıştır (Fu, 1979). 

Etkili liderlik becerileri ve deneyimleri bireyin ömrü boyunca gelişmeye 

devam etse de, bir çok temel beceri ve yetenekler çok daha erken yaşlarda gelişmeye 

başlamaktadır (Murphy ve Reichard, 2011). Çocukluk ve ergenlik sırasındaki liderlik 

potansiyeli, yaşamda daha sonra ortaya çıkan liderliğe ilişkin bireysel özelliklerin 

temelini oluşturmakta ve bu da topluma önemli bir katkıya dönüşmektedir (Black, 

1984: akt. Sacks, 2009).  Gelişmiş ülkelerde liderlik becerilerinin çocuklara okul 

öncesi eğitimden başlayarak okul ve toplum yaşamında çeşitli uygulamalarla 

kazandırılmaya çalışıldığı bilinmektedir (Maxcy, 1991). Geleceğin liderlerine erken 

fırsatlar verilmesi onların liderlik potansiyellerinin farkına varması ve 

geliştirmesinin başlangıcıdır (Bisland, 2004). 

Okul öncesi dönem çocuklarının liderlik özelliklerine yönelik yapılan ilk 

çalışmalar 1932 yılında Parten ile başlamış ve zaman içerisinde pek çok araştırmaya 

konu olmuştur. Bu çalışmalar incelendiğinde erken çocukluk liderliği iki perspektif 

içinde tanımlanmıştır. Bunlar ‘sosyal baskınlık’ ve ‘prososyal ve diplomatik lider-

lik’tir. Sosyal baskınlık kavramına dayalı araştırmalar liderliği akran etkisinin bir 

zorlayıcı boyutu olarak açıklar ve saldırganlık, zorbalık ve güç kullanma yoluyla 

grup içinde iktidar kurulmasına odaklanır (Strayer ve Strayer, 1980: akt. Recchia, 

2011; Trawick-Smith, 1988). Sosyal baskınlık üzerine yapılan çalışmaların aksine 

diğer araştırmacılar, liderliği müzakere, ödün verme ve akranlarını etkileme gibi dav-

ranışların kullanımını içeren olumlu prososyal bir süreç olarak kavramsallaştırmıştır 

(Edwards, 1994; Trawick-Smith, 1988). Liderliği prososyal bir davranış olarak gören 
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görüş, pozitif liderlik davranışları sergileyen sosyal yetkin çocukları açıklar. Prosos-

yal liderlik davranışları üzerine yapılan çalışmalara göre liderlik ve takip edicilik bir 

bütündür ve etkin ve yetkin bir liderin bu davranışları ustaca kullanımını savunur 

(Recchia, 2011). Fu (1979), hem liderliğin hem de takip ediciliğin prososyal bir dav-

ranış olduğunu belirtmiş ve okul öncesi çağ çocuklarındaki liderlik davranışını yö-

netme, emir verme, talep etme ve ikna etme şeklinde tanımlamıştır. Trawick-Smith 

(1988)’e göre liderler, oyunlarda zor kullanarak bir değişiklik talep etmek yerine, 

fikirlerinin kabulünü sağlamak için daha arkadaşça, becerikli ve diplomatik taktikleri 

kullanırlar. 

Liderlik gelişiminde önemli olan zaman dilimi çocukluk ve ergenlik dönemidir 

ve bu dönemdeki tecrübeler, yetişkinlikteki liderlik davranışlarıyla doğrudan 

ilişkilidir (Schneider, Paul, White ve Holcombe, 1999). Eğer liderlerin çocukluk ve 

ergenlik tecrübeleri, onların gelecekteki liderlik özellikleri ile doğrudan ilişkili ise ve 

liderlik okul öncesi dönemden itibaren gözlemlenebilen bir olgu ise, bu özellikleri 

ölçmek, geliştirmek ve liderlik becerilerinin gelişimini etkileyen faktörleri erken 

dönemlerden itibaren belirlemek, bireylerin gelecekte daha başarılı liderler 

olmalarını sağlayabilir.  

Literatürde liderliğin ölçümüne yönelik pek çok ölçme aracı mevcuttur; bu 

araçlar daha çok yetişkin liderler, okul çağı çocukları ya da çocuklarla çalışan 

yetişkinler üzerine vurgu yapmaktadır; fakat çocukların (4-6 yaş) liderlik 

özelliklerini ölçmeye yönelik geliştirilen ölçüm araçları sınırlıdır. Yapılan alan yazın 

taramasında Türkiye’de öğretmenlerin okul öncesi dönem çocuklarının liderlik 

özelliklerini ölçüp değerlendirebilecekleri kapsamlı bir ölçme aracına 

rastlanmamıştır. Okul öncesi dönem çocuklarının liderlik özelliklerini ölçmeye 

yönelik bir araç geliştirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  Bu temel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki alt probleme cevap aranmaktadır:  

“Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği” geçerli ve güvenilir midir? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma deseni 

Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının (48-66 aylık) liderlik 

özelliklerini tespit etmeye yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu çalışma, amaçları bakımından tarama modeline uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 

Betimsel tarama modeliyle okul öncesi dönem çocuklarının liderlik özelliklerini 

tespit etmeye yönelik ölçme aracı geliştirilmiştir. 
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2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmada çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 

okul öncesi eğitim kurumları arasından kolay ulaşılabilirlik ilkesi doğrultusunda 

belirlenen okullar arasından seçilen 48-66 aylık 514 çocuktan oluşmaktadır.  Çocuk-

ların 75’i (%14,6) 48-53 aylık, 127'si (%24,7) 54-59 aylık, 312'si (%60,7) ise 60-66 

aylıktır. Ayrıca çocukların 255'i (%49,6) kız, 259'u (%50,4) erkek katılımcıdan oluş-

maktadır. Çalışma grubundaki çocuklar, öğretmen beyanları doğrultusunda özel 

eğitime gereksinim duymayan, normal gelişim gösteren çocuklardır.  

 

2.3. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Araştırmada ilk aşamada ölçek için literatür taraması yapılarak kuramsal 

çerçeve belirlenmiştir. Literatür taraması ile okul öncesi çağ çocuklarının liderlik 

özelliklerini gösteren davranışların neler olduğu tespit edilmiştir. Okul öncesi dönem 

çocuklarının liderlik özelliklerini ölçebilecek maddelerin belirlenebilmesi için alan 

yazın taraması yapılarak daha önce geliştirilmiş ölçme araçları incelenmiştir. Ya-

bancı ülkelerde hazırlanan liderlik ölçeklerinin de maddelerinden yararlanılarak kap-

samlı bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu kapsamda Fu (1970) tarafından gelişti-

rilen “Anaokulu Liderlik Gözlem Ölçeği (Nursery School Leadership Observation 

Schedule) ve Anaokulu Liderlik Derecelendirme Ölçeği (Nursery-School Leadership 

Rating Scale)”; Fukada, Fukada & Hicks (1994) tarafından geliştirilen “Liderlik 

Davranışı Kontrol Listesi (15-item Leadership Behavior Checklist)”; Roets (2000) 

tarafından geliştirlen  “Liderlik Gözlem Envanteri (The Leadership Observation In-

ventory)”; Hardy, Hunt, & Lehr (1978) tarafından geliştirilen “En Az Tercih Edilen 

Oyun Arkadaşı Ölçeği (Least Preferred Playmate Scale)”; Solmaz (2017) tarafından 

geliştirilen “Okul Öncesi Çocuklarının Liderlik Becerileri Ölçeği” incelenmiştir.  

Literatür taramaları ve ölçek incelemeleri sonucunda 174 maddeden oluşan 

havuz araştırmacı tarafından hazırlandıktan sonra uzman görüşleri alınmıştır. İlk ola-

rak uzmanlık alanı çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi olan 8 uzmanın görüşüne 

başvurulmuştur. Uzman görüşleri için literatür taramasına dayanarak 174 maddeden 

oluşan ‘Uzman Değerlendirme Formu’ hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form ile mad-

denin amacına uygunluğu, ölçeğin sorularının anlaşılırlığı ve kullanışlılığına ilişkin 

uzmanların görüşlerinden yararlanılmıştır. Uzmanların görüşleri, ölçekte yer alması 

düşünülen her bir aday ifadeye ilişkin “madde kullanıma uygun”, “madde gözden 

geçirilmeli” ve “madde kullanıma uygun değil” şeklinde üçlü dereceli ölçek yardımı 

ile alınmıştır. Çalışmada alınan uzman görüşleri Lawshe Tekniği ile değerlendiril-

miştir. Kapsam geçerlik oranına ilişkin olarak Veneziano ve Hooper (1997), uzman 

sayısına göre kapsam geçerlik oranlarını bir tabloda ifade etmiştir. Buna göre 8 uz-

mandan alınan uzman görüşleri doğrultusunda madde kapsam geçerlik değerinin 

0,78 olması beklenir (Yurdugül, 2005). Bu çalışmada 8 uzmanın görüşü alındığından, 
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uzman görüşleri sürecinde maddeye bir uzmanın ‘madde kullanıma uygun değil’ şek-

linde görüş vermesi durumunda maddedin kapsam geçerlik oranı 0,75 olmaktadır. 

Alınan görüşler doğrultusunda kapsam geçerliği 0,78’den düşük olan maddeler ça-

lışmadan çıkarılmıştır.  

Uzman görüşleri sonucunda 174 maddeden oluşan deneme ölçeğinin madde 

sayısı 56’ya düşmüş ve bazı maddelerde de değişiklikler yapılmıştır. 56 maddeye 

düşen ölçeğin son hali iki Türkçe öğretmenine incelettirilerek, dil bilgisi, anlam ve 

ifade yanlışlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Daha sonra mesleki tecrübesi 10 

yıl ve üzerinde olan iki okul öncesi öğretmeni ile de ölçek maddelerinin öğretmenler 

tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve uygulama aşamasında karşılaşılabilecek prob-

lemlerin belirlenmesi amacıyla ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonu-

cunda 56 maddeden oluşan deneme ölçeği son halini almıştır. 

Ölçek okul öncesi öğretmeninin, sınıfında bulunan her çocuk için bireysel ola-

rak dolduracağı, 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Maddeler “Hiçbir zaman”, “Nadiren”, 

“Bazen”, “Çoğu zaman” ve “Her zaman” şeklinde işaretlenmektedir. 

 

3. BULGULAR 

Ölçeğin geçerlik çalışmasında ilk olarak kapsam geçerliğine bakılmıştır. Ha-

zırlanan ölçme aracının kapsam geçerliği uzman görüşleri alınarak tespit edilmiştir. 

8 uzmanın görüşüne başvurularak alınan uzman görüşleri sonucunda başlangıçta 174 

maddeden oluşan deneme ölçeğinin madde sayısı 56’ya düşmüştür. Kapsam geçerli-

ğine ilişkin ayrıntılı bilgi Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi başlığı altında yer 

verilmiştir. 

EÇDLÖ’nün güvenirlik çalışması kapsamında ölçekten elde edilen puanlar 

arasındaki iç tutarlık katsayısını belirlemek amacıyla ölçeğin tümünün Cronbach 

Alfa katsayıları ve madde bırakmalı Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1. Cronbach Alfa Katsayısı 

Cronbach Alpha Madde Sayısı 

0,992 48 

Tablo 1’de görüldüğü üzere EÇDLÖ’nün Alpha katsayısı 0,992 olarak bulun-

muştur.  

Maddelerin güvenirlik katsayılarını içeren bilgiler Tablo 2’de verilmektedir. 

 

Tablo 2. Güvenirlik Analizi 
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Maddeler 
Madde 

Silindiğinde Ölçek 

Ortalaması 

Madde 

Silindiğinde Ölçek 

Varyansı 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde 

Cronbach’s Alpha 

1 181.0215 2962.510 .844 .988 

2 181.3418 2945.873 .858 .988 

3 181.0078 2937.828 .865 .988 

4 180.4141 2997.061 .664 .988 

5 181.1680 2922.524 .888 .988 

6 181.6621 2927.481 .875 .988 

7 181.3242 2943.296 .860 .988 

8 181.2422 2929.804 .881 .988 

9 181.0527 2.969.753 .572 .988 

10 180.9355 2.948.237 .832 .988 

11 181.2109 2.950.096 .855 .988 

12 181.1797 3.007.134 .373 .988 

13 181.3672 2.936.284 .906 .988 

14 181.4141 2.931.824 .872 .988 

15 181.0957 3.019.284 .344 .988 

16 181.3906 2.944.098 .873 .988 

17 180.8965 2.953.248 .849 .988 

18 181.0957 2.924.263 .862 .988 

19 181.4570 2.938.953 .867 .988 

20 180.3887 3064.868 -.012 .989 

21 180.9531 2973.873 .771 .988 

22 181.4473 2934.279 .899 .988 

23 180.9316 2938.710 .840 .988 

24 181.4238 2925.646 .850 .988 

25 180.7695 2943.054 .861 .988 

26 181.4434 2939.151 .860 .988 

27 180.7656 2.963.514 .703 .988 
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28 181.5059 2917.432 .878 .988 

29 181.4023 2944.703 .887 .988 

30 180.9102 2939.213 .896 .988 

31 181.7168 2945.499 .838 .988 

32 181.4688 2942.097 .892 .988 

33 181.2227 2939.289 .870 .988 

34 180.4219 3051.497 .138 .988 

35 181.2422 2.915.245 .943 .988 

36 181.4082 2942.262 .822 .988 

37 181.3164 2948.729 .838 .988 

38 180.7402 2965.578 .778 .988 

39 181.3320 2922.664 .892 .988 

40 180.7207 2980.554 .679 .988 

41 181.0586 2966.431 .800 .988 

42 181.2090 2965.128 .834 .988 

43 181.4453 2956.600 .766 .988 

44 181.3770 3016.885 .321 .988 

45 181.5625 2934.137 .818 .988 

46 180.6953 3015.887 .378 .988 

47 180.8066 2972.739 .755 .988 

48 181.3770 2928.642 .896 .988 

49 181.2148 3054.365 .046 .989 

50 180.0605 3026.957 .341 .988 

51 181.2520 2929.383 .894 .988 

52 181.4961 2937.757 .884 .988 

53 181.2754 2.936.102 .899 .988 

54 181.1680 2942.813 .851 .988 

55 181.2441 2917.891 .927 .988 

56 181.1191 2943.025 .853 .988 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere, çalışma grubu için maddelerin Cronbach Alfa 

katsayıları 0,988 ve 0,989’dur. Madde bırakmalı Cronbach Alfa katsayılarının, mad-

delerin Cronbach Alfa katsayısından büyük olması, madde atıldığı takdirde faktörün 

güvenilirlik katsayısının yükseleceğine işaret etmektedir. Ölçekte yer alan 12, 15, 20, 

34, 44, 46, 49 ve 50 numaralı maddeler madde toplam korelasyonunun 0,4 ve altında 

kalmasından dolayı ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 48 madde ile güvenirlik analizi tek-

rar edilmiştir. Maddelerin güvenirlik katsayılarını içeren bilgiler Tablo 3’te verilmek-

tedir.  

 

Tablo 3. Güvenirlik Analizi (Tekrar) 

Maddeler 
Madde 

Silindiğinde Ölçek 

Ortalaması 

Madde 

Silindiğinde Ölçek 

Varyansı 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Silindiğinde 

Cronbach’s Alpha 

1 151.9376 2715.387 .849 .992 

2 152.2593 2699.169 .864 .992 

3 151.9240 2691.188 .874 .992 

4 151.3294 2751.303 .640 .992 

5 152.0819 2675.919 .900 .992 

6 152.5770 2680.627 .888 .992 

7 152.2398 2696.511 .869 .992 

8 152.1598 2683.013 .893 .992 

9 151.9688 2718.694 .599 .992 

10 151.8499 2700.839 .844 .992 

11 152.1248 2704.730 .850 .992 

13 152.2827 2689.090 .920 .991 

14 152.3294 2686.221 .875 .992 

16 152.3080 2697.186 .882 .992 

17 151.8129 2708.086 .841 .992 

18 152.0136 2679.580 .860 .992 

19 152.3723 2691.461 .882 .992 

21 151.8674 2728.311 .758 .992 

22 152.3626 2687.622 .910 .991 
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23 151.8441 2694.784 .828 .992 

24 152.3392 2677.736 .870 .992 

25 152.6842 2697.181 .863 .992 

26 152.3587 2.692.762 .866 .992 

27 151.6784 2.721.332 .670 992 

28 142.4230 2670.584 .893 .992 

29 152.3177 2697.952 .896 .992 

30 151.8265 2695.362 .883 .992 

31 152.6316 2698.862 .846 .992 

32 152.3840 2695.300 .901 .992 

33 152.1384 2694.455 .865 .992 

35 152.1579 2.670.700 .944 .991 

36 152.3216 2697.754 .813 .992 

37 152.2320 2703.268 .835 .992 

38 151.6530 2721.411 .756 .992 

39 152.2495 2.676.356 .902 .991 

40 151.6355 2.736.806 .648 992 

41 151.9727 2721.523 .784 .992 

42 152.1248 2.719.996 .821 .992 

43 152.3606 2709.805 .770 .992 

45 152.4795 2.685.938 .838 .992 

47 151.7193 2727.554 .739 .992 

48 152.2924 2682.532 .904 .991 

51 152.1637 2683.098 .901 .992 

52 152.4133 2.691.001 .894 .992 

53 152.1930 2.690.445 .900 992 

54 152.0838 2.697.069 .851 .992 

55 152.1598 2672.869 .930 .991 

56 152.0351 2696.835 .857 .992 
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Tablo 3’te güvenirlik analizinin tekrar edilmesi ile elde edilen veriler görül-

mektedir. Büyüköztürk (2007), madde toplam korelasyonu için alınabilecek sınır de-

ğerin 0,30 olması gerektiğini ifade etmiştir. Yapılan analiz sonucunda madde toplam 

korelasyonlarının 0,4 ve üzerinde olduğu görülmüştür. Bu durumda 48 madde ile 

analizlere devam edilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak üzere açımlayıcı faktör analizine ge-

çilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi öncesi faktör analizinin uygulanabilirliğine yöne-

lik ön varsayım testleri KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Barlett testleri uygulanmıştır.  

Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. EÇDLÖ’niü Yapı Geçerliği Uygulaması Yapılan Çalışma Gru-

bunun KMO ve Barlett’s Küresellik Testi Sonuçları 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği 

Ölçümü  
 ,979 

 Approx. Chi-Square 38207.793 

Barlett's Küresellik Testi  Df 1128 

 Sig. 0,00 

Tablo 4’te görüldüğü gibi yapılan Barlett testi sonucunda (Ki-kare= 

38207.793; p=0.00) faktör analizine alınan değişkenler arasında ilişkinin olduğu tes-

pit edilmiştir. Yapılan test sonucunda (KMO=0.979>0,60) örnek büyüklüğünün fak-

tör analizi uygulanması için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizinde kısmi 

kovaryansları ve korelasyonları içeren anti image matriks ile her bir madde için di-

yagonal örneklem yeterliliği (Measures of Sampling Adequacy) belirlenir. Bu değe-

rin (r) 0,5’in altında kalması durumunda o madde analizden çıkartılır (Field, 2005; 

Can, 2013). Çalışmada maddelerin r değerleri 0.95 ve üzeri bulunmuştur. 

Faktör analizinde özdeğer eşik değeri 1 ve üzeri faktörler dikkate alınmaktadır 

(Büyüköztürk, 2011). Çalışmada faktör sayısına karar vermek için (1) bileşenlerin 

açıkladığı varyanslar ile bileşenlere ait özdeğerler; (2) saçılım grafiği incelenmiştir.  

Faktör analizi uygulamasında varimax yöntemi seçilerek faktörler arasındaki 

ilişkinin yapısının aynı kalması sağlanmıştır. Literatürde dik döndürme için varimax 

ya da quartimax; eğik döndürme için oblimin ya da promax yöntemlerinin seçildiği 

görülmektedir (Tabachnick ve Fideli, 2001). Buna göre döndürme sonucunda değiş-

kenler toplam açıklanan varyansı %79.57 olan 3 faktör altında toplanmıştır. Ayrıca 
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birinci faktörün özdeğeri 34.925; ikinci faktörün özdeğeri 2.093; üçüncü faktörün 

özdeğeri 1.179 olarak bulunmuştur. Birinci faktörün özdeğerinin oranının ikinci fak-

törün özdeğerinin üç katından fazla olması ve maddelerin birinci faktörde toplanması 

ölçeğin tek boyutlu olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmektedir (Büyüköztürk, 

2011; Tavşancıl, 2010). EÇDLÖ’nün birinci faktörünün özdeğerinin, ikinci faktörün 

özdeğerinin 16 katı olduğu belirlenmiştir. İkinci yöntem olarak saçılım grafiği ince-

lenmiştir. Ölçek faktör sayısının belirlenmesinde özdeğer saçılım grafiğinde yüksek 

ivmeli düşüşler dikkate alınmaktadır. Düşüşlerin yatay olduğu faktörlerin varyansa 

katkısının az olduğu düşünülür (Büyüköztürk, 2011).  

Ölçeğin faktörlerine ilişkin saçılım grafiği (scree plot) Şekil 1’de verilmekte-

dir. 

 

Şekil 1. Faktör Saçılım Grafiği (Scree Plot) 

Şekil 1’de faktörlere ait saçılım grafiğinde görüldüğü gibi eğim birinci nokta-

dan sonra plato yapmaktadır. Bu noktada faktör sayısı için kesme noktası bir olarak 

belirlenmiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk; 2012). Ölçekteki maddelerin 

büyük oranının birinci faktörde toplandığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin 

tek faktörlü yapısının olduğu belirlenmiştir. Ölçekten çıkarılması gereken maddele-

rin olup olmadığına karar verilmesi için çıkarılacak faktör sayısı 1 olarak işaretlenmiş 

ve faktör analizi tekrarlanmıştır. Maddelerin tek boyuttaki .609 ile .946 arasında 

değişen faktör yük değerleri Tablo 5’te gösterilmiştir. Tek faktörlü yapı, toplam var-

yansın % 72.76’sını açıkladığı, özdeğerinin de 34.92 olduğu görülmüştür.  
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Tablo 5. EÇDLÖ Faktör Yük Değerleri 

Madde Faktör Yükü 

1 .856 

2 .871 

3 .879 

4 .652 

5 .905 

6 .893 

7 .876 

8 .898 

9 .609 

10 .849 

11 .858 

12 .925 

13 .881 

14 .888 

15 .847 

16 .865 

17 .888 

18 .769 

19 .915 

20 .834 

21 .876 

22 868 

23 .872 

24 .682 

25 .896 

26 .902 

27 .890 
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28 .854 

29 .906 

30 .872 

31 .946 

32 .820 

33 .844 

34 .763 

35 .907 

36 .659 

37 .794 

38 .831 

39 .780 

40 .844 

41 .750 

42 .908 

43 .907 

44 .899 

45 .907 

46 .858 

47 .934 

48 .865 

Toplam Varyans  %72.76 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı belirlenip faktör analizleri yapıldıktan sonra gü-

venirlik analizlerine devam edilmiştir.  

Ölçeğin güvenirliğini belirlemede bir yöntem de test-tekrar test uygulamasıdır. 

Katılımcıların değişen zaman içerisinde verdikleri cevaplar arasında tutarlılık göster-
mesi beklenmektedir. Ölçek  20 kişilik bir çalışma grubuna 3 hafta  ara ile iki defa 

uygulanarak cevaplar toplanmıştır. Ölçeğin iki ayrı uygulaması arasındaki kararlılık 

katsayısını belirlemek amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı ve eşleşmiş gruplar t-
testi (paired sample t-test) sonuçları incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin 

varlığı istatistiksel olarak Pearson Korelasyon Katsayısı ile madde ve toplam ölçek 

bazında ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6 ve Tablo 7’de sunul-
muştur.  
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Tablo 6. EÇDLÖ’nün Maddelerinin Test-Tekrar Test Uygulamalarından Elde Edilen Pu-

anları Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 

Maddeler n Korelasyon Katsayıları p 

1 20 .979 0,00 

2 20 .965 0,00 

3 20 .848 0,00 

4 20 .991 0,00 

5 20 .953 0,00 

6 20 .987 0,00 

7 20 .979 0,00 

8 20 .891 0,00 

9 20 .975 0,00 

10 20 .962 0,00 

11 20 .976 0,00 

12 20 .748 0,00 

13 20 .399 0,00 

14 20 .963 0,00 

15 20 .971 0,00 

16 20 .971 0,00 

17 20 .978 0,00 

18 20 .958 0,00 

19 20 .950 0,00 

20 20 .978 0,00 

21 20 .423 0,00 

22 20 .989 0,00 

23 20 .960 0,00 

24 20 .990 0,00 

25 20 .964 0,00 
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26 20 .955 0,00 

27 20 .975 0,00 

28 20 .933 0,00 

29 20 .823 0,00 

30 20 .873 0,00 

31 20 .412 0,00 

32 20 .914 0,00 

33 20 .949 0,00 

34 20 .968 0,00 

35 20 .957 0,00 

36 20 .974 0,00 

37 20 .985 0,00 

38 20 .856 0,00 

39 20 .988 0,00 

40 20 .991 0,00 

41 20 .940 0,00 

42 20 .921 0,00 

43 20 .979 0,00 

44 20 .965 0,00 

45 20 .848 0,00 

46 20 .976 0,00 

47 20 .991 0,00 

48 20 .953 0,00 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, test-tekrar test uygulamaları sonucunda, ölçeğin 

tüm maddelerinde 0.399 ile 0.991 arasında değişen, pozitif ve .01 düzeyinde (p<.01) 

anlamlı Pearson Korelasyon Katsayısı değerine ulaşılmıştır. Bu bulgular, ölçeğin iki 

uygulaması arasındaki tutarlılığın, madde bazında yüksek düzeyde olduğuna işaret 

etmiştir.  



Ayşenur DURAN – Rengin ZEMBAT 

302 

Tablo 7. “EÇDLÖ"nün Test-Tckrar Test Uygulamalarından Toplam Öl-

çek Bazında Elde Edilen Puanlar Arasındaki Pearson Korelasyon Katsayıları 

ve Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Değerleri ve Bağımlı Gruplar t- Testi 

Sonuçları 

Gruplar N Ort Ss S.Hata r p t df p 

Önce 20 3,057 0,805 0,180 

0,997 0,00 -2,038 19 0,05 

Sonra 20 3,085 0,787 0,176 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere ölçeğin test-tekrar test uygulamalarından elde edi-

len bulgulara göre ön testin aritmetik ortalaması 3,057, son testin aritmetik ortalaması 

3,085; standart sapmaları ön testte 0,805, son testte ise 0,787’dir. İki uygulama ara-

sındaki Pearson Korelasyon Katsayısı değeri 0,997’dir. Bu bulgu, ölçeğin iki uygu-

laması arasındaki ilişkinin pozitif ve 0,00 düzeyinde (p<0,00) anlamlı olduğunu gös-

termiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular, ölçeğin test-tekrar test uygulamaları 

arasındaki tutarlılığın, toplam ölçek bazında, yüksek düzeyde olduğuna işaret etmiş-

tir. Bu sonuç, ölçeğin kararlılık anlamındaki güvenilirliğinin bulunduğunu göster-

miştir.  

Madde güvenirlik analizinde kullanılan bir diğer yöntem, ölçek toplam puanı-

nın alt %27 ile üst %27 olarak gruplara ayrılması ile gruplar arasındaki anlamlı 

(önemli) farkın belirlenmesidir. İki grup arasında fark olması ayırt ediciliğin bir gös-

tergesidir. 

Araştırmada Erken Çocukluk Dönemi Liderlik puanlarında alt %27’lik grup 

ile üst %27’lik grupların anlamlı farklılığına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 8’de ve-

rilmektedir.  

Tablo 8. EÇDLÖ Puanlarının Alt %27-Üst %27 Gruplarına Göre Orta-

lamaları 

Gruplar 

Alt %27 (n=139) 
Üst %27 

(n=139) 
t p 

Ort Ss Ort Ss 

Erken Çocukluk Dönemi Liderlik 1,964 0,469 4,542 0,185 -60,260 0,00 
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Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan çocukların liderlik puanları or-

talamalarının alt27-üst27 değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedi-

ğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (t(276)=-60,260; p=0,00<0,05). Üst 

%27’nin liderlik puanları (x̄=4,542), alt %27’nin liderlik puanlarından (x̄=1,964) 

yüksek bulunmuştur. 

Bu bulgu, ölçekteki maddelerin güvenilirliklerinin yüksek düzeyde olduğu ve 

ölçeği puanlayanları, ölçülmek istenen özellikler bakımından ayırt edebildiği yani 

ölçeğin farklılıkları ayırt edebilecek hassas bir ölçüm yaptığı şeklinde yorumlanabi-

lir.  

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Okul öncesi dönem çocuklarının liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştir-

mek amacıyla yapılan bu çalışmada liderlik alan yazını ve benzer çalışmalar tarana-

rak ölçek maddeleri yazılmıştır. Oluşturulan maddeler alanda uzmanlar tarafından 

incelenerek Lawshe analizi yapılmıştır. Başlangıçta 56 maddeden oluşan ölçek 514 

çocuğa uygulanmış ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin 

geçerlilik çalışmasında kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği analizleri yapılmıştır. 

Kapsam geçerliliği uzmanların görüşlerine başvurularak, yapı geçerliği ise açımla-

yıcı faktör analizi ile yapılmıştır. Faktör analizi yapılmadan önce örneklemin faktör 

analizi için yeterli olup olmadığını değerlendirmek amacıyla KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) ve örneklemin faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için 

Barlett testleri uygulanmıştır. Yapılan Barlett testi sonucunda (Ki-kare= 39231.802; 

p=0.00) faktör analizine alınan değişkenler arasında ilişkinin olduğu, KMO değerinin 

(.978) ise çalışmanın örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu gösterdiği görülmüş-

tür. Faktör analizi sonucunda tek faktörlü 48 maddeden oluşan ve toplam açıklanan 

varyansı %72,76 olan bir yapı  elde edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğine dair Cronbach 

Alfa katsayıları ve madde bırakmalı Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmış,  ‘Erken 

Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısı 0,992 olarak bulunmuş-

tur. Ölçeğin kararlılık anlamındaki güvenilirliğini belirleyen zamana karşı 

değişmezliğini incelemek amacıyla test-tekrar test tekniği uygulanmış, üç hafta ara 

ile yapılan test sonuçları arasındaki kararlılık katsayısını belirlemek amacıyla Pear-

son Korelasyon Katsayısı ve eşleşmiş gruplar t-testi (paired samples t-test) sonuçları 

incelenmiştir. Ölçeğin tüm maddelerinde 0.399 ile 0.991 arasında değişen, pozitif ve 

.01 düzeyinde (p<.01) anlamlı Pearson Korelasyon Katsayısı değerlerine ulaşılmıştır. 

Bu bulgular, ölçeğin iki uygulaması arasındaki tutarlılığın, madde bazında yüksek 

düzeyde olduğuna işaret etmiştir. Madde ayırt edicilik işlemlerinde, ölçeğin toplam 
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puanlarına göre oluşturulan % 27’lik alt grup ile % 27’lik üst grubun madde ortala-

maları arasındaki fark bağımsız grup t testi ile analiz edilmiş, her bir maddenin ayırt 

edicilik indeksi istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu 

sonucunda maddelerin ayırdedici özelliği olduğu yönünde karara varılmasını 

sağlamıştır. Erken Çocukluk Dönemi Liderlik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirliğine 

ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, ölçeğin okul öncesi dönem çocuklarının 

(48-66 ay arası) liderlik özelliklerini ölçmede çalışma grubunda geçerli ve güvenilir 

sonuçlar ortaya koyduğu ifade edilebilir. Geliştirilen ölçeğin yapısı değerlendirildi-

ğinde literatürde tespit edilebilen liderlik değerlendirme araçları ile güvenirlik ve ölç-

mek istediği özellikleri ölçmesi bakımından benzer yapılarda olduğu görülmüştür 

(Tüysüz, 2007; Babacan, 2008; Ogurlu, 2012;  Solmaz, 2017).  

Gelecek çalışmalarda ölçek İstanbul dışındaki farklı illerde ve daha geniş 

öğrenci grupları ile yürütebilirler, güvenirlik ve geçerliği test edilebilir. Liderlik 

özellikleri ile ilişkisi olduğu düşünülen başka pek çok etken üzerinde çeşitli çalışma-

lar tasarlanabilir.  
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ÖZET: Türkiye’de kamu politikalarında meydana gelen değişimler so-

nucunda, küresel sermayede oldukça büyük bir paya sahip olan eğitimin, özel 

öğretim kurumlarına olan gereksinimi artmıştır. Sayıları hızla artan özel okul-

lar, öğretmenlere istihdam olanağı sağlamaktadır. Özel eğitim kurumlarında 

çoğunlukla istihdam süreci eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde başlamak-

tadır. Kurumlar istihdam sürecini planladıktan sonra personel ihtiyacını belir-

lemek için, iş sözleşmeleri yenilenecek personelin tespitini yapmaktadır. Özel 

Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre eğitim kurumlarının kurucu veya ku-

rucu temsilcileri ile eğitim personeli arasında yapılan iş sözleşmeleri en az bir 

yıl süreli olarak düzenlenmektedir. Özel okullarda çalışanlar için bulundukları 

kurum ile iş sözleşmelerini yenileme veya diğer eğitim kurumlarıyla sözleşme 

yapma süreçleri sözleşme dönemleri olarak ifade edilmektedir. Özel okullarda 

çalışan öğretmenlerin çoğunlukla her yıl geçirdikleri bu sürecin, öğretmenlerde 

işten çıkarılma ve gelecek kaygısı gibi durumlar oluşturabileceği düşünülmek-

tedir. Eğitimin en stratejik parçası olan öğretmenlerin görüşlerine başvurularak, 

özel öğretim kurumlarındaki sözleşme dönemlerinde yaşanan olumlu ve olum-

suz durumların açığa çıkarılması gerekli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, 

özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda sözleşme dönem-

lerinin öğretmenler üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu çalışma ile sözleşme 

dönemlerinin öğretmenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin tespit edil-

mesi ve yapılabilecek iyileştirmeler için öneriler geliştirilmesi planlanmakta-

dır. Çalışmada kişilerin tecrübeleri, algılamaları, fikirleri ve olaylara yükledik-

leri anlamın incelenmesi bakımından olgubilim deseni tercih edilmiştir. Nitel 

araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden, çalışmanın konu-

suna bağlı olarak katılımcıların gizli tutulması gereken ve ulaşılması güç du-

rumlarda tercih edilen Kartopu örnekleme yöntemi ile çalışma grubu oluşturul-

muştur. Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kulla-

nılmıştır. Çalışmanın verileri, nitel veri analiz yaklaşımlarından betimsel analiz 

yöntemi ile çözümlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sözleşme dönemleri, öğretmen görüşleri, özel 

okullar 
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Contract Periods as Perceived by Private School Teachers 

 

ABSTRACT: In Turkey, as a result of changes occuring in public po-

licy, education having quite a large share of the global capital, has increased 

the need for private education institutions. The rapidly increasing number of 

private schools provides employment opportunities for teachers. In private edu-

cation institutions, the contracting process usually starts in the second semester 

of the academic year. After planning the employment process, the institutions 

determine the personnel whose employment contracts will be renewed in order 

to determine the personnel need. According to Regulation on Private Education 

Institutions, employment contracts between founder or founder representatives 

of educational institutions and education personnel are issued for at least one 

year. The process of renewing the employment contracts with the institutions 

where the teachers work in private schools or making contracts with other edu-

cational institutions are expressed as contract periods. It is thought that this 

process, which is mostly spent by teachers working in private schools every 

year, may create situations such as dismissal and future anxiety in teachers. It 

was deemed necessary to reveal the positive and negative situations experien-

ced during the contract periods in private education institutions by asking the 

opinions of the teachers who are the most strategic part of the education. The 

aim of this research is to determine the effect of contract periods on teachers in 

accordance with the opinions of teachers working in private schools. Through 

this study, it is planned to identify the positive and negative effects of the cont-

ract periods on teachers and to develop suggestions for improvements. In the 

study, phenomenology model was prefered in terms of examining people’s 

experiences, perceptions, ideas and meaning they attributed to events. The 

study group was formed with snowball sampling method, one of the purposive 

sampling methods used in qualitative research, which is preferred in diffucult-

to-reach situations depending on the subject of the study. Semi-structured in-

terview technique was used to collect data. The data of the study was analyzed 

by descriptive analysis method which is one of the qualitative data analysis 

approaches. 

Key words: Contract periods, views of teachers, pirvate schools 

 

 

1. GİRİŞ 

Öğretmenlik mesleği, resmi veya özel eğitim ve öğretim kurumlarında öğren-

cilerin öğrenme yaşantılarına rehberlik eden, onlara yol gösteren, öğrenci ile sürekli 

etkileşimde bulunan uğraşı alanıdır (Öncül, 2000:866; Bircan, 2005:332). Öğretmen-

lik, diğer meslek gruplarından farklı olarak eğitim sürecinde insan faktörünün ön 
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planda olması yönünden önem taşımaktadır. Seferoğlu (2004:41) etkili öğretimin ni-

telikli öğretmenlerle mümkün olacağını belirtmiştir. Etkili bir öğretimin gerçekleş-

mesi toplumların geleceğinin sağlam temeller üzerine kurulmasıyla ilişkilidir.  

Öğretmenlerin eğitimin en kritik öğesi olduğu görüşünden hareketle; öğretmen 

motivasyonu, öğretmenin toplumsal statüsü, beklentileri ve ihtiyaçları konularının 

dikkate alınması gerekmektedir. Öğretmenlerin motivasyonları toplumun, çalıştıkları 

kurumun, yöneticilerin, velilerin tutumuyla ilişkilidir. Ayrıca öğretmenin kurumuyla 

ve iş arkadaşlarıyla ilişkisi, kişiliğine değer verilmesi, sosyal statüsü, sahip olduğu 

hakların gözetilmesi gibi hususlar da dolaylı olarak öğretmenlerin motivasyonlarını 

etkilemektedir (Tutum, 1979:184; Bingöl, 1984:29). Resmi veya özel tüm eğitim ku-

rumlarında işin verimi makinelerle değil, insanlarla sağlanmaktadır. Bu verimin oluş-

masında öğretmenlerin duygusu ve coşkusu üst seviyelerde tutulmalıdır. Kaygılı, 

küskün ve stres halinde insanlar verim sağlayamazlar (Alıç, 1996:17). Karaköse ve 

Kocabaş (2006:4) çalışmalarında özel okulda çalışan öğretmenlerinin kamu oku-

lunda görevli öğretmenlere göre mesleklerini icra ederken kendilerini stres altında 

hissettikleri, gelecek kaygısıyla verimli olamadıkları düşündükleri sonucuna ulaş-

mışlardır. Özel öğretim kurumları çok sayıda öğretmen için birer iş kapısıdır. Milli 

Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2017) verilerine göre özel okulda 

çalışan öğretmenler örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin sayıca 

%15’ini oluşturmaktır. Kamunun yükünü azaltıp eğitimde kalitenin sağlanmasını 

amaçlayan eğitim politikaları ile sayıları her geçen gün artan özel okulların içinde 

bulunduğu durumu, özel okullarda çalışan öğretmenlerinin çalışma şartlarını değer-

lendiren çalışmalar bulunmaktadır (Şahin, 1998; Çağlayan, 2008; Uğraş, 2009; Yıl-

maz ve Altınkurt, 2011; Demirer, 2012). Ancak özel öğretim kurumlarıyla ilgili ola-

rak öğretmenlerin çalıştıkları kurumlara olan aidiyet duyguları, işsiz kalma tedirgin-

likleri, çalıştıkları kurumlara olan güven duyguları, çalışma şartlarının ve sözleşme 

dönemlerinin özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler üzerindeki psikolojik et-

kileri araştırılması önem taşımaktadır. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 

eğitim kurumları ile öğretmenler arasında yapılan iş sözleşmeleri en az bir yıl süreli 

olarak düzenlenmektedir.  Özel okullarda çalışan öğretmenler için bulundukları ku-

rum ile iş sözleşmelerini yenileneme veya diğer kurumlarla sözleşme yapma süreç-

leri sözleşme dönemleri olarak ifade edilmektedir (MEB, 2019).  Bu bağlamda çalış-

mada özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda sözleşme dönem-

lerinin öğretmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sorulara 

cevap aranmıştır: 

1- Özel okullardaki sözleşme dönemlerinin öğretmenler üzerindeki etkisi ne-

dir? 
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2- Özel okulda çalışan öğretmenlerin sözleşme dönemlerine yönelik ürettik-

leri metaforlar nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Deseni 

Çalışmada özel okulda çalışan öğretmenlerin kurumlarıyla yaptıkları iş sözleş-

mesi dönemlerine ilişkin tecrübeleri, algılamaları, fikirleri ve olaylara yükledikleri 

anlamın incelenmesi bakımından olgubilim deseni tercih edilmiştir (Patton, 

2018:69). Olgubilim deseniyle öğretmenlerin sözleşme dönemlerinde yaşadıkları 

karşısında bilinçlerinde oluşan olguların yorumlanmasını hedeflenmektedir (Bloor 

ve Wood, 2006:128).  

 

2.2. Çalışma Grubu 

Nitel araştırma yöntemlerinde tercih edilen amaçlı örnekleme yöntemlerinden kar-

topu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi kullanılırken katı-

lımcılara diğer katılımcıları da kastederek sorular yöneltilmiş, kişilere ulaşılması konu-

sunda destek alınmıştır (Merriam, 2013:78). Çalışmanın konusuyla ilişkili olarak katı-

lımcıların gizli tutulmasının gerekli olduğu durumlarda kartopu örnekleme yöntemi kul-

lanılması tavsiye edilmektedir (Atkinson ve Flint, 2001:97). Katılımcıların özel okullarda 

birtakım sebeplerden dolayı güven sorunu yaşadıkları (Yılmaz ve Altınkurt, 2011) göz 

önünde bulundurularak sözleşme dönemlerine ilişkin görüşlerin açığa çıkarılması konu-

sunda zorluk yaşanabileceği düşünülmüştür. Bu gerekçeyle kartopu örnekleme yöntemi 

ile öğretmenlere ulaşılması uygun görülmüştür. Özel okullarda çalışan öğretmenlerle ön 

görüşmelerden sonra katılımcılar belirlenmiştir. Olgubilim desenlerinde örneklem sayısı 

toplanan verilere, analize ve çalışmayı destekleyen kaynaklara bağlı olduğu (Merriam, 

2013:80) görüşünden hareketle çalışma grubu, özel okulda çalışan on beş öğretmen ola-

rak belirlenmiştir. Katılımcılara kod isimler verilerek cinsiyet, kıdem ve branş bilgileriyle 

birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Bilgiler 

Kod İsim Cinsiyet Kıdem Branş 

Adnan Erkek 20 Yabancı Dil 

Berrin Kadın 15 Biyoloji 

Cemal Erkek 6 Tarih 

Emel Kadın 15 Fizik 

Oktay Erkek 13 Coğrafya 

Gülnur Kadın 5 Kimya 

Hazal Kadın 8 Sosyal Bilgiler 

Ilgın Kadın 14 Edebiyat 

Kamil Erkek 17 Yabancı Dil 

Nuran Kadın 20 Coğrafya 

Osman Erkek 8 Edebiyat 

Perihan Kadın 15 Yabancı Dil 

Sevgi Kadın 16 Yabancı Dil 

Seçil Kadın 12 Fen Bilimleri 

Yelda  Kadın 12 Matematik 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Özel okul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda sözleşme dönemlerinin öğret-

menler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada verileri toplamak için 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Olgubilim deseninde yürütülen çalışmalarda veri toplama 

süreci çoğunlukla olguları deneyimleyen bireylerle gerçekleştirilen görüşmeleri içermek-

tedir (Creswell, 2013:149). Görüşmeler için tek boyutlu, genelden özele, açık uçlu soru-

lardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur (Bogdan ve Biklen, 

1992:104). Görüşme formunun oluşturulma sürecinde nitel araştırma yöntemleri ala-
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nında çalışmaları olan iki uzman görüşünden yararlanılmıştır. Soruların anlaşılabilir-

liğini test etmek amacıyla öğretmenlerle ön görüşmeler yapılmıştır. Uzman görüşle-

rinin alınmasının ve ön görüşmelerin yapılmasının ardından üç sorudan oluşan gö-

rüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmacılar tarafından katılımcılarla gönül-

lülük esası çerçevesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık on beş dakika süren görüşmeler 

ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.   

 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmacılar tarafından doğrudan yazıya aktarılan veriler içerik analizi tekniği 

ile çözümlenmiştir. İçerik analizi temel tutarlılıkları ve anlamları tespit etmeyi içeren veri 

indirgeme ve anlamlandırma girişimidir. Temel anlamlar temalar olarak ifade edilmek-

tedir. (Patton, 2018:442). İçerik analizinde yürütülen çalışmalar şu şekildedir: (i) Kod-

lama işlemi, (ii) Verileri benzer özellikleriyle sınıflandırma, (iii) Temaların ve alt tema-

ların oluşturulması.  (iv) Bulguların yorumlanması. 

 

2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 

Çalışmada yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları; iç geçerlik, dış geçerlik, iç 

güvenirlik ve dış güvenirlik şeklinde ayrı ayrı ifade edilmiştir.  Geçerlik için çalışmanın 

inanılırlığına ve aktarılabilirliğine önem verilmiştir. Çalışmanın iç geçerliği için sonuç-

ların inandırıcılığını güçlendirmek amacıyla araştırmacıların tarafsızlığı etkeni ön planda 

tutulmuştur. Ayrıca katılımcı teyidi ile toplanan verilerin katılımcılar tarafından kontrol 

edilmesi istenmiştir (Creswell, 2018:96). Bulguların tutarlığını güçlendirmek için içerik 

analizi sırasında oluşturulan temaların içsel homojenlik ve dışsal heterojenlik ölçütleri 

göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın dış geçerliği için sonuçların aktarılabilir ol-

ması önem taşımaktadır. Aktarılabilirliğin sağlanması için çalışmanın yöntem kısmında 

araştırma deseni, veri toplama aracı, veri analizi başlıkları altında gerçekleştirilen aşama-

lar ayrıntılı şekilde sunulmuştur (Sharts-Hopko, 2002:85). Güvenirlik için çalışmanın 

benzer koşullar atında benzer sonuçları vermesi olarak açıklanan tutarlığı sağlamak 

gerekmektedir (Creswell, 2018:243). Çalışmanın iç güvenirliği için veri analizinde 

kodlama işlemi iki araştırmacı tarafından yapılıp karşılaştırılmıştır. Oluşturulan te-

malar teorik yapı göz önüne alınarak belirlenmiştir. Çalışmanın dış güvenirliği için 

benzer çalışmalar yapacak araştırmacılar tarafından onaylanması sırasında gerekli 

olacak ham veriler ve analizler kaydedilmiştir. 

 

3. BULGULAR 
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Özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşlerinin doğrultusunda sözleşme dö-

nemlerine ilişkin; (i) sözleşme dönemlerinin öğretmenler üzerindeki etkileri, (ii) öğ-

retmenlerin “sözleşme dönemleri” kavramına ilişkin metaforik algıları olarak tema-

lara ayrılarak incelenmiştir. Bu bölümde temalarla ilişkili alt temalar oluşturulmuş-

tur. Katılımcıların görüşleri, ilgili olduğu temalar bağlamında doğrudan alıntılarla 

sunulmuştur. 

 

3.1. Sözleşme Dönemlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri 

Katılımcıların özel okullarda, kurum ile öğretmenler arasında en az bir yıl süreli 

olarak belirlenen iş sözleşmelerinin yapıldığı döneme ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. 

Katılımcılar sözleşme dönemlerinin öğretmenler üzerinde bıraktığı etkiyi dile getirmiş-

lerdir. Sözleşme dönemlerinin öğretmenler üzerindeki etkileri teması altında katılımcı-

lardan elde edilen bulgular ışığında psikolojik, fiziksel ve mesleki etkiler şeklinde üç alt 

tema oluşturulmuş ve Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Katılımcıların Sözleşme Dönemlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkileri 

İle İlgili Görüşleri 
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 Korku ve çaresizlik 

hissi (2) 

 Baskı hissetme (3) 

 Heyecandan titreme 

(1) 

 Nefes almada güçlük 

(1) 

 Çalışma 

performansı düşüklüğü 

(4) 

 Maddi kayıp kaygısı 

(5) 

 Gelecek kaygısı (9) 

 Çıldırma hissi (1) 

 Karın ağrısı (2) 

 

 Öğrencilere karşı 

olumsuz davranışlar 

sergileme (7) 

 Gerginlik hali (2) 

 İşsiz kalma endişesi 

(11) 

  Mesleğe karşı 

olumsuz tutumlar 

sergileme (3) 

 Değersiz hissetme (2)   

 Sinirlilik hali (1)   

 

Özel okullardaki sözleşme dönemlerinin öğretmenler üzerinde olumsuz psikolo-

jik, fiziksel ve mesleki etkiler oluşturduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların açıklamalarına 

göre; sözleşme dönemlerinin öğretmenleri en çok psikolojik olarak etkilediği ortaya çık-

mıştır. Özel okullardaki sözleşme dönemlerinde katılımcıların çoğunluğu işsiz kalma en-

dişesi ve gelecek kaygısı taşıdıklarını ifade etmişlerdir. 

Sen işsiz kalırsan “bak eşi çalışıyormuş adam da iş arıyormuş, çalışmıyormuş, 

kadın iyi para kazanıyor evi o geçindiriyor…” gibi bir sürü görüş çevreden duyula-

biliyor. Kendimize bu gibi görüşler gelebileceğini düşündüğümüz için psikolojik ola-

rak gerçekten çok yıpranıyoruz (Cemal). 

Geleceği düşünme kaygısı ön planda. Çünkü sizin belli bir geliriniz var ve o 

gelire göre giderlerinizi programlıyorsunuz. İşinizin olmaması, sizinle anlaşılma-

ması durumunda direk işsizsiniz kapı dışarısına konulmuşsunuzdur demektir. Öğret-

menler açısından çok büyük bir risk (Gülnur). 

Bizi korku salıyor çünkü bir garantimiz yok, elimizden gelen gayreti göstersek 

de işveren bir şeyi kafasına takıp büyütüp veya bir velinin, öğrencinin ağzına baka-

rak bizi yok sayabiliyor ve bu nedenle bizi kurumdan gönderebiliyor. O yüzden çok 

sıkıntılı dönemler bu dönemler (Hazal).  

İş kaybı duygusunu ön planda hissediyoruz. Biz özel sektörün bir parçası ola-

rak bir dişlinin parçaları gibiyiz. Ancak bu dişlinin kırılan parçası olan bizler çok 

çabuk harcanabiliyoruz çünkü yerimize getirilebilecek bir dişlerinin her yerde ola-

bileceğini, yani öğretmenlerin sayıca fazla olduğunu biz de biliyoruz (Osman). 
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Verdikleri maaş teklifini kabul etmek zorunda kalıyoruz işsiz kalma korkusu 

nedeniyle. Son ana geldik artık başka bir iş bulamayacağız düşüncesiyle ne teklif 

ederlerse, bize onu kabul etmesi düşüyor. Psikolojik baskının olması iyi bir şey değil 

tabii ki (Seçil). 

…İnsanı da sürekli “Kötü bir şey mi yaptım acaba, yoksa ben değersiz miyim 

ya da zayıf halka ben miyim, bir dahaki seneye burada çalışamayacak mıyım, işsiz 

mi kalacağım?” gibi düşüncelere bizi sokuyor. Motivasyon olarak ikinci dönem çok 

olumsuz etkiliyor (Yelda). 

Katılımcıların ifade ettiklerine göre; öğretmenlerin sözleşme dönemlerinde 

yaşadığı stresten birtakım rahatsızlıkları oluşmaktadır. Ayrıca katılımcılar öğretmen-

lik mesleğinin yeterliliklerini de bu dönemde bazı zamanlar yerine getiremedikleri 

düşüncesine kapılmaktadır. 

Sözleşme zamanlarında özel okul öğretmeninin performansı düşüyor. Örneğin 

sabır gösterme eğilimimiz daha az oluyor öğrencilere karşı, daha sinirli oluyoruz. 

Biliyoruz ki onların annelerinin babalarının ağzından çıkan bir çift söz bile bizim 

seneye işsiz kalacağımızın göstergesi olabilir (Berrin). 

Okulun sözleşme dönemleri aşk ve şevk olarak okula karşı önyargılarımızın 

olmasına neden oluyor. Kendi açımdan çocuklara karşı biraz daha sabırsız olabili-

yorum, sert çıkışlar yapabiliyorum, artık çocuk okulu bitirecek öğretmene kötü gö-

rebiliyor bu nedenle (Cemal).  

İlk dönemi rahat atlatıyoruz ama ikinci döneme geldiğimizde acaba olumsuz 

bir sonuç alacak mıyız ya bizimle anlaşmazlarsa diye soru işaretleriyle mesleki veri-

mimizin düştüğünü hissediyorum (Ilgın). 

Her yıl işsiz kalma tedirginliği bence bizi fazlasıyla olumsuz etkileyip mesleğe 

karşı bakış açımızı olumsuzlaştırıyor ve bizi köreltiyor (Yelda). 

Katılımcılar, sözleşme dönemlerinin öğretmen üzerinde oluşturduğu etkiyi 

açıklamak için sözleşme dönemlerinde unutamadıkları anılarını paylaşmışlardır. Ka-

tılımcıların sözleşme dönemleriyle ilgili anımsadıkları olayların tamamının olumsuz 

olduğu dikkat çekmektedir.   

Eğitim öğretim yılının son bulduğu karne günü öğretmen arkadaşlarımı işsiz 

bıraktılar. Büyük bir saygısızlık haksızlık olarak görüyorum bunu, çünkü mayıs ve 

haziran ayında aslında bunu öğretmene bir şekilde hissettirmeleri gerekirdi. Öğret-

meni dönemin en son günü hem işsiz bırakıp hem de ona resmen hakaret ettiler (Se-

çil). 
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Öğretmenlerimizden biri ev almıştı ve banka kredisi kullanmıştı. O zaman-

larda çalıştığım kurum haziran ayının sonunda anlaşmaya çağırdı bizi ve bu arka-

daşımıza artık seneye onunla çalışmayacaklarını söylemişti. Arkadaşımız bize bunu 

ağlayarak anlattı ve hepimiz buna çok üzüldük. Daha sonraları öğrendik ki bu arka-

daşımız ev kredisini ödeyememiş ve eşinden ayrılmış (Osman).         

İki tane sözleşme verilmiş özel okulda çalışan eşimin önüne, biri boş biri dolu 

olmak üzere. Boş kağıda da eşim imza atmış. Eğer senden memnun kalmazsak bunu 

bir istifa dilekçesi olarak doldurup önüne sunarız ve seni istediğimiz zaman bu ku-

rumdan göndeririz denilmişti yıllar önce eşime (Ilgın). 

Okulumuzda çalışan ve çok çalışkan olduğunu düşündüğümüz bir arkadaşımı-

zın idareye söylediği bir kelime yüzünden işine son verildi sözleşmeye döneminde. 

Bütün çalışma arkadaşları olarak yıkıldık ve bize aslında bu verilmiş bir tehdit gi-

biydi. Aynı şeyi siz de yaparsanız sizin de işinizi son verilir şeklinde bu tehdidi ve 

olayı hiç unutamıyorum (Berrin). 

 

3.2. Öğretmenlerin “Sözleşme Dönemleri” Kavramına İlişkin Metaforik 

Algıları 

Katılımcıların özel okullardaki sözleşme dönemlerini bir metaforla açıklamaları 

istenmiştir. Katılımcıların geliştirdikleri metaforların ortak özelliklerinden yola çıkılarak 

kategoriler oluşturulmuştur. Katılımcıların sözleşme dönemleri için kullandıkları meta-

forlar; belirsizliği ve çaresizliği sembolize eden “korku tüneli, bombanın üzerinde otur-

mak, etçil bir bitkinin içinde olmak, karanlık bir tünel, deprem, kafes, akvaryumdaki ba-

lıklara yem vermek, boşa kürek çekmek”, heyecanı ve stresi sembolize eden “ameliyat 

olmak, defalarca üniversite sınavına girmek, karın ağrısı, sessiz çığlıklar”, değersiz his-

sedilmeyi sembolize eden “mal alım-satımı, kurbanlık satış pazarları, fabrika” şeklinde-

dir. 

Şekil 2. Öğretmenlerin “Sözleşme Dönemleri” Kavramına İlişkin Metaforik 

Algıları 
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Katılımcıların çoğunluğu kurumlarının sözleşme dönemlerini belirsizlik ve ça-

resizlik olarak algılamaktadır. Sözleşme dönemlerini “Korku tüneli, bombanın üze-

rinde oturmak, etçil bir bitkinin içinde olmak, karanlık bir tünel, deprem, kafes, akvar-

yumdaki balıklara yem vermek, boşa kürek çekmek” şeklinde metaforlarla betimleyen 

katılımcıların açıklamaları şu şekildedir: 

Ben sözleşme dönemlerini bir korku tüneline benzetiyorum. Korku tünelinde 

başınıza neler geleceği hiç belli değil. Belki çok aydınlık bir yere kavuşacaksınız 

belki de hiçbir zaman bu korku tünelinden çıkamayacaksınız (Berrin). 

Her yıl sözleşme yapılan bir sektörde çalışmak sürekli bombanın üzerinde 

oturmaya benziyor yani o pimin çekilip çekilmediğini, o pimin yerinde olup olmadı-

ğını sürekli kontrol etmen gerekiyor (Oktay). 

Etçil bitkinin içine düşmek olarak düşünüyorum. Yani içine alıyor, sömürüyor, 

sindiriyor ve kalanını tükürüyor. Sözleşme dönemleri de bu durumun belgelendiril-

miş hali olarak önümüze çıkıyor (Emel). 

Kafese benzetirim çünkü orada kaçabilecek hiçbir şeyiniz yok. Kafese hapsol-

muş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Orada kalmak ve durmak zorundasınız, yaşamsal 

faaliyetlerinizi devam ettiriyorsunuz ama kölelik aslında (Nuran). 

Çok karanlık bir dönem, ucu bucağı görünmeyen bir tünel gibi, giriyorsun ama 

hiç sonucunda iyi bir şey de çıkabilir, kötü bir şey de çıkabilir. Ben karanlık bir tü-

nele benzetiyorum (Hazal). 

Akvaryumdaki balığa yem vermek gibi sözleşme dönemleri. Çünkü akvaryum-

daki bir balığı beslemezseniz o balık ölür, özel okul öğretmenini de işsiz bırakırsanız 

bu onun için ölümle eşdeğerdir (Osman). 

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışmada özel okullarda çalışan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda söz-

leşme dönemlerinin öğretmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Katılımcıların özel 
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okullarda kurum ile öğretmenler arasında en az bir yıl süreli olarak belirlenen iş sözleş-

melerinin yapıldığı döneme ilişkin görüşleri sorgulanmıştır. Katılımcılar sözleşme dö-

nemlerinin öğretmenler üzerinde bıraktığı etkiyi dile getirmişlerdir. Sözleşme dönemle-

rinin öğretmenler üzerindeki etkileri teması altında katılımcılardan elde edilen bulgular 

ışığında psikolojik, fiziksel ve mesleki etkiler şeklinde üç alt tema oluşturulmuş ve söz-

leşme dönemlerinin öğretmenler üzerinde en çok psikolojik etkilerinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Özel okullardaki sözleşme dönemlerinde öğretmenlerin işsiz kalma endişesi 

ve gelecek kaygısı taşıdıkları anlaşılmıştır. Benzer şekilde Karaköse ve Kocabaş 

(2006:4) çalışmalarında, özel okulda çalışan öğretmenlerin mesleklerini icra ederken 

kendilerini stres altında hissettikleri, gelecek kaygısı ve işten çıkarılma endişesi taşı-

dıkları sonucuna ulaşmışlardır. Özel öğretim kurumlarıyla ilişkili olarak yapılan araş-

tırmalarda (Ay, 2008; Çağlayan, 2008; Uğraş, 2009; Yılmaz ve Altınkurt, 2011) iş 

ve gelecek güvencesi bakımından özel okulda çalışan öğretmenlerin olumsuz çalışma 

koşullarına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin sözleşme dö-

nemlerinde verimsiz oldukları ve mesleki yeterliliklerini tam olarak yerine getireme-

dikleri bulgusuyla, Copper ve Straw’ın (1998:12) çalışmalarında elde ettikleri verim-

sizlik ve performans düşüklüğüne neden olan işten çıkarılma stresinin hem çalışan-

lara hem de çalıştıkları kurumlara zarar verdiği bulgusuyla örtüşmektedir. 

Katılımcılar özel okullardaki sözleşme dönemlerini bir metaforla açıklamışlardır. 

Bulgular ışığında katılımcıların sözleşme dönemlerini belirsizliği ve çaresizliği sembo-

lize eden “korku tüneli, bombanın üzerinde oturmak, etçil bir bitkinin içinde olmak, ka-

ranlık bir tünel, deprem, kafes, akvaryumdaki balıklara yem vermek, boşa kürek çek-

mek”, heyecanı ve stresi sembolize eden “ameliyat olmak, defalarca üniversite sınavına 

girmek, karın ağrısı, sessiz çığlıklar”, değersiz hissedilmeyi sembolize eden “mal alım-

satımı, kurbanlık satış pazarları, fabrika” metaforlarıyla açıkladıkları görülmektedir. Me-

taforlar kişilerin zihinlerindeki karmaşık ve soyut bir kavramın anlaşılmasına olanak ve-

ren güçlü zihinsel araçlardır (Saban, Koçbeker ve Saban, 2006:462). Öğretmenlerin zi-

hinlerindeki sözleşme dönemleri kavramı daha çok öğretmenlerin yaşamlarındaki belir-

sizliği ve çaresizliği yansıtmaktadır. Öğretmenler yaşamlarını sürdürebilmek, gereksinim 

duydukları geliri elde etmek için çalışmak isterken, iş sözleşmelerinin yenilenmemesi 

halinde işsiz kalmaktadır. Dilbaz ve Seber (1993:136) geleceği konusunda endişeleri 

olan bireyin, amaca bağlı hareket etmesinin zorlaşacağını, çaresizlik duygularının ön 

plana çıkacağını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin ve özel öğretim kurumlarının beklentilerinin çatışması durumları 

oluşmaktadır. Öğretmenler kurumlarından daha insancıl ve adil bir muamele beklerken, 

özel okullar öğretmenlerin ihtiyaçlarını dikkate almadan öğretmenlerden sadece sonuca 

yönelik ürünler beklemektedir (Taşdan, 2010:140). Ancak öğretmen yetiştirme ile istih-
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dam arasında ilişkinin tam olarak sağlanamaması sonucunda, eğitimde özelleştirme ça-

lışmalarıyla devletin yükünü azaltan özel okullar öğretmenler için birer iş kapısı olmuş-

tur. Ancak her yıl işten çıkarılma duygusuyla öğretmenlerin yaptıkları işte verimli olma-

ları beklenemez. Bu bakımdan öğretmen istihdamında önemli bir yer tutan özel okulların 

çalışma koşullarının gözden geçirilmesi, kanunlarla iyileştirmeler yapılması ve denetlen-

melerin sıklaştırılması önerilmektedir. Ayrıca iş sözleşmeleri düzenlenirken kurum hak-

larından çok öğretmenin haklarının ön plana çıkarılması gerekmektedir. Sayıları her ge-

çen gün artan özel öğretim kurumlarıyla ilgili öğretmenlerin gereksinimlerine cevap ve-

recek şekilde, neden-sonuç ilişkileri kuran daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir.  
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BALANCED SCORECARD TEKNİĞİ BAĞLAMINDA 

TÜRK AKADEMİSYENLERİNİN BİLGİ YAYILIM 
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ÖZET: Bilginin yayılımı ile ilgili en mühim ve de kurumsallaşmış iki 

perspektif “bilginin transferi” ve “bilginin çevirisi”dir. Bilginin transferi; bir 

yönetim bilgisinin bir bağlamdan diğerine seyahat ederken gerek sembolik ge-

rekse teknik içeriğinde çok fazla değişimin yaşanmamasıdır. Bilginin çevirisi 

ise bağlamlararası yolculuk sonrasında, bilginin yeni bağlamında sembolik 

ve/veya teknik içeriğinde mühim değişikliklerin olması manasına gelmektedir. 

Bu çalışmada; Türk akademisyenlerinin bu iki bilgi yayılımı perspektifinden 

hangisine daha yakın oldukları bir vaka çerçevesinde araştırılacaktır.  Bu doğ-

rultuda Türkiye'de Balanced Scorecard tekniği konusunda çalışması olan aka-

demisyenlerin makaleleri analiz edilecektir. Analiz bulguları çerçevesinde 

Türk akademisyenlerin hangi bilgi yayılım perspektifini daha çok tercih ede-

cekleri anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bilginin transferi, bilginin çevirisi, akademisyen-

ler, Türkiye.  

 

A Research on Preferences of Turkish Scholars About Perspectives of 

Knowledge Spread in the Context of Balanced Scorecard 

 

ABSTRACT 

The most important and instutitonalized perspectives of knowledge 

spread are “knowledge transfer” and “knowledge translation”. Knowledge 

transfer mainly implies that knowledge may travel from one context to another 

one and there is almost no difference between symbolic and technical contents 

of original and end versions of knowledge. On the other hand, knowledge trans-

lation is about some crucial changes in technical and/or symbolic contents of 

knowledge. In this study, with the help of a case, preferences of Turkish scho-

lars about perspectives of knowledge spread are investigated.  In this manner, 

the balanced Scorecard articles of scholars will be analyzed. By this way, the 

researcher will try to understand that whether Turkish scholars prefer 
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knowledge transfer or knowledge translation in the context of Balanced Score-

card technique.   

Key Words: Knowledge transfer, knowledge translation, scholars, Tur-

key. 

 

 

1. GİRİŞ 

Herşey de olduğu gibi bugün üretim faktörlerinin kompozisyonunda da bazı 

farklılıklar gözlemlenmektedir. Bilindiği gibi post-endüstriyel toplumda geleneksel 

üretim faktörleri olan; doğa, emek, sermaye ve müteşebbise bir yenisi daha eklen-

miştir. Bu yeni üretim faktörü, kısa zamanda içerisinde üretim faktörleri içerisinde 

en değerlisi haline gelen veri / enformasyon / bilgidir. Öte yandan bilginin sosyal 

analiz birimleri arasında nasıl yayıldığı (knowledge spread) mühim bir husustur. Bil-

ginin yayılımına ilişkin yazında alternatif perspektifler bulunmaktadır. Bu çalışma-

nın amacı, bir yönetim bilgisi olan “Balanced Scorecard” bağlamında, Türk akade-

misyenlerinin kendilerini hangi perspektife yakın konumlandırdıklarını anlamaktır. 

Çalışmanın gelecekte yapılması planan bazı çalışmalar için de temel oluşturması 

planlanmaktadır.  

 

1. BİLGİNİN TRANSFERİ VE ÇEVİRİSİ  

Bilginin çeşit sosyal analiz birimleri arasında nasıl yayıldığı mühim bir husus-

tur. Bilginin yayılım perspektiflerine ilişkin alternatif tipolojiler getiren çalışmalar 

mevcutsa da (örneğin Lervik ve Lunnan, 2004), sanki bu perspektiflerden ikisi en 

temel olanlar gibi görünmektedir. Bu perspektiflerden birincisi, “bilginin trans-

feri”dir. Bilginin transferi perspektifine göre, bilgi bir bağlamdan diğerine neredeyse 

herhangi bir değişikliğe uğramadan geçiş yapar. Dolayısıyla, bilgiyi yeni bağlamında 

neredeyse orijinal bağlamındakiyle aynı biçimde kullanmak mümkündür. İkinci 

perspektif olan “bilginin çevirisi” ise bilginin bağlamlararası yolculuğu esnasında bir 

dönüşüme uğradığını iddia eder (Morris ve Lancaster, 2005). Dolayısıyla çeviri hem 

bir yolculuk hem de bir dönüşüm hikayesidir (Czarniawska, 2012). Bilginin çevirisi; 

bilgiye ekleme, bilgiden çıkarma, bilgiyi değiştirme ve diğer edit işlemleri ile alaka-

lıdır. Bilgideki bu dönüşüm bilginin sembolik ve/ya da teknik içeriğinde gerçekleşe-

bilir. Bahsi geçen çevirinin; taşıyıcının söz konusu bilgiye eksik ya da fazla anlam 

yüklemesi, kişilerin mevcut çıkarlarını tahkim etmek istemeleri, tesadüf vb. birçok 

faktörden kaynaklanması mümkündür. Dolayısıyla bilginin çevirisi kim zaman bi-

linçli kimi zamanda bilinçsiz davranışların bir ürünüdür.  
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Çeviriye neden olan bilginin yolculuğu örgüt içinde, örgütlerarasında, endüst-

rilerarasında ya da ulusal kültürler arasında gerçekleşebilir. Örneğin ABD’den ithal 

edilen bir yönetim bilgisi olan “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)”, Türkiye’de profes-

yonel yöneticiler tarafından sadece örgütlerin performansını arttıran bir araç değil, 

aynı zamanda toplumsal refahı da destekleyen bir mekanizma olarak Türkiye’de ye-

niden kurgulanmıştır (Özen, 2002a). Öte yandan, bilginin seyahati insan aktörlerin 

eliyle gerçekleşir. “Bilginin taşıyıcıları”, “bilginin aracıları” veya “bilginin çevir-

menleri” (Alvarez, 1998; Pipan ve Czarniawska, 2010) gibi farklı isimler verilen bu 

aktörler; yöneticiler, yönetim danışmanlığı hizmeti verenler, yönetim guruları, popü-

ler basın ve işletme basını, işletme okulları ve akademisyenler, çokuluslu şirketler, 

sendikalar, siyasetçiler vb. muhtelif aktörler olabilir (Mazza, 1998; Crucini ve Kip-

ping, 2001; Clark, 2004a, 2004b; Pessali, 2006; Braam vd., 2007; Özen ve Berkman, 

2007; Green vd., 2009). Öte yandan yazın sıklıkla bu aktör gruplarının kendi içle-

rinde bilginin transferi/çevirisi davranışı bağlamında türdeş davranışlar segiledikle-

rini iddia etmektedir.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı; Türk işletme (muhasebe-finans, yönetim-or-

ganizasyon, üretim-pazarlama) ve işletmeci olmayan akademisyenlerinin, kendi iç-

lerinde veya disiplinlerarası mukayese edildiklerinde, Balanced Scorecard yönetim 

bilgisinin transferi/çevirisi bağlamında türdeş bir davranış sergileyip sergilemedikle-

rini anlamaktır.  

 

2. MODERN BİR KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ 

OLARAK BALANCED SCORECARD 

Kurumsal düzeyde performansın yönetimi oldum olasıya hem akademisyenle-

rin hem de pratisyenlerin teme ilgi nesnelerinden bir tanesi olmuştur. Nitekim, son-

radan bunların en popülerlerinden bir tanesi olacak Balanced Scorecard, Kaplan ve 

Norton tarafından 1992 yılında Harvard Business Review dergisinde yayınlanan bir 

makale ile, bir kurumsal performans yönetim sistemi olarak yazına kazandırılmıştır. 

İddiaları, o zamana kadar kullanılan kurumsal performans yönetim sistemlerinin 

ağırlıklı olarak finansal ölçüleri esas aldığı yönündedir. Öte yandan Balanced Score-

card, hem örgüt içi hem örgüt dışı; hem kısa vadeli hem uzun vadeli; hem nicel hem 

nitel; hem geçmişe hem geleceğe yönelik ölçüleri birarada kullanarak daha etkin bir 

performans yönetim sistemi olduğu iddiasındadır (Kaplan ve Norton, 1992, 1993, 

1996; Hepworth, 1998). Balanced Scorecard her ne kadar sıklıkla kurumsal düzeyde 

bir yönetim sistemi olarak sunulsa da, Balanced Scorecard’ın farklı analiz birimleri 

için de tasarlanması mümkündür. Örneğin örgüt içerisinde departmanlar için, hatta 

bireyler için dahi Balanced Scorecard’lar hazırlamak imkan dahilindedir.   
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Öte yandan Balanced Scorecard’da kurumun performansını ölçmek için “fi-

nansal”, “müşteri”, “iç süreçler” ve “öğrenme ve büyüme (eski ismiyle “yenilik ve 

öğrenme)” olmak üzere dört perspektif vardır. Öte yandan bağlama göre bu perspek-

tiflere yenileri ilave edilebilir veya mevcut olanlarda bazı modifikasyonlara gidilebi-

lir. Balanced Scorecard’da bu perspektiflerin her biri için “Kritik Başarı Faktörleri 

(Critical Sucess Factors)” veya amaçlar belirlenmelidir. “Kritik Başarı Faktörleri” 

için de hedefler, bir başka deyişle “Anahtar Performas Göstergeleri (Key Perfor-

mance Indicators)” tespit edilmelidir.  

Hiç şüphesizdir ki, Balanced Scorecard’dan başka kurum performansının çok 

boyutlu olarak ölçülmesini salık veren başka kurumsal performans yönetim sistem-

leri de mevcuttur. Örneğin; “Dinamik Çok Boyutlu Performans Modeli (Maltz vd., 

2003)”, “Stratejik Performans Ölçüm Sistemi (Vitale vd., 1994)”, “Stratejik Score-

card (Drew ve Kaye, 2004)”, “Sistemik Scorecard (Leibold vd., 2002; Voelpel vd., 

2006)” ve “Tableau de Bord (Epstein ve Manzoni, 1997; Bourguignon vd., 2004; 

Bessire ve Baker, 2005) bunlardan sadece ilk akla gelenlerdir. Öte yandan, Balanced 

Scorecard kullandığı perspektifler arasında illiyet bağı, bir başka ifadeyle neden-so-

nuç ilişkisi kurarak kendini muadillerinden farklılaştırdığını iddia etmektedir (Hoque 

ve James, 2000; Norreklit, 2000; Othman, 2006). Kaplan ve Norton bu perspektifler 

arası neden-sonuç ilişkisini “strateji haritası (strategy map)” kavramıyla ifade etmek-

tedirler (Kaplan ve Norton, 1996, 2000).  

Aslında daha önce de vurgulandığı gibi, Balanced Scorecard öncelikle bir stra-

tejik kontrol aracı olarak tasarlanmıştır. Fakat daha sonra evrim geçirmiş ve bir stra-

tejik kontrol aracından kapsamlı bir stratejik yönetim sistemine dönüşmüştür (An-

derson vd., 2004; Lawrie ve Cobbold, 2004). Balanced Scorecard düzenli olarak ev-

rim geçirmektedir. Yazında bu evrimi anlatan çalışmalar mevcuttur. Örneğin Speck-

bacher vd. (2003), sadece finansal ve finansal olmayan ölçüleri harmanlayarak kul-

lanan kurumları “Balanced Scorecard I” grubunda konumlandırmaktadırlar. Öte yan-

dan, “Balanced Scorecard II” grubundaki kurumlar, finansal ve finansal olmayan öl-

çüleri birarada kullanan ve bunların arasında bir de neden-sonuç ilişkisini kurgulayan 

kurumlardır. Son olarak “Balanced Scorecard III” grubundaki ya da fazındaki ku-

rumlar, bir de bunlara ilaveten sistemin ödül sistemi ile bağlantısını kuran kurumlar-

dır. Dolayısıyla Balanced Scorecard bugüne kadar evrim geçirmiş ve çeşitli safhalar-

dan geçmiştir, görünüş itibarıyla bundan sonra da evrim geçirmeye devam edecektir.  

Son olarak Balanced Scorecard’ın kurumsallaştığını söylemek mümkündür. Nitekim 

Balanced Scorecard, bankacılık (Davis ve Albright, 2004), eğitim (Chen vd., 2006; 

Al-Hosaini ve Sofian, 2015; Valdez vd., 2017), finans (Chitu ve Opriş, 2014), kamu 

(Ridwan vd., 2013), madencilik (Comm, 2010), mimarlık (Moser, 2005), otel (Den-

ton ve White 2000; Huang vd., 2007; McPhail vd., 2007; Eryılmaz, 2010), sağlık 
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(Santiago, 1999; Kocakülah ve Austill, 2007; Khiew vd., 2017; Lyons vd., 2018) ve 

tedarik zinciri (Bhagwat ve Sharma, 2007) gibi muhtelif sektörlerde uygulaması gö-

rülen bir stratejik yönetim sistemidir.  

 

3. ÇALIŞMANIN KONTEKSİ 

Yönetim disiplinine ilişkin akademik çalışmaların tarihinin çok eskilere uzan-

dığı bilinmektedir. Öte yandan, konu ulusal yazına geldiğinde durum bir parça daha 

farklıdır. Ulusal yazında ilk yönetim makalelerinin 1930’larda görüldüğü bilinmek-

tedir. Ulusal yönetim ve örgütler yazınında 1930-1950 arası Almanya etkisinin his-

sedildiği dönemdir. 1950’li yıllarla birlikte ulusal yönetim ve örgütler yazınındaki 

Alman etkisi yerini yavaş yavaş Amerikan etkisine bırakmıştır. Bu dönemde tüm 

dünyada yaşanan “Amerikanizasyon”un muhtelif nedenleri vardır. Bunlardan bir ta-

nesi ABD’nin dünya savaşından galip ve süper güç olarak çıkmasıdır. İkinci olarak, 

bu dönemde “Marshall Yardımı” adı altında, bazı devletlere yapılan yardım bir eko-

nomik ve siyasi yardım gibi görünse de, aslında ABD’nin kendi kültürünü diğer ül-

kelere yaydığı da bir mekanizmadır. İlaveten, Türkiye’de o dönem kurulan üniversi-

telerin kuruluş aşamalarında Amerika menşeili kurumlardan destek alınması da, yö-

netim ve örgütler yazınında etkinin Almanya’dan ABD’ye doğru kaymasına vesile 

olmuştur (Üsdiken, 1997; Üsdiken ve Çetin, 1999; Üsdiken ve Wasti, 2002). Ulusal 

yazında yapılan araştırmalar sıklıkla Türk yönetim ve örgütler akademisyenlerinin 

nesnelci-evrenselci bir bakış açısını benimseyerek (Özen, 2002b), yönetim bilgisini 

ABD’den ithal etme yoluna gittiklerini bulgulamıştır.      

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Veri Toplama Ve Analiz Yöntemi 

Çalışmanın araştırma periyodu olarak bu çalışmada 1992-2017 aralığı seçil-

miştir. Dönem 1992 yılı ile başlatılmıştır çünkü 1992 senesi, Kaplan ve Norton’un 

Balanced Scorecard’ı yazına kazandırdıkları tarihtir. Ardından ulusal yazında öncü 

olduğu düşünülen ve Ek A’da sunulan bazı dergiler, Balanced Scorecard makalele-

rini tespit etmek için tarandılar. Bu çerçevede yaklaşık 5000 makalenin tarandığını 

söylemek mümkündür.   

Bu çalışma bir makalenin veri setine dahil edilebilmesi için, bir başka değişle 

Balanced Scorecard makalesi sayılabilmesi için; makalenin başlığında, özetinde, 

anahtar kelimelerinde ya da alt başlıklarında Balanced Scorecard kavramını ya da 

Türkçe’deki karşılıklarından bir tanesini içermesi şartı aranmıştır. Bu tarama yön-
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temi, daha önce muhtelif çalışmalarda (örneğin Rüling, 2005) kullanılan bir yöntem-

dir. Ardından sıra makalelerin alanlara atanmasına gelmiştir. Bu noktada, bu çalış-

manın yazarı Balanced Scorecard makalelerini alanlara atarken makale yazarlarının 

uzmanlık alanlarını incelemiştir. Birden fazla yazarın olduğu ve yazarların farklı di-

siplinlerden geldiği durumlarda ise makalenin içeriğine bakılarak makale bir alana 

atanmıştır.  

Çalışmanın bu ilk versiyonunda sadece akademisyenler arasında sembolik çe-

viri olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Türk akademisyenlerin 

Balanced Scorecard kavramı için bir Türkçe karşılık önerip önermedikleri incelen-

miştir.  

 

5. ÇALIŞMANIN İLK BULGULARI 

Veri toplama süreci sonrasında 68 makale araştırmanın ilk versiyonunun veri 

setini oluşturmuştur. Bu makalelerin 40 adeti (%59) işletme akademisyenlerine, 28 

adeti (%41) ise işletme alanı dışı akademisyenlere aittir. 40 makalenin 20’si muha-

sebe-finansman, 16’sı yönetim-organizasyon ve 4 adedi de üretim-pazarlama ala-

nında çalışan akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. İşletme alanı dışındaki 

akademisyenler; eğitim, mühendislik, sağlık ve spor gibi muhtelif disiplinlerden ge-

liyorlardı. 40 işletme alanı makalesinin 28’inde (%71) Balanced Scorecard için 

Türkçe bir isim önerilmişti. Bu kategori altındaki alt kategoriler ele alındığında tüm 

uzmanlık alanlarında (muhasebe-finansman, yönetim-organizasyon ve üretim-pazar-

lama) Balanced Scorecard’a bir Türkçe karşılık önerilen makale sayısı, önerilmeyen 

makale sayısından fazla idi. Yine işletme alanında çalışmayan akademisyenlere ait 

28 makalenin 22’sinde (%78), Balanced Scorecard’a yeni bir Türkçe karşılık öneril-

mişti. Araştırmada yer alan makalelerde Balanced Scorecard kavramı için toplam 17 

farklı Türkçe karşılık önerilmiştir. Bu noktada; “Dengeli Başarı Göstergesi”, “Den-

geli Değerleme Kartı”, “Dengeli Ölçüm Kartı”, “Dengeli Ölçüm Kartı Tekniği”, 

“Dengeli Performans Yönetimi”, “Dengeli Sonuç Kartı”, “Kurumsal Karne”, “Öl-

çüm Kartı Tekniği” ve “Performans Karnesi” Balanced Scorecard için önerilen 

Türkçe karşılıklardan sadece bazılarıydı.   

 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada bilginin alternatif yayılım perspektifleri çerçevesinde ve Balan-

ced Scorecard bağlamında, Türk akademisyenlerin bilginin sembolik boyutunda ken-

dilerine ne tür bir pozisyon belirledikleri araştırılmıştır. Önceki yazın ağırlıklı olarak 
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bilginin taşıyıcılarının bilgi yayılım perspektifi bağlamında türdeş bir tavır takındı-

ğını iddia etmektedir.  

Çalışmanın bahsi geçen araştırma merakı doğrultusunda, 1992-2017 aralı-

ğında, belirlenen akademik dergiler taranmış ve Balanced Scorecard makalesi oldu-

ğuna kanaat getirilen 68 makale çalışmanın veri setine dahil edilmiştir. Analiz bul-

guları, hem işletme akademisyenlerinin hem de işletme alanında çalışmayan akade-

misyenlerin bilginin sembolik boyutunda (Balanced Scorecard vakası bağlamında) 

çeviri ağırlıklı bir tavır benimsediklerini ortaya koymaktadır. Yazarlar, Balanced 

Scorecard’ın Türkçe karşılığı olarak 17 farklı isim önermişlerdir. Bu bağlamda, Türk 

akademiasının yine türdeş bir tavır sergilediğini iddia etmek yanlış olmayacaktır. Öte 

yandan bu vakada geleneksel Türk akademia davranışı olan bilginin transferi yerine 

bilginin çevirisi temelli bir bulguya ulaşılması ilginçtir. Bu bulgu, Türk akademia-

sında son zamanlarda beliren bağlama vurgu çağrısının bir neticesi olabileceği gibi, 

Balanced Scorecard yönetim tekniğine has bir durum da olabilir.    

Öte yandan çalışma gelecekte alanda yapılabilecek bazı çalışmalara da açılım 

sağlar gibi görünmektedir. Örneğin, bu çalışma sadece bilginin sembolik boyutu üze-

rinden bir analiz gerçekleştirmiştir. Gelecekte, bilginin sembolik boyutuna ilaveten, 

teknik boyutunda da Türk akademisyenlerinin çeviri davranışlarının olup olmadığı 

incelenebilir. Yine bu çalışma sınırlı büyüklükteki bir veri seti üzerinden analizi ger-

çekleştirmiştir. Gelecekte, veri seti genişletilerek daha sağlıklı analizler yapılabilir. 

Son olarak, bu çalışma Balanced Scorecard vakası bağlamında kurgulanmıştır. Muh-

telif yönetim teknikleri ile bu çalışmanın replikasyonu gerçekleştirilip, bulgular bu 

çalışmanın bulguları ile mukayese edilebilir.       
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ÖZET: 116K245 kodu ile TÜBİTAK COST tarafından desteklenen 

“Kuşaklararası Dayanışmanın Aile ve Okul Bileşenlerine Etkisi” isimli proje-

nin bir bölümü olarak tamamlanmış olan bu araştırmanın birincil amacı, ortao-

kul ve lise düzeyindeki öğrencilerin kuşaklararası dayanışma düzeyleri ve 

okula karşı geliştirdikleri tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Kuşak-

lararası dayanışma son yıllarda Türkiye’deki demografik değişimler sonucu 

önemsenmeye başlanmış ve üst kuşakların eğitime dahil edilmesi için yeni eği-

tim modelleri benimsenmiştir. Bu çalışma uygulanmak istenen modellere sos-

yolojik bir açıklama getirmeyi hedefler. Nicel yöntemde ilişkisel tarama mode-

linde kurgulanan bu araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “Birinci 

Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği”, “İkinci Kuşağa Yö-

nelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği” ve Adıgüzel (2012) tarafından 

geliştirilen “Okula İlişkin Tutum Ölçeği” ile ortaokul ve lise öğrencisinden veri 

toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 18.00 paket programından faydalanıl-

mıştır. Bulgularda öncelikle öğrencilerin demografik değişkenleri dikkate alı-

narak kategorik değişkenlere göre ölçek puanları arasında farklılaşmanın olup 

olmadığı test edilmiştir. Sonrasında korelasyon analizleri ile ölçekler arasın-

daki ilişkilerin istatistiksel manidarlık düzeyleri ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kuşaklararası dayanışma, okula karşı tutum, ku-

şaklararası modeller 
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Evaluation of the Correlation between the Intergenerational Soli-

darity Levels of Students and Their Attitudes towards School 
 

ABSTRACT: This research study is one phase of a project “The Inter-

play between Intergenerational Solidarity, Family and School”, which is sup-

ported by TUBITAK COST (116K245). The primary aim of this study is to 

determine the correlation between the intergenerational solidarity levels of mid 

and high school students and their attitudes towards school. Intergenerational 

solidarity has become a subject of interest due to recent demographic changes 

in Turkey and new models have been taken on to get first and second genera-

tions to involve in education. This study aims to bring sociologic explanation 

to the models studied. Data was collected through three scales; “Intergenera-

tional Solidarity Opinion Scale” and “Intergenerational Meta-cognitive Aware-

ness Scale”, which were developed by the researchers and “Attitude towards 

School Scale”, which was developed by Adıgüzel (2012). SPPS 18.00 was used 

to evaluate the data. Findings were evaluated firstly considering the demo-

graphic variables of the students and their survey results, and the differentiation 

was calculated. Later, statistical expressiveness of the surveys was revealed 

through correlation analysis. 

Key Words: Intergenerational solidarity, attitude towards school, inter-

generational models 

 

 

1. GİRİŞ 

 Günümüzde en yaşlı ve en genç kuşak arasındaki yaş farkı giderek artmakta-

dır. Çocuklar ve ebeveynleri arasında oluşan kuşak farkı aile içi alandan dışarı taşa-

rak toplumsal pek çok konunun da temel sebebi haline gelmektedir. Hal böyle olunca 

kuşaklar arasındaki ilişkilerin sadece aileye değil topluma yansıyan etkileri de daha 

yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Sadece iki kuşak arasındaki yaş farkından doğan 

sorunlar değil, ebeveynlerin anne babalarının da eklendiği bir mekanizmanın işleyiş 

problemleri söz konusu olmaktadır. Bu nedenle toplumdaki iletişim ve etkileşim bi-

çimlerini, aksaklıklarını ele alırken aile yapısında meydana gelen değişime dikkat 

kesilmek gerekmektedir. Bu farkındalık olmadan yeni toplum düzenini ve değişen 

yapısal mekanizmayı anlamak oldukça güçtür. Bu mekanizmanın aile kurumu üze-

rinde oluşturduğu başkalıkların ana hatları özellikle yaşam biçimi, evlenme, doğur-

ganlık ve eğitim gibi unsurlarda meydana gelen değişimlerde fark edilmektedir ve bu 

unsurlar kuşak sorununun ince hatlarını ortaya çıkarmaktadır (Yıldırım, 2015:278). 
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Kuşaklararası ilişkilerin pek çok faktöre bağlı olarak önce mikro düzeyde ele 

alınması, daha sonra konunun toplumsal düzeni ilgilendiren makro bir soruna dönüş-

mesi konuya gösterilmesi gereken önemi arttırmaktadır. Bu faktörlerin başında ya-

şam sürelerinin uzaması gerçeği, yaşlılar ve yaşlılıkla ilgili birçok meseleyi de gün-

deme taşımıştır. Yaşlıya bakım sorumluluğu, bu hizmetlerin ekonomik ve toplumsal 

açıdan artan önemi, yaşlı bireylerle ilişkilerde kuşaklararası sorunlar, bu sorunların 

topluma ve dünyaya etki eden yönleri tartışılması gereken konular halini almıştır. 

(Yıldırım, 2015:280) 

Özellikle geleneksel toplumdan modern modern topluma geçişle yaşa dayalı 

statüler ve saygınlık ölçütleri yer değiştirmiştir. Bu değişimler yaşlılık statüsünden 

beklenilen geleneksel rolleri azaltmış, yaşlıya atfedilen saygınlık ve önem genel ola-

rak “modern yaşama uygun nitelik çeşitliliği” üzerinden bireyler düzeyine indirgen-

miş, daha özel olarak da küçük aile grupları düzeyinde, genetik ve duygusal bağlılık-

lar çerçevesinde ele alınır hale gelmiştir. Böylece geleneksel toplumlarda toplumsal 

çevre tarafından yaşlılara yüklenen anlam, modern toplumlarda, gittikçe daralan şe-

kilde, aile üyeleriyle sınırlı hale gelerek, geçmişteki geleneksel konumları ve işlevleri 

oldukça azalmıştır. Yaşlı bireyler artık aileyi temsil etme gücünü, dolayısıyla aile 

ilişkilerini yönlendirme inisiyatifini kaybetmiştir (Özkul & Kalaycı, 2017:103).  

Bu gibi değişen toplumsal gerçekler eşliğinde kuşaklararası dayanışmanın 

önemi ve gerekliliği kendini daha çok ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de kuşaklararası 

dayanışma olmakla birlikte Kalaycıoğlu (2012)’nun da belirttiği gibi demografik, 

ekonomik, mekansal faktörler, nesil farkı ve bireylerin anlam dünyalarındaki geliş-

meler gibi nedenlerle kuşaklararası ilişkilerde kırılmalar kendini göstermektedir. Bu 

anlamda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kuşaklararası ilişkileri güçlendirmeye 

yönelik girişimlere ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu girişimlerden biri de kuşakla-

rarası modellerdir (Yıldırım, 2015:288).  

 

1.1. Kuşaklararası Modeller 

 Kuşakları birbirine yakınlaştırmada, aradaki iletişimi güçlendirmede ve var 

olan iletişimsel sorunları çözmede kuşaklararası modellerin önemi oldukça büyüktür. 

Çünkü günümüz dünyasında beliren maddi ve manevi değişimler kuşakların birbirini 

anlamasını zorlaştırmakta, çeşitli alanlarda onları birbirinden uzağa sürüklemektedir. 

Bu durum günümüzde bir ihtiyaca dönüşmüş ve bu konu üzerine 2012 yılı “Aktif 

Yaşlanma ve Dayanışma Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bunun ardından genç ve yaşlı 

kuşağı bir araya getiren kuşaklararası aktiviteler artmıştır. Çocukların sosyalleşme-

sinde, risklerden korunmalarında, gelişimlerinin desteklenmesinde ve çalışma yaşa-

mına hazırlanmalarında en önemli kurumlardan biri olarak “okullara” bu aktivitelerin 
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yürütülmesinde çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Ancak ülkemizde okullarla 

işbirliği yapılarak yürütülen kuşaklararası modeller sınırlıdır.  

Bunlardan biri olan “Aktif Yaşam İçin Nesiller Arası Etkileşim Modeli”  

(AYNA) projesiyle ülkemizde yaşlıların ve gençlerin bir araya gelmeleri ve böylece 

sosyal yaşama katılmaları desteklenmektedir. Bu model kapsamında Keçiören, Al-

tındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan gönüllü gençlerin ve yaşlıların gezi ve doğa 

yürüyüşü yapmaları, konserlere gitmeleri ve alışverişe çıkmaları gibi çeşitli aktivite-

ler ile etkileşimde bulunmaları sağlanmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sistem ve Jenerasyon Derneği’nin 

iş birliği ile yürütülen bu model, kuşak farkının azaltılarak yaşlıların toplumda aktif 

rol almalarını ve gençlerin de sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine katkı sağ-

lamayı amaçlamaktadır. (http://yasam.ankara.edu.tr/event-items/ayna-aktif-yasam-

icin-nesiller-arasi-etkilesim-modeli-projesi/) 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen bir diğer model de 

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi” dir. Bu model gönüllülük kavramına 

yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, top-

lumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere 

2012 yılından beri yürütülmektedir. Bu model sayesinde her yaştan gönüllü katılım-

cıların; ihtiyacı olan kadınlara, çocuklara, engellilere, gazilere, şehit ailelerine ve di-

ğer dezavantajlı gruplara hizmet etmeleri sağlanmaktadır. Bu model kapsamında ör-

neğin yaşlılar için eğitim ve danışmanlık, sosyal hizmetler ve yardımlar, tanıtım, sa-

vunuculuk ve lobicilik çalışmaları ile yatılı ya da ayakta hizmet veren kurum ve ku-

ruluşlardan yararlanan bireylere yönelik hizmetler gerçekleştirilmektedir. Bu model 

kapsamında öğretmen, öğrenci velileri ve okul çalışanlarının katılımının sağlanması 

için okullarla iş birliği de yapılmaktadır (https://gonulelcileri.ailevecalisma.gov.tr/). 

Tüm bu uygulamalar Türkiye’de dayanışma ruhu içinde, herhangi bir maddi 

karşılık beklemeksizin gönüllü gençlerin yaşlıların sahip oldukları deneyimlerini, be-

cerilerini ve kaynaklarını karşılıklı olarak paylaşmaları açısından kuşaklararası bu-

luşmanın ve dayanışmanın anlamlı örneklerindendir. Ancak kuşaklararası ilişkilerde 

kırılmaların yaşandığı ülkemizde kuşaklararası etkileşimi arttırmaya yönelik daha 

fazla girişime ihtiyaç vardır. Bu, hem çocuklar hem de yaşlılar için büyük önem ta-

şımaktadır. 

Biz bu çalışmada kuşaklararası dayanışmanın okul bileşeniyle etkileşimini ve 

öğrencilerin okula karşı tutumlarını etkileyip etkilemediğini araştırdık Toplum dina-

miklerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan yeni durumlara adapte olmada eğitim ku-

rumlarının oldukça önemli bir yere sahip olduğu düşüncesi üzerinden, eğitim sistemi 

http://yasam.ankara.edu.tr/event-items/ayna-aktif-yasam-icin-nesiller-arasi-etkilesim-modeli-projesi/
http://yasam.ankara.edu.tr/event-items/ayna-aktif-yasam-icin-nesiller-arasi-etkilesim-modeli-projesi/
https://gonulelcileri.ailevecalisma.gov.tr/


Öğrencilerin Kuşaklararası Dayanışma Düzeyleri İle Okula Karşı Tutumları… 

337 

ve öğrenciler arasındaki karşılıklı etkileşimi inceledik. Toplumsal değişimlerde ye-

terli farkındalık sağlanabildiğinde çözüme de o oranda daha fazla yaklaşılmış ola-

caktır. Bu nedenle değişimi doğru okumak ve doğru yaklaşımlarla sürece gerekli kat-

kıyı sağlamak gerekmektedir. 

Bu çalışma da tespit edilen bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmada amaç, seçili 3 grupla (öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler) yapılan anket 

ve mülakatlar neticesinde günümüz ailesinde yaşanan dayanışma boyutunu ve biçi-

mini tespit edebilmektir. Ardından öğrencilerin kuşaklararası dayanışma düzeyini 

tespit edip, kuşaklararası dayanışma düzeyinin okula karşı tutumları arasındaki iliş-

kiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri öğrencilerle yapılan anketler, veliler ve 

öğretmenlerle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.  

 

1.2. TÜBİTAK COST 116K245 

Kuşaklararası dayanışma kavramı, kavramla bağlantılı birçok araştırmaya 

konu olmaktadır (yaşlı bakımı, emeklilik yaşı ile ilgili politika düzenlemeleri, kuşak-

lararası ilişkiler, aktif yaşlanma, vb.). Ancak, bu dayanışmanın farklı kuşaklardan 

olan aile fertlerine eğitim, iş, sağlık ve kişisel gelişim gibi alanlarda kazandırdıkları 

konusunda çalışmalar oldukça azdır. Bu projeyle araştırmacılar toplum fertlerinin 

kuşaklararası dayanışmaya verdiği değerin derecesini göstermek istemektedirler. Bu 

değerin okula tutumla ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkacak bulgular eğitim alanında 

öncelikli olarak ele alınması gereken noktalara işaret edecektir. Bu anlamda, konu 

toplumsal bir önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda projemizin amacı kuşaklararası dayanışma algısının aile ve okul 

bileşenleri ile ilişkisini incelemektir. Bu inceleme, ailede 1., 2. ve 3. kuşaklardan (sı-

rasıyla anneanne/babaanne-dede, onların çocukları anne-baba ve torunları öğrenci-

ler) ve okulda  öğretmenden toplanacak verilerle sınırlandırılmıştır. Proje ile hedef-

lenen, Kuşaklararası Dayanışma Görüş Ölçeği ve Kuşaklararası Üstbilişsel Farkın-

dalık Ölçeğinin geliştirme çalışması sonucunda: (1) Eğitim araştırmacılarının birey-

lerin kuşaklararası dayanışmaya yönelik görüş düzeyleri ile kuşaklararası dayanışma 

üstbilişsel farkındalık yapılarını belirlemeyi amaçlayan çalışmalarda kullanabilecek-

leri bir ölçüm aracını ve (2) Eğitim araştırmacılarının bireylerin kuşaklararası daya-

nışma görüşleri, kuşaklararası üstbilişsel farkındalıkları ile diğer bilişsel faktörler 

(ör., akademik başarı) ve duyuşsal faktörler (ör., motivasyon) arasındaki ilişkileri 

ölçmeyi amaçlayan çalışmalarda kullanabilecekleri ölçüm aracını literatüre kazan-

dırmaktır. 
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2. AMAÇ 

Bu çalışmanın ana amacı, öğrencilerin kuşaklararası dayanışma düzeyleri ile 

öğrencilerin okula karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaca hiz-

met etmek üzere ikincil olarak öğrencilerin kendi algılarına göre birinci kuşağa yö-

nelik kuşaklararası dayanışma düzeyleri, ikinci kuşağa yönelik kuşaklararası daya-

nışma düzeyleri ve okula karşı tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama araçları ile verilerin 

toplanması ve verilerin çözümlenmesi süreçleri açıklanmıştır. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, öğrencin kuşaklararası dayanışma düzeyleri ile okula karşı tu-

tumları arasındaki ilişkiyi belirleme amacına uygun olarak ilişkisel tarama modelinde 

kurgulanmıştır. İlişkisel tarama modelinde; ilgilenilen olay, grup gibi birim ve du-

ruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye ve arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıl-

maya çalışılır (Karasar, 2010). 

 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmamızda ayrıntılarına bu bildiride yer vermediğimiz tabakalı örnek-

leme yöntemi kullanılmış ve İstanbul İli Anadolu ve Avrupa yakalarında farklı ilçe-

lerinde ortaokul ve lise düzeyinde okuyan 614 öğrenciye ölçekler uygulanmıştır. Ta-

bakalı örnekleme, sınırları belirlenmiş evrende alt birim gruplarının var olduğu du-

rumlarda kullanılır. Amaç bu alt birim varlığından yola çıkarak evren üzerinde çalış-

maktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011) . Ölçekler vasıtasıyla veri sağlayan öğrencilere 

ilişkin demografik bilgiler aşağıdaki Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1a. Cinsiyet Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Kadın 346 56,4 56,4 56,4 

Erkek 268 43,6 43,6 100,0 

Toplam 614 100,0 100,0  
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Tablo 1b. Yaş Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Belirtilmemiş 11 1,8 1,8 1,8 

11 yaş 19 3,1 3,1 4,9 

12 yaş 55 9,0 9,0 13,8 

13 yaş 93 15,1 15,1 29,0 

14 yaş 37 6,0 6,0 35,0 

15 yaş 94 15,3 15,3 50,3 

16 yaş 124 20,2 20,2 70,5 

17 yaş 168 27,4 27,4 97,9 

18 yaş 13 2,1 2,1 100,0 

Toplam 614 100,0 100,0  

 

Tablo 1c. Okul Kademesi  Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Belirtilmemiş 3 ,5 ,5 ,5 

Ortaokul 204 33,2 33,2 33,7 

Genel Lise 311 50,7 50,7 84,4 

Meslek Lisesi 96 15,6 15,6 100,0 

Toplam 614 100,0 100,0  
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Tablo 1d. İlçe Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Gruplar f  %  gec%  yig%  

Belirtilmemiş 2 ,3 ,3 ,3 

Kadıköy 96 15,6 15,6 16,0 

Şişli 105 17,1 17,1 33,1 

Pendik 97 15,8 15,8 48,9 

Beylikdüzü 193 31,4 31,4 80,3 

Tuzla 121 19,7 19,7 100,0 

Toplam 614 100,0 100,0  

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçlarıyla ilgili genel ve teknik bilgiler bu kısımda sunulmuştur. 

 

3.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, okul kademesi, sınıfı, okulu ve okulunun bulun-

duğu ilçeyle ilgili bilgiler bu formda yer almaktadır. 

 

3.3.2. Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu ölçek öğrencilerin büyükanne ve bü-

yükbabalarına yönelik maddeler barındırmaktadır. Öğrencilerin kendi algılarına göre 

birinci kuşak ile aralarındaki dayanışma düzeyinin ölçülmesine yönelik geliştirilen 

ölçekte 20 madde bulunmakta ve tek faktörlü yapıdan oluşmaktadır. KMO değeri 

mükemmel kabul edilebilecek bir düzeyde tespit edilmiş (KMO = ,95); Barlett’s testi 

sonucu ise 5502,446 (p<,001) bulunmuştur. Bartlett’s değerlerinin anlamlılığı da ve-

rilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldikleri hipotezini destekler niteliktedir.  

Tek faktörlü yapının toplam varyans miktarının %40,784’ünü açıkladığı ölçekte 

Cronbach α= ,92 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen tüm değerler, ölçeğin psikomet-

rik özellikleri bakımından kullanılabilir nitelikte olduğunu göstermektedir. 
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3.3.3. İkinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyleri Ölçeği 

İkinci kuşak öğrencilerin anne ve babalarını kapsamaktadır. Öğrencilerin 

kendi algılarına göre ikinci kuşak ile aralarındaki dayanışma düzeyinin ölçülmesine 

yönelik geliştirilen bu ölçekte 12 madde bulunmakta ve tek faktörlü yapıdan oluş-

maktadır. KMO değeri mükemmel kabul edilebilecek bir düzeyde tespit edilmiş 

(KMO = ,94); Barlett’s testi sonucu ise 3460,127 (p<, 001) bulunmuştur. Bartlett’s 

değerlerinin anlamlılığı da verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldikleri hi-

potezini destekler niteliktedir.  Tek faktörlü yapının toplam varyans miktarının 

%44,037’sini açıkladığı ölçekte Cronbach α= ,87 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 

tüm değerler, ölçeğin psikometrik özellikleri bakımından kullanılabilir nitelikte ol-

duğunu göstermektedir. 

 

3.3.4.Okula İlişkin Tutum Ölçeği 

Adıgüzel (2012) tarafından geliştirilen bu ölçek öğrencilerinin okula ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 38 maddeden oluşan ölçeğin ilk pro-

totipi kullanılarak toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek ama-

cıyla yapılan KMO test değeri .921’dir. Ayrıca ölçeğin kapsam geçerliğini belirleyen 

toplam varyans değeri %53.73 olarak belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda deği-

şen 21 madde ölçeğe alınmıştır. Döndürme işlemi sonucunda ölçekte dört alt boyut 

oluşmuştur. Bu alt boyutlar ve yer alan madde sayısı ise şöyle sıralanmaktadır. 

“Sevgi” 6 madde, “Değer” 5 madde, “Uyum” 4 madde ve “Güven” 6 maddeden oluş-

maktadır. Ölçeğin genel iç tutarlık katsayısı Cronbach α= ,86 olarak bulunmuştur. 

 

3.4. Verilerin Toplanması 

Kişisel bilgi formu ve ölçekler yukarıda adı geçen okullarda araştırmacılar ve 

öğretmenlerin gözetiminde öğrencilere elden dağıtılmış ve toplanmıştır. Yanlış ve 

özensiz doldurulduğuna kanaat getirilen ölçekler değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

3.5. Verilerin Çözümlenmesi 

Uygulanan ölçeklerin istatistik analizi Acıbadem Üniversitesi’nde araştırma-

cılara sağlanan IBM SPSS 18.0 paket yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Betimsel ve 

vardamsal istatistikler yazılım yardımıyla hesaplanıp, tablolar vasıtasıyla bulgularda 

ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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4. BULGULAR 

Araştırma sürecinde kullanılan ölçekler 5’li likert formatında tasarlandığından 

ölçeklere ait ortalama değerlerinin hangi düzey aralığına tekabül ettiğini görebilmek 

adına aşağıdaki Tablo 2.’den referans alınmıştır. 

 

Tablo 2. Kullanılan Ölçeklerdeki Puanların Tekabül Ettiği Referans De-

ğerlere İlişkin Bilgiler 

Değerler 

Birinci Ku-

şağa Yönelik 

KAD Düzeyi 

İkinci Kuşağa 

Yönelik KAD 

Düzeyi 

Okula Karşı 

Tutum Ölçeği 

Düzey 

Referansı 

1,00 – 

1,80 
Hiçbir zaman Hiçbir zaman Hiç katılmıyorum Çok düşük 

1,81 – 

2,60 
Nadiren Nadiren Katılmıyorum Düşük 

2,61 – 

3,40 
Bazen Bazen 

Kısmen katılıyo-

rum 
Orta 

3,41 – 

4,20 
Sık sık Sık sık 

Oldukça katılıyo-

rum 
Yüksek 

4,20 – 

5,00 
Her zaman Her zaman 

Tamamen katılıyo-

rum 
Çok yüksek 

 

Öğrencilerin büyükanne ve büyükbabalarına dayanışma düzeylerinin hangi 

düzeyde olduğunu belirlemek üzere Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Daya-

nışma Düzeyi Ölçeğine ait aritmetik ortalama hesaplanmıştır. Ölçek puan ortalama-

sının 3,84 ile “yüksek” düzey aralığına tekabül ettiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

öğrencilerin büyükanne ve büyükbabalarına yönelik dayanışma düzeylerinin istatis-

tik sonuçlara göre yüksek olduğu söylenebilir. Ölçeğe ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 

3.’te sunulmuştur. 
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Tablo 2. Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçe-

ğine Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hata Değerleri 

Boyutlar     

BYKAD 614 3,84 ,833 ,033 

Öğrencilerin anne ve babalarına yönelik dayanışma düzeylerini ölçmek üzere 

uygulanan İkinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeğine ait pu-

anların aritmetik ortalamasının 4,29 ile “Çok yüksek” aralığında olduğu görülmüştür. 

Bu bulgu öğrencilerin ikinci kuşağa yönelik dayanışma düzeylerinin oldukça yüksek 

değerlendirilebileceğini göstermektedir. Söz konusu ölçeğe ait bilgiler aşağıdaki 

Tablo 3.’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. İkinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçe-

ğine Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Standart Hata Değerleri 

Boyutlar     

İYKAD 614 4,29 ,632 ,025 

Öğrencilerin okula karşı tutumlarının incelendiği üçüncü ölçekte aritmetik or-

talamaların Güven (x=3,10), Sevgi (x=2,99), Uyum (x=2,89) altboyutları ile ölçek 

genel puanlarında (x=3,11) “Orta” düzeyinde olduğu, Değer altboyutunda (x=3,46) 

ise “Yüksek” düzeyinde olduğu görülmektedir. İstatistik sonuçlar, genel olarak öğ-

rencilerin okula karşı tutumlarının “vasat/ortada“ bir düzeyde olduğuna işaret etmek-

tedir. Ölçeğe ve altboyutlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 4.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Okula İlişkin Tutum Ölçeğine Ait Aritmetik Ortalama, Standart 

Sapma ve Standart Hata Değerleri 

Boyutlar     

Güven 

614 

3,10 ,594 ,024 

Sevgi 2,99 ,658 ,026 

Değer 3,46 ,799 ,032 

Uyum 2,89 ,762 ,030 

Genel 3,11 ,553 ,022 

N x ss xSh

N x ss xSh

N x ss xSh
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Öğrencilerin birinci kuşağa yönelik dayanışma düzeyleri ile okula karşı tutum-

ları arasındaki ilişkinin incelemek üzere yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçla-

rına göre ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu 

görülmektedir. İlişkinin yönü ve düzeyine bakıldığında ise Okula Karşı Tutum Ölçe-

ğinin tüm alt boyutları ile Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi 

Ölçeği puanlarının pozitif yönlü fakat “Zayıf” bir ilişkiye sahip olduğu bulgulanmış-

tır (r< ,50; p< ,05). Korelasyon analizine ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 5.’te göste-

rilmektedir. 

 

Tablo 5. Okula Karşı Tutum Ölçeği Puanları ile Birinci Kuşağa Yönelik 

Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkiler (Pearson 

Korelasyon Analizi) 

Okula Karşı Tutum Ölçeği 

Boyutları 

Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Daya-

nışma Düzeyi Ölçeği Puanları 

N r p 

Güven 

614 

,25 ,00 

Sevgi ,34 ,00 

Değer ,42 ,00 

Uyum ,27 ,00 

Genel ,41 ,00 

Öğrencilerin ikinci kuşağa yönelik dayanışma düzeyleri ile okula karşı tutum-

ları arasındaki ilişkinin incelemek üzere yapılan ikinci Pearson korelasyon analizi de 

benzer sonuçlar vermektedir. Analiz sonuçlarına göre ölçek puanları arasında istatis-

tiksel olarak manidar bir ilişki vardır. Fakat Okula Karşı Tutum Ölçeğinin tüm alt 

boyutları ile Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği puan-

larının pozitif yönlü ve “Zayıf” bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir (r< ,50; p< 

,05). Korelasyon analizine ilişkin bilgiler aşağıdaki Tablo 6.’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Okula Karşı Tutum Ölçeği Puanları ile İkinci Kuşağa Yönelik 

Kuşaklararası Dayanışma Düzeyi Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkiler (Pearson 

Korelasyon Analizi) 

Okula Karşı Tutum Ölçeği 

Boyutları 

Birinci Kuşağa Yönelik Kuşaklararası Daya-

nışma Düzeyi Ölçeği Puanları 

N r p 

Güven 

614 

,23 ,00 

Sevgi ,29 ,00 

Değer ,41 ,00 

Uyum ,24 ,00 

Genel ,37 ,00 

 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Kuşaklararası dayanışma konusu, Avrupa Birliği ülkelerinde geçmiş yıllara 

göre çok daha öncelikli bir konu olmaya başlamıştır. Bunun bir nedeni günümüzde 

yaşam süresinin uzamış olması ve yaşlı nesillerin genç nesillerle çok daha fazla za-

man geçirebilme ve tecrübe aktarımında bulunabilme potansiyelinin olmasıdır. Tür-

kiye’de de durum farklı değildir.  

Araştırmamız öğrencilerin büyükanne ve büyükbabalarına yönelik dayanışma 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin ikinci kuşağa yöne-

lik dayanışma düzeylerinin de oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  Diğer yandan 

istatistik sonuçlar, genel olarak öğrencilerin okula karşı tutumlarının “vasat/ortada“ 

bir düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Öğrencilerin birinci kuşağa yönelik daya-

nışma düzeyleri ile okula karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan 

analizlere göre ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var 

olduğu görülmektedir. Pozitif yönlü ancak “Zayıf” bir ilişkiden bahsedilebilir. Aynı 

şekilde öğrencilerin ikinci kuşağa yönelik dayanışma düzeyleri ile okula karşı tutum-

ları arasındaki ilişki de pozitif yönlü ancak “Zayıf ”’tır. 

Sonuç olarak bulgular öğrencilerdeki kuşaklararası dayanışma düzeyinin yük-

sek olması durumunda okula karşı tutumlarının daha olumlu olabileceğine işaret et-

mektedir. İki olgu arasındaki ilişkinin derecesinin zayıf olması kuşaklararası daya-

nışma düzeyindeki yüksek derecenin okula karşı olumlu tutumu tek başına açıklayan 

bir etken olmadığını gösterir. Ancak okula karşı tutumu olumlu yönde etkileyen bir 

etken olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.  
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Bu iki olgu arasındaki anlamlı ilişki hali hazırda düşünülen, başlatılmış, devam 

ettirilen ya da sonlandırılmış modellerin okul ortamında değerlendirilmesi gerekti-

ğini göstermektedir.  Kuşaklararası dayanışmanın eğitimciler tarafından öncelikli ko-

nular arasında ele alınması ve sosyologlar tarafından da eğitimle ilgilendirilerek ça-

lışılması faydalı olacaktır.  
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ÖZET: Üniversitede öğrenim görülen yıllar insanın yaşantısında çok 

önemli yere sahip olduğu dönemlerdendir. Bu dönemde çok farklı sosyo-eko-

nomik ve kültürel ortamdan gelen öğrenciler birbirlerini olumlu veya olumsuz 

etkileyerek çeşitli uyum problemleri yaşamaktadırlar. Bu bağlamda; eğitim ve 

öğretimin yanı sıra uyum problemlerine çözüm getirme ve öğrencileri hayata 

hazırlamada üniversitelere büyük görev düşmektedir. Bu nedenle üniversitele-

rin öğrencilerin sosyo-kültürel durumlarını ve öğrencilerinin profilini bilme ve 
bu yönde projeler geliştirebilmeleri için yapılan çalışmalar önem kazanmakta-

dır. Yeni kurulan üniversitelerden olan ve hızla gelişen ve büyüyen Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için yapılan bu 

araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyo-kültürel durumlarını belir-

lemek ve öğrencilerinin gelecek ile ilgili beklentilerini ve hayata bakış açıları 

incelemektir. Araştırma, 2018-2019 eğitim yılı bahar döneminde Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi merkez yerleşkesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fa-

kültesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket kul-

lanılmıştır. Anket formunda sosyo-kültürel durumlarını, geleceğe ait düşünce-

leri belirlemeye ait sorular yer almaktadır. Araştırmanın istatistik analizinde 

frekans analizi, bağımsız t-testi ve Kruskal-Wallis-H testi yapılmıştır. Araştır-
manın sonucunda öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri ve öğrenci profili elde 

edilerek yorumlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, öğrenci profili, üniversite öğrencisi 

 

Socio-Cultural Characteristics of University Students Investigateon of 

the Relationship Between the Expectation of the Future 

 

ABSTRACT: The years of university education are one of the most 

important periods in human life. In this period, students coming from different 
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socio-economic and cultural environments experience various adaptation prob-

lems by affecting each other positively or negatively. In this context; In addi-

tion to education and training, universities have a major role in bringing solu-

tions to adaptation problems and preparing students for life. For this reason, the 

studies carried out in order to know the socio-cultural status of the students and 

the profile of the students and develop projects in this direction gain impor-

tance. The aim of this study was to determine the socio-cultural status of uni-

versity students and to examine their students' expectations and perspectives on 

the future. The research was carried out with the students of the Faculty of 

Economics and Administrative Sciences in the central campus of Bandırma 
Onyedi Eylül University in the spring term of 2018-2019 academic year. Ques-

tionnaire was used as data collection tool. The questionnaire includes questions 

to determine their socio-cultural status and their thoughts about the future. 

Frequency analysis, independent t-test and Kruskal-Wallis-H test were used in 

the statistical analysis of the study. As a result of the research, socio-cultural 

characteristics and student profile of the students were obtained and comments 

were made. 

Key words: Career, student profile, undergraudate 

 

 

1.GİRİŞ  

Üniversitede öğrenim görülen yıllar insanın yaşantısında çok önemli yere sa-

hip olduğu dönemlerdendir. Bu dönemde çok farklı sosyo-ekonomik ve kültürel or-

tamdan gelen öğrenciler birbirlerini olumlu veya olumsuz etkileyerek çeşitli uyum 

problemleri yaşamaktadırlar. Bu bağlamda; eğitim ve öğretimin yanı sıra uyum prob-

lemlerine çözüm getirme ve öğrencileri hayata hazırlamada üniversitelere büyük gö-

rev düşmektedir. Bu nedenle üniversitelerin öğrencilerin sosyo-kültürel durumlarını 

ve öğrencilerinin profilini bilme ve bu yönde projeler geliştirebilmeleri için yapılan 

çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada üniversitede öğrenim gören öğrenci-

lerin sosyo-kültürel özellikleri yani öğrenci profilleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

2.SOSYAL YAPI  

Sosyologlar, sosyal yapıyı; "bir toplumun parçaları ve bu parçalar arasındaki, 

düzenli ve şekillenmiş ilişkiler örgüsü" (Sezal, 1992), “bir değerler ve kurumlar bü-

tününün meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, kişileri ortak noktalarda bir-

leştiren bir sosyal yaşama biçimi” (Tural, 1994) ya da “ait olduğu toplumun kültürel 

öğeleriyle biçimlenen ve her toplumsal öğede yansımasını bulan bir doku” (Turan, 

1990) olarak tanımlamaktadırlar. 
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Kişinin tutum ve davranışlarını sosyo kültürel yapı etkilemektedir. Eğitim, 

sosyal sınıflar, danışma grupları, yüz yüze gruplar ve aile vb…. tarafından kişinin 

özellikleri etkilenmektedir. Sosyal yapıyı; nüfusun özellikleri, yerleşme yerinin özel-

likleri, fiziki çevrenin özellikleri, kültürel yapının değerleri, inançlar meydana getir-

mektedir.  

Çakır sosyal yapının iki farklı yönü olduğu belirtir. Bunlar; 

 a) Kültürel Yapı: Toplumun sosyal ilişkiler ağı dediğimiz sosyal statüler, rol-

ler ve değer yargılarından oluşan yapısı, 

 b) Fiziksel Yapı: Toplumun şekil ve çevresi olarak belirtilen dış görünüşünü 

oluşturan nüfusun yerleşim tarzı, fiziksel yapısını oluşturmaktadır. İçerisinde grup-

ların, kurumların yer aldığı, sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, nü-

fus ve yerleşim tarzının şekillendirdiği, toplumun şekil ve çerçevesi ile ilgili dış gö-

rünüşe sahip olan sosyal yapı; toplumdan topluma, yöreden yöreye, tarihi, coğrafi, 

ekonomik yapı ve eğitim durumuna bağlı olarak farklıklar göstermektedir. Bu fark-

lılıklar, kentsel mekana da yansımakta ve farklı mekansal oluşumlara neden olmak-

tadırlar. Kentsel mekanın kullanıcıları da bu özelliklerine bağlı olarak farklı konut 

alanlarını seçmeyi tercih etmektedirler (Çakır, 2006). 

Karşılaştırmanın yapılabilmesi kavramların tanımlanabilmesiyle yapılabil-

mektedir. Toplum bilimciler, sosyal yapının unsurlarını tanımladıklarında, bir top-

lumu diğer bir toplumla karşılaştırılabilirler. Örneğin; her toplumun aile yapısı, ço-

cukların eğitimi, toplumsal düzeni sağlayan kurumların yapısı birbirinden farklıdır. 

Bu yapılar ait oldukları toplum içinde, kendi aralarında anlamlı ve uyumlu bütünler 

haline geldikçe görevlerini uyumlu bütünler haline geldikçe görevlerini sürdürür-

ler(Eroğlu,1996). 

 

3.KÜLTÜR 

Kültür, bir grup insanın, dil, gelenek ve görenekle, değerler ve tavırlarla son-

raki nesillere aktardığı yaşam biçimidir. Kültür, bireylerin davranışlarını, hedeflerini, 

düşüncelerini ve duygularını biçimlendirir (Mc Goldrick’ten akt. Sertelin, 2003). 

Kültür sözcüğünün sosyolojik anlamı, bir toplumun tüm yaşam biçiminin ifadesidir. 

Kültür, bir grup insanın, dil, gelenek ve görenekle, değerler ve tavırlarla sonraki ne-

sillere aktardığı yaşam biçimidir. Kültür, bireylerin davranışlarını, hedeflerini, dü-

şüncelerini ve duygularını biçimlendirir (Mc Goldrick’ten akt. Sertelin, 2003). Kül-

tür sözcüğünün sosyolojik anlamı, bir toplumun tüm yaşam biçiminin ifadesidir. 
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4.YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin bulundukları sosyo-kültürel 

yapı ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın anakütle-

sini; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğren-

cileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi; her iki üniversiteden 2018-2019 öğ-

retim yılı bahar döneminde üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerinden oluşmaktadır.  

Veriler kolayda örnekleme yöntemine göre ve anket tekniği ile toplanmıştır. 

Gönüllülük esasına göre anketi cevaplayan öğrencilerin anketleri analiz edilmiştir. 

Uygulanan anket literatür araştırması yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlan-

mıştır. Öğrencilere ait demografik bilgiler ve gelecek beklentisini belirlemek üzere 

oluşturulan sorulardan oluşmaktadır. 

 

5.BULGULAR 

Ankete cevap veren öğrencilere ait demografik bilgiler tablo 1’de görülmek-

tedir. Öğrencilerin %53,13 kadın, %46,87 erkek iken %68,39 örgün öğretime devam 

ediyor, %50,68’i 18-20 yaş aralığında, %72’si arkadaşlarla kiralık ev ve devlet yur-

dunda kalıyor, %48,5 yaşadıkları kentten memnun, % 64,58 bölümünden memnun, 

%52,59 500-1000 TL aylık ortalama harcıyor ve %38,42’si devlet kurumunda çalış-

mak istiyor. 

 

Tablo 1: Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler 

  N %   N % 

Cinsiyet Öğrenim türü 

Erkek 172 46,87 1.öğretim 251 68,39 

Kadın 195 53,13 2.öğretim 116 31,61 

Yaş Barınma durumu 

18-20 186 50,68 Ailemle Beraber 21 5,72 

21-23 160 43,6 Arkadaşlarla Kiralık Ev 130 35,42 

24-26 19 5,18 Devlet Yurdu 131 35,69 

27 ve üstü 2 0,54 Özel Yurtlarda 85 23,16 

Kentten memnuniyet Bölümden Memnuniyet 
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Evet 178 48,5 Evet 237 64,58 

Hayır 95 25,89 Hayır 28 7,63 

Kararsız 94 25,61 Kararsız 102 27,79 

Aylık Ortalama Harcama Miktarı Mezuniyet sonrası iş 

500 TL ve daha az 72 19,62 Akademik kariyer 75 20,44 

500 TL -1000 TL 193 52,59 Devlet kurumunda 141 38,42 

1001 TL- 1500 TL 74 20,16 Özel sektörde 91 24,80 

1501 TL-2000 TL 19 5,18 Yurt dışında 33 8,99 

2001 TL ve daha fazlası 9 2,45 Diğer 27 7,36 

 

Öğrencilerin mezuniyet sonrası yapmak istedikleri iş devlet kurumunda çalış-

mak %38,42  ve yüksek lisans yapmak isteyen %62,9 dur. Öğrenim gördükleri üni-

versiteyi tercih nedenleri; %33’ü memleketime yakın, %11,7si eğitimci kadroları ye-

terli, %6,5 yaşadığım kentte cevabını vermişlerdir. Günlük gazete okuma ve haber-

leri takip eden %15,3 fakat %5,4 siyasetle %64,9 politikayla ilgilendiklerini söyle-

mişlerdir. Ayrıca %32,4 kitap okumadığını belirtirken, %26,4 haftada bir kitap oku-

maktadır. %28,9 günde bir saatten daha az süre ders çalıştıklarını ve %49,6’sı sınav 

öncesi çalıştığını belirtmiştir. %66,4 ayda bir sinemaya gitmekte, %37,3 internette 3-

4 saat kalmakta ve %23,4 düzenli spor yapmaktadır. %14,7 alkol, %37,3 sigara kul-

lanmaktadır. %44,7 sosyal aktivite kulüplerine üyedir. Günümüzün en etkili silahı 

nedir? Sorusuna ise %35,4 para %13,9 bilgi, %10,9 eğitim, %9,3 sosyal statü ve 

%30,5 hepsi cevabını vermişlerdir.  

 

Araştırmanın Hipotezleri 

Hipotez 1: Öğrencilerin gazete okuma durumu ile gelecek beklentisi arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo2: Ankete cevap veren öğrencilerin gazete okuma alışkanlıkları ile ge-

lecek beklentileri puan ortalamaları arasındaki farka ilişkin t-testi 

Gazete okuma N A.O. S.S. t-değeri p 

Evet  173 3,75 0,46 1,78 0,08 

Hayır 194 3,67 0,43   
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi, evet cevabı veren öğrencilerin ortalaması 3,75 

hayır diyenlerin ortalaması ise 3,67’dir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığına 

ilişkin bulunan t değeri p>0,05 olduğundan gazete okuma yönünden öğrencilerin 

puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.  

 

Hipotez 2: Öğrencilerin politika ile ilgilenmeleri ile gelecek beklentisi ara-

sında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo3: Ankete cevap veren öğrencilerin politika ile ilgilenmeleri ile gelecek 

beklentileri puan ortalamaları arasındaki farka ilişkin t-testi 

 

Politika ile ilgilenen öğrencilerin ortalaması 3,79 ve ilgilenmeyenlerin ortala-

ması 3,60’tır.  Öğrencilerin politika ile ilgilenmeleri ile gelecek beklentileri arasın-

daki fark p< 0,001 istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

 

Hipotez 3: Öğrencilerin siyaset ile ilgilenmeleri ile gelecek beklentisi arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 4: Ankete cevap veren öğrencilerin siyaset ile ilgilenmeleri ile gelecek 

beklentileri puan ortalamaları arasındaki farka ilişkin t-testi 

Siyaset  

İlgilenme N A.O. S.S. t-değeri p 

Evet  206 3,78 0,42 4,008 0,001 

Hayır 161 3,60 0,46   

Üniversiteye devam eden öğrencilerin siyaset ile ilgilenen öğrencilerin ortala-

ması 3,78 ve ilgilenmeyenlerin ortalaması 3,60’tır. Tablo 4’de öğrencilerin siyaseti 

ile ilgilenmeleri ile gelecek beklentileri arasındaki fark p< 0,001 istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur.  

 

Politika  

İlgilenme 
N A.O. S.S. t-değeri p 

Evet  196 3,79 0,43 4,203 0,001 

Hayır 171 3,60 0,45   
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Hipotez 4: Öğrencilerin sosyal aktivite kulüplerine üye olmaları ile gelecek 

beklentisi arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Tablo 5: Ankete cevap veren öğrencilerin sosyal aktivite kulüplerine üye ol-

maları ile gelecek beklentileri puan ortalamaları arasındaki farka ilişkin t-testi 

Kulüp üyeliği 
N A.O. S.S. t-değeri p 

Evet  164 3,83 0,39 5,051 0,001 

Hayır 203 3,60 0,47   

Tablo 5 öğrencilerin üniversitede bulunan kulüplere üye olmaları ile ilgili so-

nuçlara bakılırsa bu kulüplere üye olan ve faaliyetlere katılanların ortalaması 3,83, 

katılmayanların ortalaması 3,60 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin kulüplere üye ol-

maları ile gelecek beklentileri arasındaki fark p< 0,001 istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur.  

 

Hipotez 5: Öğrencilerin gelir seviyeleri ile gelecek beklentisi arasında anlamlı 

bir fark yoktur. 

 

Tablo 6: Ankete cevap veren öğrencilerin gelecek beklentilerinin gelir sevi-

yelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis-

H testi sonuçları 

Gruplar N Sıra Ki-kare p 

Düşük 265 181,3208 

0,613 0,637 Orta 74 191,3649 

Yüksek 28 189,8929 

Tablodan anlaşılacağı gibi, gelecek beklentilerinin gelir seviyelerine göre an-

lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wal-

lis-H sonucunda gelir seviyelerinin sıralamalar ortalamaları arasındaki fark istatistik-

sel olarak anlamlı bulunmamıştır (Ki-kare= 0,613: sd= 2; p>0,05).  

 

5.Sonuç 

Öğrencilerin sosyo-kültürel özellikleri ile gelecek beklentilerinin araştırıldığı 

çalışmada bu çalışmada; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy 
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Üniversitesi’nin İİBF öğrencilerinden örneklem oluşturulmuştur. Her iki üniversite-

nin konumu yakınlarında büyük şehir olması, her iki üniversitede nüfus ve öğrenci 

başarısı olarak birbirine benzer olması gibi pek çok ortak özellikleri olması nedeniyle 

seçilmiştir.  

Öğrencilerin sosyo-kültür özellikleri incelendiğinde gazete ve kitap okuma 

alışkanlığının zayıf fakat dijital ortamda zaman geçirmeleri, sosyal aktivitelere fazla 

katılmadıkları görülmüştür. Gazete okuyan, siyaset ve politikayla ilgilenen, sosyal 

aktivite çalışmalarına katılan öğrencilerle diğerleri arasında önemli farklar bulun-

muştur. Burada öğrencilerin gelir seviyeleri istatistiksel olarak fark göstermemiştir.  

Öğrencilerin y kuşağı özellikleri taşıdıkları görülmüştür. Y kuşağı insanı kari-

yer konusunda herhangi bir alanda iş yapmak isteklisi değildir. Onlar daha çok ken-

dilerini etkileyen ve hakikaten sevdikleri bir işle uğraşmak isterler. Yapmak istedik-

leri işin eğlenceli ve onlar tarafından sevilen bir uğraş olması gerekmektedir. Ancak 

geçimini sağlamak zorunda kalındığı durumlarda Y kuşağı insanı istemedikleri bir 

işi yapmak zorunda olabilirler, ancak bu tarz işler kendileri için kalıcı değildir zira 

onlar öncelikli olarak önemli bir kişilik, değerli bir insan ve mutlu olmak için yaşa-

dıklarına inanmaktadırlar. 

Hayattan beklentileri çok ama değiştirmek için çaba sarfetmedikleri görülmek-

tedir. Daha az kitap okudukları, bireysel aktiviteleri sevmeleri, sosyalliklerinin az 

olması gibi özelliklerinden dolayı bu öğrencilerde görülmektedir. İş beklentileri yük-

sek her girdikleri işi yapabilecek öz güvene sahipler. Fakat işte yönetici pozisyonu 

ile başlamak istemekte sebat göstermeleri biraz zor görünmektedir.  

Çalışma bir pilot çalışma kapsamında değerlendirilebilir. Çünkü iki üniversi-

tenin iki fakültesinde yapıldı. Bundan sonra çalışma yapacaklara farklı bölge ve farklı 

bölümleri de dahil ederek örnekleme yöntemlerine göre oluşturulacak yeni örneklem 

ile çalışılması önerilmektedir.  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA 

ALANLARININ İNCELENMESİ:  

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Çiğdem KARAGÜLMEZ SAĞLAM 

Girne Amerikan Üniversitesi 

ÖZET: Bu çalışma ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının 

çoklu zeka kuramı çerçevesinde zeka alanlarını tespit etmek ve çoklu zeka alan-

ları ile ilişkili öğeleri araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama mo-

deli olup, var olan durumun betimlenmesine dayalıdır. Araştırmanın örnekle-

mini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eği-

timi ve Spor Öğretmenliğinde öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri (n= 101) 

oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğretmen adaylarının % 72,3 (n=72 )’ü 

1. sınıf, % 28,7 (n=29)’si 4. sınıfta öğrenim görmektedir. Araştırmada iki adet 

veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan ve 8 soru-

dan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve  Saban (2001) tarafından geliştirilen, likert 

tipi hazırlanmış olan on bölüm ve 80 sorudan oluşan  “Eğitimciler İçin Çoklu 

Zeka Envanteri kullanılmıştır. Kullanılan envanterin güvenirlik katsayısı .88 

olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin zeka alanlarının  or-

talaması incelendiğinde bütün zeka alanlarında “orta düzeyde gelişmiş” olarak 

homojen bir dağılım olduğu, bazı değişkenler açısından da belli zeka alanları-

nın ön plana çıktığı görülmüştür. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliğinde öğ-

renim gören öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramına dayalı zeka alanları 

dağılımları ve zeka alanları ile öğretmen adaylarının okumakta oldukları sınıf, 

cinsiyet, mezun oldukları okul türü arasında anlamlı farklılıklar olmadığı ancak 

post hoc testi uygulandığında bazı zeka alanlarında değişkenlere göre anlamlı 

farklılaşmaların olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Zeka, Çoklu Zeka, Beden Eğitimi, Spor, Öğret-

men 

 

Examination of Multiple Intelligence Areas of Physical Education and 

Sport Teaching Department’ Teacher Candidates:  

Sample of Girne American University 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the areas of intelli-

gence of prospective physical education and sports teacher candidates within 
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the framework of multiple intelligence by researching the elements related to 

multiple intelligence fields. In this research, it is aimed to describe the present 

situation by using a screening model. The sample of the study consists of 1st 

and 4th grade students (n = 101) studying at Girne American University, Phy-

sical Education and Sports Teaching Department which is at Turkish Republic 

of Northern Cyprus. 72.3% (n = 72) of the prospective teachers in the sample 

were studying in the first grade and 28.7% (n = 29) were in the fourth grade. 

Multiple Intelligence Inventory for Educators ”developed by Saban (2001) 

and“ Personal Information Form consisting of 8 questions were used as data 

collection tools. The inventory is composed of Likert type and consists of ten 

sections and 80 items. The reliability coefficient of the inventory was calcula-

ted as .88. As a result of the research; It was determined that there were no 

significant differences between the areas of intelligence and the class, gender 

and type of school they graduated.As a result of the study, it was found that 

there were significant differences in the multiple intelligence domains of the 

Physical Education and Sports teacher candidates in terms of various variables.     

Keywords: Intelligence, Multiple Intelligence, Physical Education, 

Sport, Teacher 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz koşullarında her alanda gerçekleşen gelişmeler öğretim alanında da 

gerçekleşmiş ve öğrenci merkezli eğitimin öneminin artmasını sağlamıştır. Gelenek-

sel eğitim anlayışında, öğretim ortamları öğretmen merkezli öğretim yaklaşımına 

göre düzenlendiği için öğretim etkinlikleri, öğrenen özelliklerine göre gerçekleştiri-

lememiş ve bazı olumsuzlukları ortaya koymuştur. 

Çağdaş eğitim anlayışı, öğrenen merkezli yaklaşımın önemini savunarak, öğ-

renen üzerindeki olumsuzlukları gidermeyi temele almıştır. Bu anlayışa göre düzen-

lenen ders programlarının dayandığı temel felsefe yapılandırmacı eğitim yaklaşımı-

dır. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımın en önemli özelliği, öğreneni merkeze alarak, 

öğrenci performansına odaklanmasıdır. Bu nedenle, öğrenme-öğretme ortamlarının 

düzenleyicisi rolünde olan öğretmenler, kazanım ya da kazanımlara yönelik etkinlik-

ler hazırlarken, öğrencilerin öğrenme stillerini ve farklı zekâ alanlarını da tanıması 

gerekmektedir (Güven, 2005). 

Öğreneni ve bireysel farklılıkların önemini vurgulayan kuramlardan biri de 

Çoklu Zeka Kuramı’dır. Çoklu zeka, yıllar boyu daha çok matematik, mantık ve dil 

becerileri ile ilgili olarak tanımlanan zekanın, dilsel, matematiksel, görsel, bedensel, 
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müziksel, iletişimsel, içsel ve doğal olarak da tanımlanabileceğinin ortaya konma-

sıyla tartışılmaya başlanmıştır (alıntılayan Abacı ve Baran, 2007) ; (aktaran Demirel, 

1999,s.145).  

Bu kurama göre zeka, bir kişinin bir veya daha fazla kültürde değer bulan bir 

ürün ortaya koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili ve 

verimli çözümler üretebilme becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni veya 

karmaşık yapılı problemleri keşfetme yeteneğidir (Saban 2001).   

Çoklu zeka kuramına göre; öğrenme, problem çözme, bilgiyi alma, işleme ve 

kullanma gibi durumlarda sekiz farklı zeka alanı sekiz farklı yol/araç olarak kullanı-

labilir (Yavuz, 2001). 

 Bu bağlamda günlük planlar ve Beden Eğitimi ve Spor derslerinde uygulama-

lar sekiz zeka alanı dikkate alınarak yapılırsa, öğrenme ile ilgili pek çok sorun (dikkat 

dağılması, istenmeyen davranışlar, dersten soğuma, başarısız olduğunu düşünme) or-

tadan kaldırılabilir (Selçuk ve Kayılı, 2002).  

Bu nedenle de öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çoklu zeka kuramına 

dayalı zeka alanlarının demografik özelliklerine göre tespit edilmesi ve buna yönelik 

olarak eğitim yapılması önemlidir. Bu bağlamda araştırmada, Girne Amerikan Üni-

versitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ağırlıklı olarak 

kullandıkları zeka alanları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

1.1. Tanımlar 

1.1.1. Zeka : Akıl ve bilgi, bellek, akıl yürütme, anımsama, unutma, sorun 

çözme, kavramlar ve düşünme gibi zihinsel işlevleri tanımlar (Yeşilyaprak,2015) 

1.1.2. Çoklu Zekâ: Zekâ bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir 

ürüne şekil verme ya da problemleri çözme yeteneğidir (Gardner,1983).  

1.1.3. Sözel Dilsel Zeka:  Ana dilini yada yabancı dili kullanma, okuyarak, 

konuşarak, yazarak ve dinleyerek iletişim kurma düşüncelerini ifade edebilme ve di-

ğer insanları anlayabilme yeteneğidir (Saban 2001). 

1.1.4. Mantıksal Matematiksel Zeka: Bireyin mantıksal düşünme, sayıları et-

kilim kullanma, problemlere bilimsel çözümler üretme ve kavramlar arasındaki iliş-

kiyi ya da örüntüleri ayırt etme, sınıflama, genelleme yapma, matematiksel bir for-

mülle ifade etme, hesaplama, hipotezi test etme, benzetmeler yapma gibi davranışları 

kapsar (Selçuk, Kayılı ve Okut,  2002). 
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1.1.5. Görsel ve Mekânsal Uzamsal Zeka : Boşluğu zihinde canlandırabilme, 

üç boyutlu bir nesnenin sekil ve görüntüsünü hayal edebilme ya da başka bir deyişle, 

dünyayı doğru algılama üzerine gördüklerini yansıtabilme yeteneğidir (Saban 2001). 

1.1.6. Bedensel/ Kinestetik Zeka : Bedensel/ Kinestetik zeka, vücut hareketle-

rini kontrol etmeyi ve yorumlamayı fiziksel nesneleri manipüle etmeyi ve vücut ile 

zihin arasında bir uyum oluşturmayı sağlar. Bedensel zekası yüksek olan bireyler 

sportif hareketleri, düzenli ritmik oyunları kolayca uygulayabilir. Ayrıca bireyde ko-

ordinasyon, denge, hız, el becerisi ve esneklik dikkat çekicidir. Bu zeka vücudumu-

zun tümünü ya da el, ayak, parmak gibi organları, bir problemi çözmek, bir şey yap-

mak, bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla kullanma yeteneğidir (Saban 2004). 

1.1.7. Müziksel Ritmik Zeka : Duyguların aktarımında, müziği algılama ve 

sunumunda müziği bir araç olarak kullanma yeteneğidir. Müzik zekası yüksek olan-

lar, ritimlerle, melodilerle ve seslerle düşünürler, zihinlerini müzikten arındıramaz-

lar. Müziksel zeka müzikten hoşlanma, melodi üretme, melodileri hatırlama, tonal 

örüntüleri fark etme sesleri tanıyabilme yeteneğidir (Bacanlı, 2002). 

1.1.8. Sosyal-Kişiler Arası Zeka (İnterpersonal) :Diğer insanları anlama, on-

ların kişilik özelliklerini niyetlerini fark etme onlarla olumlu ilişkiler kurabilme ye-

teneğidir (Selçuk, Kayılı ve Okut, 2002). 

1.1.9. İçsel -Bireysel Zeka :İnsanın kendini anlama; kim olduğunu, zayıf ve 

güçlü yönlerini, isteklerini, duygularını fark etme, ne zaman nasıl davranacağını 

bilme ve bu doğrultuda yaşamını planlama ve yönlendirme yeteneğidir (Selçuk, Ka-

yılı ve Okut, 2002). 

1.1.10. Doğa Zekası : Doğacı zeka ile bir kişinin bir biyolog yaklaşımı ile 

hayvanlar bitkiler gibi yasayan canlıları tanıma, onları belli karakteristik özelliklerine 

bağlı olarak sınıflandırma ve diğerlerinden ayırt etme kabiliyeti veya bir jeolog yak-

laşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli durumlara 

karsı aşırı ilgili ve duyarlı olmasıdır ( Saban 2004). 

 

2. YÖNTEM   

Araştırma tarama modeli olup, var olan durumun tespit edilmesi amaçlanmış-

tır. Tarama modeli, araştırma konusunun var olan koşulları içerisinde tanımlanması-

dır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Saban (2001) tarafından geliştirilen 

“Eğitimciler İçin Çoklu Zeka Envanteri” ile 8 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Saban (2001) tarafından geliştirilen envanter likert tipi hazırlanmış 

olup on bölümden ve 80 maddeden oluşmaktadır. Kişisel bilgi formu cinsiyet, lise 
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türü, spor branşı, yaşadığı bölge, kardeş sayısı, ailede spor ile ilgili olan diğer kişi-

ler,ilgili olduğu diğer faaliyetler ve kaçıncı sınıfta okuduğu ile ilgili sorulardan oluş-

maktadır. 

Araştırma grubunu, Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğ-

retmenliği Bölümü 1. ve 4. Sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmakta-

dır. 1. Sınıfta öğrenim gören 80 öğrenci ve 4. Sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci top-

lam olarak 120 öğrenciden oluşan örneklemde, 1. Sınıftan 72, 4. Sınıftan 29 öğren-

ciye ulaşılmıştır. 

Elde edilen verilerin analizinde  SPSS(Statistical Package  for Social Sciences) 

for Windows 24.0 kullanılmıştır. Verileri değerlendirmek için, sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel metotlarla, ANOVA, T-testi, Post-hoc ve 

korelasyon analizleri yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Demografik özellikler ile İlgili Bulgular 

3.1.1. Tablo 1 Cinsiyet 

 Frekans Yüzdelik 

Erkek 87 86,1 

Kadın 14 13,9 

Toplam 101 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 14‘ü (% 13,9) kız öğ-

renci, 87’si (% 86,1) erkek öğrenciden oluşmaktadır. 

 

3.1.2. Tablo 2 Okuduğu Sınıf Düzeyi 

 

 Frekans Yüzdelik 

1 72 72,3 

4 29 28,7 

Toplam 101 100,0 
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Tablo 2 incelendiğinde 72 (%72,3) öğrencinin 1. Sınıf ve 29 (%28,7) öğrenci-

nin 4. Sınıfta okudukları görülmektedir. 

 

3.1.3. Tablo 3 Mezun Olduğu Lise Türü 

 Frekans Yüzdelik Geçerli Yüzdelik 

Birikimli 

Yüzdelik 

Düz lise 67 66,3 66,3 66,3 

Spor lisesi 2 2,0 2,0 68,3 

Diğer 32 31,7 31,7 100,0 

Toplam 101 100,0 100,0  

Tablo 3’te öğrencilerin 67’si (%66,3) düz lise, 2’si (%2) spor lisesi ve 32’si-

nin(%31,7) diğer lise ( Anadolu, Fen, Meslek) türlerinden mezun oldukları görül-

mektedir. 

 

3.2. Çoklu Zeka Envanteri ile ilgili Bulgular 

3.2.1. Tablo 4 Zeka Alanlarının Ortalaması ve Standart Sapmaları 

 X SS 

Sözel  2,6019 ,59468 

Mantıksal  2,3377 ,67688 

Görsel  2,5925 ,52800 

Ritmik  2,6811 ,69588 

Doğa  2,8321 ,78465 

Sosyal  3,0245 ,61014 

Kinestetik  2,967 9 ,66586 

İçsel  3,0388 ,50572 

 



Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının… 

363 

Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin zeka alanlarının orta-

lamalarında en yüksek içsel zeka, en düşük mantıksal-matematiksel zeka düzeyine 

sahip oldukları görülmektedir. 

 

3.2.2. Tablo 5 Cinsiyete göre Çoklu Zeka Alanlarının Ortalaması 

  N Ortalama  SS 

Sözel 

Erkek 87 25,7609 5,77806 

Kadın 14 27,7143 7,22759 

Total 101 26,0189 5,94685 

Mantıksal 

Erkek 87 24,1957 6,75153 

Kadın 14 18,0000 4,04145 

Total 101 23,3774 6,76878 

Görsel 

Erkek 87 25,4130 4,77761 

Kadın 14 29,2857 7,43223 

Total 101 25,9245 5,28004 

Ritmik 

Erkek 87 26,8913 6,92894 

Kadın 14 26,2857 7,69663 

Total 101 26,8113 6,95883 

Doğa 

Erkek 87 27,9565 8,12118 

Kadın 14 30,7143 5,58911 

Total 101 28,3208 7,84654 

Sosyal 

Erkek 87 30,3261 6,12846 

Kadın 14 29,7143 6,36957 

Total 101 30,2453 6,10140 

Kinestetik 

Erkek 87 29,0217 6,62148 

Kadın 14 34,0000 5,50757 

Total 101 29,6792 6,65864 

İçsel 

Erkek 87 29,9348 5,18289 

Kadın 14 33,0000 2,96648 

Total 101 30,2885 5,05397 
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Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetlerine göre zeka alanlarının orta-

lamalarında, içsel, kinestetik ve mantıksal zeka alanlarında farklılaşma olduğu, kız 

öğrencilerin içsel ve kinestetik, erkek öğrencilerin ise mantıksal zeka ortalamalarının 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

3.2.3. Tablo 6 Okuduğu Sınıf Düzeyine göre Çoklu Zeka Alanlarının Orta-

laması 

  N Ortalama SS 

Sözel 1 72 25,0000 5,86955 

4 29 27,5714 5,86150 

Total 101 26,0189 5,94685 

Mantıksal 1 72 23,7813 6,97338 

4 29 22,7619 6,56433 

Total 101 23,3774 6,76878 

Görsel 1 72 25,0938 4,94720 

4 29 27,1905 5,63577 

Total 101 25,9245 5,28004 

Ritmik 1 72 26,1875 6,94419 

4 29 27,7619 7,04205 

Total 101 26,8113 6,95883 

Doğa 1 72 27,5000 7,47900 

4 29 29,5714 8,40578 

Total 101 28,3208 7,84654 

Sosyal 1 72 30,2500 5,52414 

4 29 30,2381 7,03495 

Total 101 30,2453 6,10140 

Kinestetik 1 72 29,2188 7,34730 

4 29 30,3810 5,54505 

Total 101 29,6792 6,65864 

İçsel 1 72 30,0625 5,68494 

4 29 30,6500 3,95068 

Total 101 30,2885 5,05397 

Tablo 6’da öğrencilerin sınıf düzeyine göre zeka alanlarının ortalaması açısın-

dan anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınıf düzeylerinde sosyal ve içsel zeka ortala-

malarının yüksek, mantıksal zekanın düşük olduğu görülmektedir. 
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3.2.4. Tablo 7 Mezun Olduğu Lise Türüne Göre Çoklu Zeka Alanlarının 

Ortalaması 

  N Ortalama SS 

Sözel Düz 67 26,1667 5,60867 

Spor  2 22,0000 . 

Diğer 32 25,9375 6,93271 

Total 101 26,0189 5,94685 

Mantıksal Düz  67 23,2778 6,88108 

Spor  2 30,0000 . 

Diğer 32 23,1875 6,73517 

Total 101 23,3774 6,76878 

Görsel Düz  67 25,3056 5,14265 

Spor  2 18,0000 . 

Diğer 32 27,8125 5,10188 

Total 101 25,9245 5,28004 

Ritmik Düz  67 25,5556 7,16517 

Spor  2 33,0000 . 

Diğer 32 29,2500 5,94979 

Total 101 26,8113 6,95883 

Doğa Düz 67 28,0556 8,40729 

Spor  2 23,0000 . 

Diğer 32 29,2500 6,74784 

Total 101 28,3208 7,84654 

Sosyal Düz  67 29,6111 6,38873 

Spor  2 34,0000 . 

Diğer 32 31,4375 5,51324 

Total 101 30,2453 6,10140 

Kinestetik Düz  67 27,9722 6,60946 

Spor  2 37,0000 . 

Diğer 32 33,0625 5,38478 

Total 101 29,6792 6,65864 

İçsel Düz 67 29,4167 4,95335 

Spor  2 36,0000 . 

Diğer 32 32,0000 4,92805 

Total 101 30,2885 5,05397 

Tablo 7’de öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre ağırlıklı olan zeka 

alanları ortalamasına bakıldığında, spor lisesinden mezun olan öğrencilerin görsel, 

mantıksal, ritmik, sosyal, kinestetik ve içsel zeka alanlarında farklılaşma olduğu gö-

rülmüştür. 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin cinsiyet, okudukları sınıf 

düzeyi, mezun oldukları okul türüne göre Çoklu Zeka alanlarında anlamlı farklılık-

ların olmadığı tespit edilmiştir. Hipotezlere bağlı olarak oluşturulan alt problemlere 

göre değişkenler tekrar ele alınarak post hoc testi uygulanmış ve zeka alanlarının 

ortalamalarına göre farklılaşmalar tespit edilmeye çalışılmış ve bu bağlamda belli 

değişkenlerde farklılaşmaların olduğu tespit edilmiştir.  

Uygulanan testin sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine göre sözel-dilsel, rit-

mik, sosyal, doğa, görsel-uzamsal zeka alanlarında anlamlı fark olmadığı ancak kız 

öğrencilerin içsel ve kinestetik, erkek öğrencilerin ise mantıksal zeka ortalamalarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Okudukları sınıf düzeyine göre zeka alanlarının puan ortalamalarında anlamlı 

farklar olmadığı , öğrencilerin mezun oldukları okul türüne göre ise sözel-dilsel ve 

doğa zeka alanlarının ortalamalarında anlamlı fark olmadığı, mantıksal, ritmik, sos-

yal, kinestetik ve içsel zeka alanlarında farklılaşmanın spor lisesinden mezun olan 

öğrencilerin lehine ancak görsel zeka alanında farklılaşmanın aleyhlerine olduğu tes-

pit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda birinci hipotezde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

öğrencilerinin kinestetik, mantıksal, sosyal ve içsel zeka alanları ortalamalarının yük-

sek çıkması beklenmiş ancak sonuç mantıksal zeka alanı ortalaması için yetersiz bu-

lunmuştur.  

İkinci hipotez olan cinsiyet değişkenine göre bakıldığında kız öğrencilerin iç-

sel, kinestetik, mantıksal zeka alanlarının, erkek öğrencilerin ise sosyal, kinestetik, 

mantıksal zeka alanlarının yüksek olması beklenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre kız 

öğrencilerin zeka alanlarında beklenen sonuca yakın değerlere ulaşılırken erkek öğ-

rencilerde beklenen ortalamalara ulaşılamamıştır.  

Diğer bir hipotezde okudukları lise türüne göre birincil zeka alanları arasında 

farklılık olduğu savunulmuş ve bu farklılığın spor lisesi lehine olması beklenmiştir, 

bulgularda istenilen sonuca yakın değerlere ulaşılmıştır ancak bu bulguların örnek-

lem yetersizliğinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Zekanın toplumlar ve eğitim üzerinde yıllardır sürüp giden etkisini sadece dil 

ve matematik zekasını hesaba katan klasik zeka testi ve zekanın tanımlanması tarihe 

karışmıştır (Gardner,1999). Bu yüzden, öğretmen adaylarının sahip oldukları zeka 

alanları çoklu zeka kuramına dayalı olarak  demografik özelliklerine göre tespit edil-

mesi ve buna yönelik olarak eğitim yapılması önemlidir. Bu konu ile ilgili yapılan 
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çalışmalar incelendiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde herhangi bir çalışma-

nın yapılmadığı tespit edilmiştir. İlköğretimden itibaren çocukların zeka alanlarına 

yönelik gelişimleri açısından eğitimde önemli yeri olan Beden Eğitimi ve Spor öğ-

retmeni adaylarının çoklu zeka alanlarının ortaya konması ve demografik özellikle-

rine göre incelenmesi önem taşımaktadır.  

Araştırmada hipotezlerin tamamına ulaşılamamış olmasının nedeni daha ön-

cede belirtildiği gibi örneklem grubunun yeterli sayıda olmaması olarak düşünülmek-

tedir. Bundan dolayı araştırmayı desteklemesi ve geliştirilmesi için; 

1. Örneklem grubunun sayısının arttırılarak araştırmanın tekrar yapılması, 

2. Araştırmanın tüm sınıf düzeylerine uygulanması, 

3. Araştırmanın her spor branşı için hangi zeka alanının kullanıldığını tespit 

edecek yeni bir araştırmaya temel oluşturması, 

4. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği derslerinde kullanılan öğretim yöntem-

lerinin ele alınarak yeni bir araştırmanın yapılması önerilir. 

Ayrıca çoklu zeka kuramının öğretim ortamlarında kullanılması için kaynak 

kitapların ve materyallerin geliştirilmesi, öğretimin her kademesinde çoklu zeka 

alanlarına göre öğretim yöntemlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin  kullanılması 

için, öğretmen yetiştiren kurumların müfredat düzenlemesi sağlanmalıdır.  
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ÖZET: Birey doğuştan getirdiği merak duygusuyla kendisini, çevresini 

anlamlandırma çabası içindedir. Bu çabayla yaşamın amacını kavrayan birey, 

bununla da yetinmeyecek ve yaşamın değerini arttırma gayesi içine girecektir. 

Yaşamı değerli hale getirmek için ise bireyin sorgulayıcı ve eleştirel tutuma 

sahip olması gerekmektedir. Bu eleştirel tutum ile insan kendinden başlayarak 

toplumu, toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, felsefi, ideolojik sistemleri 

sorgulama cesaretini gösterebilmelidir. Bireyin toplumu ve toplumsal yapıları 

sorgulayıp gereken dönüşümü gerçekleştirme cesaretini gösterebilmesi için her 

türlü baskıdan uzak, özgür bir birey olması gerekmektedir. Tüm bunların ger-

çekleşmesi bireyin aldığı eğitimle doğrudan ilişkilidir. Herhangi bir otoritenin 

ve ideolojinin etkisi altında kalan baskıcı bir eğitimle bireyin özgürleşmesi, ya-

şamı eleştirel bir tutumla değerlendirebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, 

son yıllarda bireyin eleştirel bir bakış açısı kazanmasını sağlamaya yönelik eği-

timde yeni arayışlara geçilmiştir. Bu yaklaşımlardan biri "eleştirel pedagoji" 

olarak bilinmektedir. Bu çalışmada, eleştirel pedagojinin tarihsel süreci, eleşti-

rel pedagojinin eğitime yansımaları ve mevcut eğitime getirdiği eleştiriler ele 

alınarak eleştirel pedagojiye yönelik kavramsal bir çerçeve sunulması amaç-

lanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eleştirel pedagoji, Paulo Freire, Radikal eğitim 

anlayışı 

 

Critical Pedagogy 

 

ABSTRACT: An individual is trying to make sense of himself/herself 

and his/her environment with innate curiosity. The individual who grasps the 

purpose of life with this effort will not be content with it and will aim to in-

crease the value of life. In order to make life valuable, the individual has to 

have an inquisitive and critical attitude. With this critical attitude, one should 

have the courage to question society, economic, social, cultural, philosophical 

and ideological systems in society. In order for the individual to show the cour-

age to question the society and social structures and realize the necessary trans-

formation, he/she must be a free individual, free from all kinds of oppression. 
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The realization of all is directly related to the education of the individual. It is 

not possible for the individual to be liberated and to evaluate life critically with 

a repressive education under the influence of any authority and ideology. 

Therefore, in recent years, new searches have been started in education to en-

sure that individuals gain a critical perspective. One of these approaches is 

known as "critical pedagogy". In this study, it is aimed to provide a conceptual 

framework for critical pedagogy by analyzing historical process of critical ped-

agogy, the reflections of critical pedagogy on education and the criticisms it 

brings to current education. 

Keywords: Critical pedagogy, Paulo Freire, Radical education 

 

 

1. GİRİŞ 

 “Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez.” (Sokrates)  

İnsan doğuştan getirdiği merak duygusuyla kendisini, çevresini anlamlan-

dırma çabası içindedir. Bu çabayla yaşamın amacını kavrayan insan bununla da ye-

tinmeyecek yaşamın değerini arttırma gayesi içine de girecektir.  Yaşamı değerli hale 

getirmek için ise bireyin sorgulayıcı ve eleştirel tutuma sahip olması gerekir. Bu eleş-

tirel tutum ile insan kendinden başlayarak toplumu, toplumdaki ekonomik, sosyal, 

kültürel, felsefi, ideolojik sistemleri sorgulama cesaretini gösterebilmelidir. Bireyin 

toplumu ve toplumsal yapıları sorgulayıp gereken dönüşümü gerçekleştirme cesare-

tini gösterebilmesi için her türlü baskıdan uzak özgür bir birey olması gerekmektedir. 

Tüm bunların gerçekleşmesi bireyin aldığı eğitimle doğrudan ilişkilidir. Herhangi bir 

otoritenin ve ideolojinin etkisi altında kalan baskıcı bir eğitimle bireyin özgürleş-

mesi, yaşamı eleştirel bir tutumla değerlendirebilmesi mümkün değildir. 

 Bireyin kendini gerçekleştirmesi, özgürleşmesi, toplumu değiştirmesi veya 

dönüştürmesi için eğitimin özgürleştirici bir işleve sahip olması gerekmektedir (Sa-

ğıroğlu, 2008). Toplumun sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yapısıyla yakın ve 

karmaşık ilişkileri içinde şekillenen eğitim kavramının tanımına baktığımızda yaygın 

olarak kullanılan “istendik yönde davranış değişikliği” (Ertürk, 2013; Senemoğlu, 

2015), “kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürlenme yoluyla davranış değişikliği” (Demirel, 

2015), “insan beyninde fiziksel uyarıcılar sayesinde istendik biyokimyasal değişik-

liklerin meydana gelme süreci” (Sönmez, 2015)  tanımları bile eğitim sürecinin bir 

baskı altında olduğunun göstergesidir (Yılmaz ve Altınkurt, 2011). İstenilen davranış 

değişikliklerini oluşturmak için eğitim, okullarda belirlenen hedefler doğrultusunda 

planlanarak profesyonel kişiler tarafından verilmektedir. Otorite tarafından toplumda 

baskın olan ideoloji doğrultusunda belirlenen bilgi ve becerileri yeni kuşaklara ak-

tarma görevini okullara yükleyen geleneksel eğitim anlayışında tek söz sahibi olan 
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öğretmenlerin öğrencilerden bekledikleri görevler ve yükümlülükler vardır. Öğret-

menin hakimiyetini kurduğu sınıflarda ezbere dayalı, disiplin ve ceza gerektiren eği-

tim itaati meşrulaştırarak öğrencinin sorgulamadan itaat etme davranışlarını kazan-

masına sebep olacaktır (Dewey, 2014; Spring, 1997; Yıldırım, 2013). Eğitimin öz-

gürleşebilmesi için geleneksel eğitim anlayışının eleştirilmesi yetmemekte bu mev-

cut düzene alternatif anlayışların bulunması da gerekmektedir. Geleneksel eğitim an-

layışına alternatif yaklaşımların en önemlilerinden biri olan eleştirel pedagoji, eğitim 

kurumlarından olan okulların içinde bulunulan toplumun siyasal, ekonomik, politik, 

sosyal yapısıyla ilişkilerini incelemektedir (İnal, 2010; McLaren, 2001).  

 

1.1. Eleştirel Pedagojinin Tarihsel Süreci  

Grekçe bir kavram olan pedagoji çocukların idare edilmesi anlamına gelmek-

tedir. Antik Yunan döneminde çocuklarla ilgilenen eğitimci görevini üstlenen köle-

lere pedagog denmektedir. Pedagojiye verilen anlam ve değer zaman içinde kapsa-

mını genişletmiştir. Birçok kaynakta çocuk eğitimi olarak geçen pedagoji bireyin 

kültürlenmesini, bilinçlenmesini ve bilgilenmesini içermektedir. Geleneksel anla-

yışta var olan ve öğrenirken itaat etmeyi bilinç altına yerleştirme özelliğine sahip 

olan pedagoji radikal eleştirilere maruz kalmaktadır (Yıldırım, 2013). 

Bireyin doğuştan getirdiği saf özelliklerinin toplumsal yapı ve kurumların bas-

kısıyla değiştirilerek bozulduğunu dile getiren Rousseau (2003) özgürlüğün, insan 

olmayla aynı anlama geldiğini savunarak bireyin varoluşsal değeri ve vicdanını ele 

almasıyla eleştirel yaklaşımın temelleri atmıştır. Rousseau’nun başlattığı eleştirel 

eğitim kuramın yayılmasında ise Frankfurt Okulu olarak adlandırılan akıma bağlı 

bilim insanları etkili olmuştur. Günümüzde ise bu anlayış eleştirel pedagoji olarak 

varlığını devam ettirmektedir. Eleştirel pedagoji anlayışının oluşmasında Ame-

rika’da John Dewey, Hiyhlanger Okul’unda yer alan Myles Horton gibi eğitimcilerle 

birlikte Martin Luther King ve Malcolm X gibi insan hakları savunucuları da katkı 

sağlamıştır. Herbert Kozol, Jonathan Kozol, Maxine Greene, Michael Apple ve Ivan 

Illıch gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında etkin olan yazarların öncülüğünde Ameri-

kan akademik alanında ele alınmaya başlanmıştır (İnal, 2010; McLaren, 2011).   

Marksist gelenekten de etkilenen eleştirel pedagoji, Marksist kuramcıların eği-

timi tanımlanmasıyla anlam zenginliği kazanmaktadır. Eğitimi, sosyal eşitsizliklerin 

yeniden üretimi açısından ideolojik bir devlet aygıtı olarak tanımlayan Althusser’in 

yanı sıra  eleştirel pedagojinin öncüsü olarak kabul edilen Freire, eğitimi ezilenleri 

özgürleştirme süreci olarak tanımlamaktadır (İnal, 2010).  
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1.2. Paulo Freire’nin Eğitim Anlayışı 

Eğitim alanında önemli bir isim olan Brezilyalı eğitimci Paulo Freire eğitim, 

politika, özgürleşme ve emperyalizm arasındaki ilişkilerin önemini anlayan ilk eği-

tim düşünürlerindendir. Freire, insanların yaşadığı sıkıntıların eğitimle olan bağlan-

tılarını göstermeye çalışmıştır. Eğitimin tarafsız olmadığını söyleyen Freire’e göre 

eğitim insanların toplumsal sistemlerin mantığını içselleştirmelerini kolaylaştırarak 

mevcut düzene uyum sağlamaları için araç işlevi görmekle birlikte eğitim insanları 

içinde bulundukları topluma eleştirel bir zihinle bakmalarını sağlayarak toplumun 

dönüştürülmesine nasıl katkı sağlayacaklarını keşfetmelerine de yardımcı olur. Fre-

ire’ye göre insanlar kendilerini, nesneleştirdikleri dünyadan ayırarak karar verici du-

ruma gelirler ve böylelikle kendilerini sınırlayan durumları aşabilme yetisine sahip 

olurlar. Böylece insanlar kendilerini eleştirebilme cesaretini göstererek toplumda ve 

kendisinde var olan davranışlar üzerinde düşündükten sonra kendilerini ve toplumu 

değiştirme eyleminde bulunabileceklerdir. Bu ise insanın eleştirel bilince sahip ol-

masını gerektirmektedir (Ayhan, 2009; Freire, 2010; Yılmaz, 2016). 

Freire’nin eleştirel pedagojisinin temelinin oluşturan bazı kavramlar vardır. 

Bunlar; praksis kavramı, sessizlik kültürü kavramı, bankacı eğitim modeli, sorun ta-

nımlayıcı modeldir. 

 

1.2.1. Praksis Kavramı 

Praksis kavramı eylem ve söylemin bütünleşerek bilinçli eylemin özünü ortaya 

koyar. İnsan davranışlarının etkililiğini artıran ve insanın kendi iç dünyasını oluştur-

masına, özgürleştirmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan Praksis kavramı, temelde 

teori ve pratiğin birliğine vurgu yapmaktadır. Freire özgürleşmenin bir praksis oldu-

ğunu söyleyerek insanların toplumu ve dünyayı dönüştürme için düşünmesi ve ey-

leme geçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Freire’ye göre düşünce ve eylem birliği 

sadece insanlara özgüdür.  Freire’nin eleştirel pedagoji anlayışının temelinde olan 

insanların toplumu ve toplumdaki sistemleri özgürce ve eleştirel tutumla inceleyerek 

toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmeleri için bilinçte olanları eyleme geçirmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda bireyin eğitim sürecinde nesne durumundan çıkıp özne 

durumuna getirilmesi gerekmektedir. Eğitim öğrencinin beynine bilgi yükleyen bir 

araç olmaktan ziyade öğrencinin bilgilerini eyleme dönüştürebilmesini sağlamalıdır. 

Çünkü eyleme dönüşmeyen bilgi dünyayı dönüştürmeye yetmeyecektir (Akkaya, 

2014; Freire, 2010; Yılmaz, 2016).  
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1.2.2. Sessizlik Kültürü 

“Ezilenlerin Pedagojisi” adlı kitabıyla eğitim anlayışını tüm dünyaya duyur-

mayı başaran Freire, ezen ve ezilenleri ele alarak eğitimin toplumun insanileştirilme-

sini hedeflemesi gerektiğini belirtmektedir. Ona göre adaletsizlik, sömürü, baskı in-

sanlaşma ile engellenir ve ezilenlerin adalet özlemiyle kaybettikleri insanlığını ka-

zanma mücadelesini başlatabilirler. Ama bunu kendilerini ezenleri ezerek değil, eleş-

tirel bilince sahip olmayla gerçekleştirilmelidir. Fakat düşünceyle eylemi birleştire-

meyen insanlar özgürlük mücadelesine girişmeyecektir. Mevcut toplumsal düzene 

uyum sağlamış, bu yapıya teslim olmuş özgürleşme arzusunda bulunmayan ezilenle-

rin içinde bulundukları durumu Freire, “sessizlik kültürü” olarak adlandırmaktadır. 

Sessizlik kültürü bireyin kendi zincirlerini kıramaması, sürü haline gelmesidir. Fre-

ire’ye göre mevcut eğitim sistemi sessizlik kültürünü oluşturmaktadır. Sessizlik kül-

türündeki ezilenler ezenlerin  kendilerine sunduklarını olduğu gibi kabul eder, ezen-

lerin çıkarlarına hizmet eden düzeni eleştirmezler ve eleştirenleri duymadıkları gibi 

kendi iç seslerini duymayı da reddederler. Freire'ye göre sessizlik kültürünü mevcut 

eğitim sistemi oluşturmaktadır. İçinde bulunulan toplumda baskın güçlerin eğitime 

yön verdiği geleneksel eğitim anlayışında, öğretmen hakimiyetinde olan öğrencilerin 

kendilerine sunulanın dışına çıkması engellenmektedir (Freire, 2010; Yıldırım, 2013; 

Yılmaz, 2016). 

 

1.2.3. Bankacı Eğitim Modeli 

Tasarruf yatırımı olarak görülen geleneksel eğitim anlayışında öğrenciler ya-

tırım nesneleri öğretmenler ise yatırımcıdır. Geleneksel anlayışta öğrenciler bir boş 

kaba benzetilir ve öğretmenler ise bu boş kapları doldurabildiği ölçüde iyi bir öğret-

men olarak kabul edilir. Sessizlik kültürünü benimseyen öğrenciler de bu doldurul-

maya izin verdiği ölçüde iyi öğrencilerdir. Freire’ye göre bankacı eğitim modelinin 

özellikleri şöyledir; 

 Öğretici konumunda olan öğretmen ders anlatır ve dinleyici konumunda olan 

öğrenciler sorgulamadan anlatılanları beyinlerine yerleştirir. 

 Tüm bilgilere sahip olan öğretmendir ve hiçbir şey bilmeyen öğrenciler bil-

gileri elde etmek için öğretmene muhtaçtır. 

 Sınıf ortamında her şeyi düşündüğü varsayılan öğretmen hiçbir şey düşüne-

meyen öğrenciler için bile düşünmektedir. 

 Eğitim sürecinde sadece konuşan ve aktif olan öğretmendir. Pasif olan öğ-

renciler ise konuşan öğretmeni sessizce dinlemektedir. 

 Öğretmen öğrencileri disipline etmekten sorumludur. 
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 Eğitim sürecinde öğretim yöntemini ve materyalleri öğretmen seçer ve öğ-

renciler buna uymak zorundadır. 

 Her şeyi öğretmen yapar, öğrenciler öğretmenin yaptıklarına izleyerek katı-

lırlar.  

 Öğretmen ders içeriğini belirler, görüşleri ve ihtiyaçları dikkate alınmayan 

öğrenciler bunu kabullenir. 

 Sınıf içinde otoritesini sağlamlaştıran öğretmen öğrencilerin özgürlüğünü kı-

sıtlamaktadır. 

 Eğitim sürecinin öznesi öğretmen, nesnesi ise öğrencidir (Freire, 2010). 

Öğrenciler bu eğitim sistemiyle sürekli yüklenen bilgi yığınlarıyla meşgul 

olurlarsa eleştirel bilinçleri körelecektir. Bankacı eğitim modelinde var olan öğren-

cilerin dinlemesi gereken ders saatleri, okuma ve ev ödevleri, sınıf geçme ölçütleri 

öğrencinin tüm düşünme becerilerinin gelişimini engelleyecektir. Bankacı eğitim 

modeliyle yaratıcılık, dönüşüm ve bilgi eksikliği yüzünden rafa kaldırılan ve ezilen-

ler konumuna gelen öğrenciler sessizlik kültürünün içine gireceklerdir. Eğitim süre-

cinde sadece bilgi yüklenilen konumunda olan öğrencinin bilinçli eylemde (praksis) 

bulunması imkansızlaşacaktır.  

 

1.2.4. Sorun Tanımlayıcı Eğitim Modeli 

Freire özgürleşmek isteyenlerin bankacı eğitim modeli olarak tanımladığı 

mevcut eğitim anlayışından vazgeçmesi gerektiğini söylemektedir. İnsanların bilgi 

hesabına yatırım yapmayı hedefleyen bankacı eğitim modeli yerine insanların kendi-

siyle ve toplumla ilişkilerindeki problemleri tanımlayarak eleştirel tutumla bu prob-

lemleri çözümlemeyi amaçlayan sorun tanımlayıcı eğitim modelini savunmaktadır. 

Çünkü sorun tanımlayıcı eğitim modeli, insanların dünyayı nesneleştirmelerini ve 

onu eleştirel bir bakışla değerlendirip değiştirmek için eylemde bulunmalarını sağla-

yacaktır. Bu eğitim anlayışında öğretmen bilgiyi depolama gayretinde olmayıp öğ-

rencinin eleştirel yeteneklerine odaklanarak öğrenmesini sağlayacağı için öğrenci-

lerde eleştirel düşünme becerileri gelişecektir (Durakoğlu, Biçer ve Zabun, 2013).   

 Öğrenci öğretmen arasında diyalog ilişkilerini önemseyen sorun tanımlayıcı 

modelde öğretmen ve öğrenci, işbirliği içinde hem öğreten hem öğrenen konumun-

dadır. Öğretmen kendi bilincini öğrencinin bilinciyle sürekli biçimlendirmektedir. 

Öğrenciler uysal dinleyici durumundan çıkmış öğretmenle diyalog içinde eleştirel 

tutum sergileyebilmektedir. Öğretmen öğrenci arasındaki hiyerarşi ortadan kaldırıl-

dığı için öğrenci nesne konumunda değil, özne konumundadır. Böylece öğrencide 



Eleştirel Pedagoji 

375 

sorgulama, eleştirel tutum gelişecek, bilinçli eylemde bulunduğu için sessizlik kül-

türü de son bulacaktır. Eğitim özgürleştirici bir pratiğe dönüştüğü için ezen ve ezile-

nin olmadığı bir topluma dönüşüm sağlanabilecektir (Freire, 2010). 

 

1.3. Eleştirel Pedagojinin Mevcut Eğitime Eleştirileri 

Var olan toplumun sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yapısıyla iç içe ve 

karmaşık ilişkiler içinde şekillenen eğitim, toplumda söz sahibi olan baskın güçlerin 

etkisi ve denetimi altındadır. Ve toplumun yönetiminde ayrıcalıklı güce sahip olan 

kesimler kendi istek ve çıkarlarını elde etmek için eğitimi bu doğrultuda şekillendir-

meyi amaçlamaktadırlar. Topluma egemen olan bu güçler eğitimi, öncelikle devlet 

için iyi bir yurttaş üreten bir mekanizmadan, ekonomi için gerekli özelliklere sahip 

bireyler yetiştiren bir mekanizmaya dönüştürmüşlerdir. Meslek edinmenin tek yolu-

nun böyle bir eğitim mekanizmasından elde eden bireyler için eğitim, sadece gele-

ceğe yönelik yatırım yapma anlamındadır. Birçok aile çocuklarının eğitimle ücretli 

bir iş ve daha rahat bir hayat kurabilecekleri için eğitimlerini tamamlamalarını arzu-

lamaktadır (Balcı, 2016; Ercan, 1998; Gök, 1999). Özellikle yoksul ülkelerde halk 

yoksul oldukları için okulu ekonomik statülerini artma kapısı olarak görmektedirler.  

Bununla birlikte eğitimin piyasalaştırılması, okulların kâr amacı güden bir işletme 

mekanizmasına dönüştürülmesi, eğitimin mali sorumluluklarının velilere yüklen-

mesi, toplumda ezilen kesim için eğitim imkanlarının giderek azalmasına yol açmak-

tadır. Bu nedenle eğitimde var olan eşitsizlikler zamanla derinleşmektedir. Bu gibi 

nedenlerle eğitimin bireyler arasında eşitlik ve gelir dağılımında adalet sağladığına 

ilişkin fikirlerin doğru olmadığı, toplumdaki eşitsizliklerin okullarda yeniden üretil-

mesi eleştirilmiştir (Sağıroğlu, 2008; Tan,1983). 

Geleneksel eğitim anlayışında eğitimin toplumda baskın olan güçler tarafından 

belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanan eğitim programları eleştirel pedagog 

savunucuları tarafından eleştirilmiştir. Çünkü bankacı eğitim modelinde de olduğu 

gibi öğrenci sadece öğretmenin gerekli gördüğü konuları öğrenmek zorundadır. Öğ-

retmenin öğrenciye bilgi yüklemesinden ibaret olan bu anlayışta bilgi insanlar tara-

fından kullanılmaktan çok insanları kullanan bir şeye dönüşmüştür. Bilgi bireyin ve 

toplumun gelişmesini, özgürleşmesini değil, belirlenen becerilerin kazanılmasını ve 

karı desteklemektedir. Eleştirel pedagoji bazı bilgilerin mevcut sistemde baskın kül-

tür tarafından meşrulaştırılıp baş tacı edilirken bazı bilgilerin değersizleştirilmesini 

eleştirmektedir. Örneğin; neden tarihteki “büyük adamlar” hakkında bilgiler öğretil-

mek zorundayken kadınlar ve azınlıklar görmezden gelinir? Neden bilimsel bilgiye 

günlük bilgiden daha fazla değer veririz? Neden ve nasıl bazı bilgiler baskın ideolo-
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jileri güçlendirmek için kullanılır? (McLaren, 2011).  Ayrıca mevcut eğitim siste-

minde tek söz sahibi olan öğretmenin ödül ve ceza kullanarak öğrencileri disipline 

etmesi, öğrencilerin yaratıcılığını, eleştirel düşünme becerisini köreltmesine, öğren-

cinin düşünce ve eylemi birleştirememesinden dolayı sessizlik kültürünün içine gir-

mesine neden olduğu için eleştirilere maruz kalmıştır. Kısacası tüm bu olumsuz du-

rumların sistematikleştiği okullar bir eğitim yuvası olmaktan çok bir pazar, piyasa 

odaklı bir kurum, bireyleri iyileştirmeye çalışan bir bakım evi, kontrol altına almaya 

ve disipline etmeye çalışan bir hapishane ve insanların eleştirel düşünme becerilerini 

körelten ideolojik bir araç olduğu için eleştirilmiştir (McLaren, 2011, Yıldırım, 

2013). 

 

1.3.1. Eğitim Kurumu Olan Okullara Yönelik Eleştiriler 

Aile gibi doğal bir işleyişe sahip olmayan okul, bireysel amaçlar ve toplumsal 

ihtiyaçları gözeten bir eğitim kurumudur. Okul belirlenen hedefler doğrultusunda 

programlanmış ve sistematikleştirilmiş bir yapıya sahiptir. Birbirinden farklı inanç-

ları, kültürel değerleri, düşünce, dil ve eylemleri içinde barındıran toplumsal bir ku-

rumdur. Tarihsel sürece baktığımızda eski çağlarda eğitim kurumu olarak okulun 

varlığıyla karşılaşmamaktayız. Yazının icat edilmesiyle okul Sümerler döneminde 

saray ve mabetlerin ekonomik gelir-giderlerini kayıt altına almak için yazıcılar ye-

tiştirmeyi amaçlamaktadır.  Zamanla Sümerlerin eğitim öğretim merkezi haline gel-

miştir (Yayla, 2011). İlkçağlarda okul öğretmen denetiminde öğrenciye bilgi aktarma 

işlevinde olmuştur. Rousseau ve Pestalozzi gibi eğitim öncülerinin etkisiyle 18. Yüz-

yılda eğitime anlayışları değişmeye başlamıştır. Sanayi devrimiyle birlikte artan bil-

gilerin saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçladığı için okullara olan ih-

tiyaç da artmıştır. Günümüz dünyasında ise birey ve toplum yararı için demokratik-

leşmeyi amaçlayan okul iş ve üretim merkezli hale gelmiştir (Yayla, 2011; Yıldırım, 

2013).   

 Okul öncesi eğitim için okul kurumuyla tanışan birey eğitimine ilkokul, or-

taokul, ortaöğretim, yüksek öğretim, lisans üstü öğretimle devam etmektedir. Birey-

ler yaşamlarının büyük bir kısmını okullarda geçirmektedirler. Bu nedenle okul ya-

pısı ve işleyişi eğitim sosyolojisinin en önemli araştırma konularından olmuştur. Sos-

yolojinin önemli yaklaşımlarından olan işlevselci anlayışa göre eğitim toplum de-

vamlılığını sağlamak için gerekli olan bilgi, beceri ve kültürel değerleri bireylere ak-

tarmalıdır. Bu yaklaşıma göre eğitimin üç ana görevi vardır. Bunlardan ilki ekonomi 

toplumunun ihtiyaç duyduğu insan gücünü sağlamak, ikincisi karmaşık olan toplum-

sal yapılar için becerikli bireyleri seçme ve uygun görevlere yerleştirme, üçüncüsü 
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ise toplumsal uyum için kültürel değerleri ve bilgi birikimlerini gelecek nesillere ak-

tarmaktır. Sosyolojinin diğer önemli yaklaşımı olan çatışmacı anlayış ise eğitimi eği-

tim kurumu olan okullar ile toplumdaki egemen güçler arasındaki ilişkilere odakla-

nır. Toplumdaki egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda önemli olan bilgi ve bece-

rileri bireylere aktarma görevi okullara yüklendiği için çatışmacı anlayışa göre okul-

lar yeniden üretim alanıdır. Okullar toplumsal yapı içinde var olan sınıf, kültür, cin-

siyet, sosyo-ekonomik farklılıkları yeniden üretmektedir (Yayla, 2011; Yıldırım; 

2013). Toplumdaki egemen gücün isteği doğrultusunda tek tip birey yetiştiren okul-

lar eleştirel pedagogların ele aldığı önemli konulardan biridir. Bu doğrultuda okulu 

birçok farklı boyutlarda eleştiren ve eleştirilerine sağlam gerekçeler sunan en önemli 

eleştirel pedagog Ivan Illıch’tir. 

 

1.3.2. Ivan Illıch’in Okulsuz Toplum Anlayışı   

 Illich okulu sadece egemen gücün etkisi altında kaldığı için değil bireyi dip-

lomalara, sertifikalara bağlı kıldığı için, otoriteler tarafından toplumun kültürel de-

ğerlerini zorla benimsetmeye çalıştığı için, toplumsal ayrımcılıkları artıran bir kurum 

olduğu için eleştirmektedir. Egemen güçlerin baskısıyla sistematik köleleştirmeye 

olanak sağlayan okullarda okulun toplumsal bir ihtiyaç olup olmadığını sorgulayan-

ların aşağılanmakta olduğunu savunmaktadır. Illich’e göre varlığı ve işleyişi tartışı-

lamayan okullarda öğretmenler tarafından öğretilenler dışında bireyin bir şey öğre-

nemeyeceği algısı toplumda oluşturulmaya çalışıldığı için bireyler okullara bağımlı 

hale gelmişlerdir. Böylece bu kurumlara bağımlı olan insanlar okul yaşamı dışında 

bireysel öğrenme çabasına girememektedir. Yaşamlarının her anında meraklı olan ve 

bu meraklarını gidermeye çalışan, kendini tanıma ve gerçekleştirme çabası içinde 

olması gereken insanların yaşam boyu öğrenme becerileri okullara olan bağımlıkları 

nedeniyle körelmeye başlamaktadır. Illıch diploma odaklı olan okulları mantıklı bul-

mamaktadır. Okullarda eğitim almayan yani diploması bulunmayan bireylerin belir-

lenen işin becerilerine sahip bireyler yerine diplomaya sahip olduğu halde bu iş için 

gerekli olan becerilere sahip olmayan bireylerin işte görevlendirilmesine olanak sağ-

ladığı için bu sistemi eleştirmektedir. Ona göre okullar toplumdaki egemen güçlerin 

ilişkilerini bu diplomalarla devam ettiren bir kurumdur (Illıch, 2017).  

Okullaşmayı reddederek, öğrencilerin ne öğrendiğiyle değil sadece bir iş ol-

maktan öteye geçmeyen öğretmenlik mesleğine de karşı çıkan Illıch okulsuz toplumu 

savunmaktadır. Ona göre yaşamı boyunca hiçbir okulda eğitim göremeden hayatını 

kaliteli bir şekilde devam eden insanların olması okulların varlığını önemsizleştir-

mektedir. Okuldan eğitim alan insanlar bile hayatlarını devam ettirmelerini sağlayan 

beceri ve yeterlilikleri okul dışında kazanmaktadırlar.  Illıch eğitimi önemsemekle 
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birlikte okulların toplumun olmazsa olmazı haline getirilmesini eleştirmektedir (Il-

lıch, 2017; Yayla, 2011). 

 

1.4. Eleştirel Pedagojinin Vaadleri 

 Eğitimin tarafsız olamayacağını temele alan eleştirel pedagoji, eğitimin bire-

yin kendi benliğini keşfederek özgürleşmesine olanak sağladığını ve bununla birlikte 

toplumsal yapıları da değiştirme ve geliştirme gücüne sahip olduğunu savunmaktadır 

(Sağıroğlu, 2008).  Bu doğrultuda devlete egemen olanlar toplumdaki tüm bireylerin 

iyiliği için çalışan tarafsız bir yapı olmalıdır (Gök, 1999). Eleştirel pedagoji dünyayı 

dönüştürmek için toplumun ezilen kısmının yanında olmakta, eğitim camiasında hala 

umudunu kaybetmeyen vatandaşlar için ekonomik, kültürel, siyasi açıdan destek ol-

maktadır (McLaren, 2011).  

Freire’nin sorun tanımlayıcı eğitim anlayışı doğrultusunda öğrencilerin var 

olan problemleri fark edebilmesi ve toplumda baskın olan ideolojiyle mücadele etme 

süreçlerine katılmaları amaçlanmaktadır. Praksis kavramını hayatına geçirmeyi ba-

şaran öğrenciler eğitim sürecinde nesne konumundan çıkıp özne konumuna gelmek-

tedir. Böylece sınıf ortamlarında bilinçlerini eylemlere dönüştürme fırsatı bulmakta-

dırlar. Eleştirel pedagojide eğitim çocuğun bir meslek sahibi olmasını değil, eleştire-

bilen, sorgulayabilen, özgürleşmiş bir insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciye 

yalnızca bilgi yükleme işlevinde değil öğrencinin her yönüyle yani duyuşsal, zihin-

sel, sosyal becerilerinin gelişmesi için ona deney ve yaşantılar sunmayı hedeflemek-

tedir (Freire, 2010). Öğrenci ile öğretmen arasındaki hiyerarşik düzeni ortadan kal-

dırmayı amaçlayan eleştirel pedagojide öğrenciler öğretmenin deneyimlerinden ve 

bilgilerinden faydalanırken, öğretmenler de öğrencilerin dönütleri doğrultusunda 

farklı bakış açısı kazanmaktadır. Kısacası sınıf ortamında öğretmen öğrenci olabil-

mekte, öğrenci de öğreten konumuna gelebilmektedir (Freire, 2010; McLaren, 2011). 

Eleştirel pedagojide eğitim öğrencilerin içinde bulundukları dünyanın “verili” ol-

duğu fikrine karşı çıkarak kendilerini ve toplumu sorgulama cesaretini göstermelerini 

amaçlar. Eğitimle öğrencide, verilen “baskıcı” inanç ve pratiklerin sorgulamalarını 

sağlayan “eleştirel bilinç” geliştirilerek toplumsal eylem için gerekli olan beceri ve 

yetenekleri geliştirmektedir (Sağıroğlu, 2008). 

Eleştirel Pedagoji Vaatlerinin yazarı olan Giroux (2008) bilgili ve eleştirel 

yurttaşlar yaratmayı hedefleyen eğitimin politikadan uzak durmaması gerektiğini 

vurgular. Böylece eğitim öğrencileri sağlam diyaloglara yönlendirebilecek, edinilen 

bilgilerle öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri kazanmasını destekleyebilecektir. 

Eğitim öğrencilere demokratik kamu yaşamları ile eğitim arasındaki ilişkileri görme-
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lerini sağlamak için politika, ideoloji, bilgi ve iktidar, özel statüler ve değerler, öğ-

renmeyle toplumsal değişim arasındaki ilişkileri ele almak zorundadır. Giroux, eği-

timde eleştirel okuma gereksinimin karşılanması için özgürleştirici bir okuryazarlık 

kuramına ihtiyaç olduğu vurgular. Ona göre eleştirel okuryazarlık bilgi ile iktidar 

arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardığı için önemlidir. Böylece öğrenci, öğretmen ve 

toplumun diğer üyeleri dünyanın ve yaşamın eleştirel bakış açısıyla nasıl değerlen-

direceğini öğreneceği için toplumsal dönüşüm için doğru çözümler bulabilecektir. 

Cevabı belli olan sorulardan oluşan ezbere dayalı eğitim süreci bilme ve kav-

rayış sürecinin ayrılmaz bir parçası olan merak duygusunun gelişimini engellediği 

için eleştirilmektedir. Bunun yerine öğrencinin merak duygusunu tetikleyebilecek 

sorulardan oluşan bir eğitim sürecini oluşturmayı amaçlamaktadır (Freire, 2014). 

Freire eğitim kurumunun yapısının detaylı bir şekilde anlaşılabilmesi için “dil” in 

önemli olduğunu savunur. Ona göre ideolojinin içine konulan dil öğrencilerin özgür-

leşmesine olanak sağlar. Çünkü dil insanların direnmenin ve özgürleşmenin yollarını 

açığa çıkarmakta söylem ile eylemi birleştirmektedir. Giroux ise eğimde ve toplum-

daki diğer mevcut sistemlerindeki dilin değişen yapısına dikkat çekmektedir (Freire, 

2010; Giroux, 2008).  

 

2. SONUÇ  

İnsanlığın varoluşuyla ortaya çıkan eğitim süreci insan yaşamının en önemli 

olgularındandır. İnsanın hayallerini, eylemlerini, kültürel değerlerini, hayata bakış 

açılarını kısacası yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği için filozofların, eğitim-

cilerin, psikologların, sosyologların öncelikli araştırma konusu olmuştur. Toplumsal 

yapıda bulunan ideolojilerin, ekonomik sistemlerin, değerlerin değişmesi, bilgi biri-

kiminin artması eğitimi kurumsallaştırmaya zorlamıştır. İnsanların deneyimlerini ge-

lecek nesillere aktarma ve tüm insanların önemli görülen bilgi ve becerilere ulaşma-

sını kolaylaştırmak amacıyla eğitim kurumsallaştırılarak okul çatısı altında veril-

meye başlanmıştır. Fakat okullar aracılığıyla eğitimin toplumda egemen güçlerin 

elinde bir oyuncağa dönüşmesi, bu güçlerin çıkarları doğrultusunda oluşan her türlü 

baskıyla bireylerin okullar aracılığıyla sistematik olarak kölelere dönüştürmeye baş-

lamıştır. Okullarda verilen eğitimle özgürleştiği yanılgısına kapılan birçok insan sis-

tematik olarak köleleştirildiğinin farkında bile değillerdir. Fakat bu durum zamanla 

bazı eğitimciler tarafından fark edilmiş ve eleştirilerek bunun yerine alternatifler sun-

maya başlamışlardır. Bu düşüncelerini dünyaya duyurmayı başarabilen Paulo Freire, 

Ivan Illıch, Rousseau, John Dewey, Martin Luther King , Malcolm X, Herbert Kozol, 

Jonathan Kozol, Maxine Greene ve Michael Apple “Eleştirel Pedagoji” eğitim anla-

yışının oluşmasını sağlamışlardır.  
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Eleştirel pedagoji bir döngü haline gelen sistemi eleştirerek ezen ve ezilen ay-

rımını ortadan kaldırmayı, eleştirel bakabilen, sorgulayan, kendini ve toplumu geliş-

tirip özgürleştirebilen bir eğitim sisteminin olması gerektiğini savunmaktadır. Ege-

men güçlerin oyuncağı haline gelen okulların ise işlevinin değiştirilmesi veya tama-

men ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Öğretimin ve eğitimin sadece okullarda 

öğretmenler tarafından yapılandırıldığı anlayışla bireylerin okula ve öğretmenlere 

muhtaç hale getirilmesine karşı çıkmaktadır. Eğitimi sınıflarda, okullarda öğretmen 

veya otoriteyle sınırlandırmak yerine her yerde ve her zamanda eğitim mümkün ol-

malıdır. 

Eğitim insanların doğuştan getirdiği merak duygusuyla, merak etiklerini ce-

vaplamaları için ihtiyaç duydukları tüm kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamalıdır. İn-

sanların eleştirel düşünme, sorgulama, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirme-

lidir. İnsanların kendilerini, içinde bulundukları toplumu geliştirme ve özgürleştirme 

sürecini destekleyen bir eğitim sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu du-

rum ise eleştirel pedagoji ile mümkün olabilmektedir.  
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BRİTANYA TİYATROSUNU ÖĞRETMENİN ROLÜ 
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ÖZET: Bu çalışma 21. Yüzyıl İngiliz Tiyatrosunda yer alan önemli 

akımları ve eğilimleri ele alarak, tiyatronun toplumları eğitmek, bilgilendir-

mek, organize etmek, etkilemek ve eğlendirmek için etkili bir araç olduğunu 

örneklerle sunmaktadır. Toplumsal ve politik olaylara en hızlı şekilde etki ve 

tepki gösteren tiyatro konu ettiği zamanı ve mekanı gözlemler, direniş gösterir 

ve toplumsal değişim için rehberlik eder. 2000’li yıllarda tiyatroda meydana 

gelen rönesans ise ‘Beckett sonrası tiyatro (Post-Beckett)’ ya da yıkılan Berlin 

duvarına referans olarak ‘Duvar Sonrası Tiyatro (Post-Wall) olarak bilinir. Bu 

dönemde Avrupa’daki gelişmelerden de etkilendiği için İngiliz tiyatrosunun 

sanatsal ve ekonomik açılardan ‘altın çağını’ yaşadığı kabul edilir. İngiliz ti-

yatrosunda ‘yeni yazın’, ‘alternatif tiyatro’ ve ‘akıntıya karşı oyunlar’ gibi kav-

ramlar ortaya çıkmış, tiyatroda ‘uluslararasılaşma’ süreci yaşanmıştır. “Yeni 

Jakobenler”  “Deneysel Tiyatro” “Cool Tiyatro”, Monsteristler, Verbatim Ti-

yatrosu, In-yer-face gibi akımlar Simon Stephens, Sarah Kane, Mark Raven-

hill, David Hare, Martin Crimp, David Greig gibi oyun yazarlarının eserlerin-

den örnekler sunarak, bu metinleri okumak ve analiz etmenin İngiliz dili eği-

timi bölümlerinde dil ve kültür öğretimindeki önemli katkıları ortaya konacak-

tır. Tiyatro metinleri güncel toplumsal meseleleri konu alarak kültürel ve dilsel 

zenginlik sağlar; dil ve konu bağlamında dil öğrenimini keyifli bir sürece çevi-

rir. 

Anahtar Kelimeler: 21. Yüzyıl Britanya Tiyatrosu, Dil öğretimi  

 

The Role of Teaching 21st Century British Theatre in English Language 

Teaching Department 

 

ABSTRACT: This study examines some of the majör movements and 

tendencies in the 21st Century British Drama. The paper argues that the-

atre/drama is an essential device in educating societies, informing them of key 

issues, organizing and influencing people. Theatre is the most immediate art 

form that responds to societal and political matters. Theatre observes the cur-

rent time and place, displays reactions and guides people into societal transfor-

mations. In 2000s there has been a renaissance in British theatre which is 

known as “post-Beckett” and “Post-Wall” a reference given to the demolition 
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of the Berlin Wall. Due to the European influences as well, this period is re-

cognized as the “golden age” for British theatre in artistic and economic terms. 

Terms such as ‘New Writing’, ‘Alternative Theatre”, ‘Against the mainstream” 

have emerged. A tendency towards “internationalization” has occurred which 

has facilitated the formations of “New Jacobeans”, “Experimental Theatre”, 

“Cool Theatre”, Monsterists, Verbatim Theatre and In-yer-face whose practiti-

oners are Simon Stephens, Sarah Kane, Mark Ravenhill, David Hare, Martin 

Crimp and David Greig. Studying and analyzing the playwrights written texts 

contribute significantly to English language teaching in terms of teaching lan-

guage and culture. Theatre texts consider societal issues and thus provides cul-

tural and linguistic richness to language learning. Examining the playtexts 

transforms the language learning process into an enjoyable activity. 

Key Words: 21st Century British Drama, Teaching Foreign Language   

 

 

1.TİYATRO VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM  

Tiyatro, toplumsal ve politik değişimleri yansıtmasının yanında görsel sanat-

lar, müzik ve edebiyatın birleşimini de en mükemmel şekilde temsil eden; bunun 

yanında en çok sansürlenen sanat biçimidir. Aristo’ya göre tiyatro, insanlığın en bü-

yük çabasıyken, Plato tiyatronun yasaklanması gerektiğini belirtmiştir. Kilise tiyat-

royu kınamış, İngiliz Puritanları kapatmıştır. Aydınlanma dönemi tiyatrodan çekin-

miştir. Tiyatro toplumsal ve politik değişimlere ilk tepki gösteren araç olmuş, hem 

iktidarın hem muhalefetin sesini temsil etmiş, halkın rahatsızlık ve huzursuzluklarını 

dile getirmiştir.  

Tiyatro tarihte buhran ve huzursuzluk zamanlarında daha çok gelişmiş ve top-

lumları etkilemiştir. Beşinci yüzyıl Yunanistan’ın çalkantılı dönemlerinde trajedi, 

Rönesans Avrupa’sının buhranlı dönemlerinde Marlowe, Shakespeare, Jonson ve 

Webster o dönemin sıkıntılarını dile getirmiştir. Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupasında 

meydana gelen birçok devrimde Ibsen, Strindberg ve Gorki, oyunlarında statükoya 

karşı duran muhalif seslerin temsilcisi olmuştur. Tiyatro toplumsal ve politik olaylara 

en hızlı bir şekilde etki ve tepki gösterir, konu ettiği zaman ve mekânı gözlemler, 

direniş gösterir ve toplumsal değişim için rehberlik eder. Max Stafford-Clark tiyat-

ronun, gazetecilikten sonra, en hızlı tepki veren ve etkileyen bir tür olduğunu, top-

lumu televizyondan çok daha çabuk yansıttığını belirtmiştir (Aragay vd., 2007: 34). 

Günümüz tiyatrosundan politika, felsefe ve toplum düzeni hakkında bilgi edinilebilir. 

Tiyatro, öğrenme ile eğlenmeyi birleştiren, çoğunlukla mevcut otoritelere meydan 

okuyan bir sanat dalı ve dili en yenilikçi biçimlerde kullanma yöntemi olmuştur.  

İngiltere yeni milenyuma ekonomik çöküş, terör saldırıları, Avrupa ve dünya 

ile ilişkilerinde belirsizliklerle girmiştir. Diğer taraftan yeni yüzyıl Harry Potter ve 
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Londra Olimpiyatları gibi kültürel, sanatsal ve spor alanında gelişmelerin yaşandığı 

üretken bir dönem olarak başlamıştır. Tiyatroda ise in-yer-face, belgesel, verbatim 

ve postdramatik tiyatro gibi birçok akım ve uygulamalar ortaya çıkmış, İngiliz tiyatro 

tarihinde adeta yeni bir rönesans dönemi yaşanmıştır. Londra’daki Ulusal Tiyatro 

(National Theatre) İngiltere merkezli politikalarını değiştirerek, İskoçya ve Galler 

Ulusal Tiyatrolarını desteklemiş, böylece yeni yazarların ve eserlerin ortaya çıkma-

sına önemli katkılar sağlamıştır. İngiltere’nin çok-kültürlü yapısı, yalnız İngiliz 

kültürü ile sınırlı olmayan, kültürel yönden zengin, özgün ve yenilikçi oyunlara ze-

min hazırlamış, müthiş bir yaratıcılığa sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı yeni 

yüzyılda İngiliz tiyatrosundaki çeşitliliği keşfetmek ve son yirmi yılda, Beckett son-

rası dönemde İngiltere’de yazılmış ve sahnelenmiş belli başlı tiyatro eserlerini ve 

akımlarını kültürel, siyasal ve toplumsal işlevsellik açılarından incelemektir. David 

Lane tiyatro oyunlarının kültürel, siyasal ve toplumsal işlevlerinin olduğunu ve bu 

bağlamlarda incelenmesi gerektiğini savunur (Lane, 2010: 135). 

 1995 yılında sahnelenen Kane’in Blasted oyunu yeni İngiliz tiyatrosu tari-

hinin en etkili oyunu hatta başlangıcı olarak kabul edilir. Blasted İngiltere dışında da 

sahnelenen, birçok İngiliz üniversitesinde savaş-sonrası tiyatro derslerinin 

müfredatında yer alan önemli bir eserdir. Kane ile başlayan “yeni yazın”, tıpkı John 

Osborne’un Look Back in Anger (1956) ile başlayan “savaş-sonrası tiyatrosu” gibi 

yeni muhalif seslerin ortaya çıkmasına imkân tanıyarak tiyatroya canlılık getirmiştir. 

Oyun yazarı Edward Bond Blasted oyununun “Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, 

Dresden, Babi Yar,” olaylarını hatırlattığını belirtmiştir (D'Monté ve Saunders, 2008: 

6.) Kane bir röportajında, oyunun Bosna olaylarından ilham aldığını açıklar. Bir otel 

odasında bir kadın ve bir erkek arasındaki güç eşitsizliğini anlatan oyunun aniden 

savaş alanına dönüşmesi ile formal olarak, aslında medeni kabul edilen Avrupa ile 

Orta Avrupa arasındaki duvarın çok ince olduğu ve her an yıkılabileceği mesajı ver-

ilmek istenmiştir (D'Monté ve Saunders, 2008: 8). Tek sahnelik Blasted oyununda 

sahne duvarının patlayan bir bomba ile yıkılması ve boşluktan bir askerin içeri 

girmesi, sahne ve izleyici arasındaki “dördüncü duvarın” yıkılması olarak da 

yorumlanabilir. 

Yeni yazın sanatçıları bu çok-kimlikli dinamik yapıda estetik ve etik kaygıları 

olan eserler yazmıştır. Değerlerin şekillendiği ve sorgulandığı bir “kültürel devrim” 

sürecinde yazılan bu oyunlar hem şekil ve yapı açısından hem de içerdiği sosyal ve 

kültürel mesajlar açısından zenginlik ve farklılık gösterir. 1970 ve 1980’li yıllarda 

David Edgar, David Hare, Howard Brenton gibi sol görüşlü oyun yazarlarının dünya 

ile ilgili ortak ve benzer görüşlerine karşılık 1990’lı yılların yeni nesil yazarlarında 

durum farklıdır. Yeni yazının oyun yazarları öfkelerini ortak bir toplumsal zemine 

dayandırmak yerine daha kişisel ve bireysel olarak yansıtır (Aragay vd., 2007: 19). 
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Örneğin İskoç yazar David Greig içgüdü ve sezgilerine güvenir; oyunlarını mantık 

ve akıldan daha ziyade duygu ve coşkunun yönlendirdiğini dile getirir (McMillan, 

2003: 15). Tıpkı Greig gibi oyun yazarı Neil Barlett da bir sanatçı mantığı ile yazdı-

ğını yani sanatçının yazarken neyin mantıklı olacağını düşünmediğini, ancak bunu 

hissettiğini vurgular (Aragay vd., 2007: 53). 

Diğer taraftan yeni yazının güçlü isimlerinden Martin Crimp, Mireia Aragay 

ve Pilar Zozaya ile yaptığı ropörtajında biçim olarak bütün oyunlarının deneysel ol-

duğunu ve her bir oyununu bir deney olarak gördüğünü savunur (Aragay vd., 2007: 

62). Yazarın postdramatik teknikle yazdığı Attempts on Her Life (1997) eseri dün-

yada olan olayları belli bir perspektiften, ayrıcalıklı Batı izleyicisinin bakış açısından 

gösterir. Karakterleri olmayan Face to the Wall ve Fewer Emergencies (2005) gibi 

daha kısa oyunları da postdramatik estetiğe göre yazılmış oyunlarıdır.  

İskoçya’da David Greig ve David Harrower, İrlanda’da Conor McPherson, 

Martin McDonagh ve Marina Carr yeni Britanya tiyatrosunda önemli yer teşkil eder-

ler. Son yıllarda David Hare ve David Edgar gibi yazarlar politik ve belgesel tiyat-

roya dönüş yaparken, Martin Crimp’in hiciv eseri Advice to Iraqi Women (2003) ve 

Caryl Churchill’in Iraqdoc web oyunları dikkat çekicidir (Aragay vd., 2007: 113). 

Oyunların aynı anda hem politik hem şiirsel olabileciğini savunan Billington, bu ko-

nuda Harold Pinter’ı klasik bir örnek olarak gösterir. Billington, Pinter ve Churc-

hill’in yeni yazarlara rol model olduğunu, onlara sınırsız tiyatro yapma ihtimallerini 

gösterdiklerini savunur (Aragay vd., 2007: 115). 1990’lı yıllarda in-yer-face, İrlanda 

tiyatrosu, yeni zenci yazarların da içinde olduğu eklektik bir karışım gözlemlenmiş, 

oyunlardaki duygu durumunun patlamaya hazır ve değişkenlik gösteren bir özellik 

taşıdığını; heyecan, şok, neşe karışımından oluştuğunu söyleyebiliriz. (Aragay vd., 

2007: 119). 

Michael Billington’a göre 1990’lı yılların başında sahne yazarlığında yeni bir 

dönemin başlamasının sebebi 1980’li yılların ahlaki değerlerine karşı çıkmak olmuş-

tur. Hatta Rebellato, bir kişi son on yılda “Shopping and Fucking, Attempts on Her 

Life, The Beauty Queen of Leenane, Knives in Hens, Gagarin’s Way veya Sarah 

Kane’in oyunlarından birini izlemediyse o kişinin tiyatroya gittiğini söyleyemeyiz” 

demiştir (Billington, 2006: 113). Aleks Sierz bu dönemdeki David Greig ve David 

Harrower gibi İskoç yazarların üretkenliğine dikkat çeker (Sierz, 2001: 39). Ken Ur-

ban ise Londra’nın Britanya tiyatrosu ve kültürünün canlanmasında, coğrafik ve kül-

türel çeşitliliğin temsil edilmesinde bir patlama merkezi olduğunun altını çizer. Daha 

önce kırsal, yerel ve dar görüşlü görülen İskoç oyunları, günümüzde, özellikle David 

Greig’in eserleriyle Londra’da ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok baş-

kentinde ilgi görmektedir.  
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Aleks Sierz “yeni yazın”ı anlatmak için John McGrath’ın “radikal popülizm” 

tanımını kullanır. McGrath savaş sonrası İngiliz tiyatrosunun ilk akımını değerlendi-

rirken yazarların işçi sınıfı konularını burjuva sınıfına yansıtırken bunu radikalizm, 

popülizm ve hakikiyet kavramları çerçevesinde ele aldıklarını söyler (Urban, 2004: 

355). 1960’lı yıllarda oyun yazarlarının çoğu liberal solu savunan, yazdıkları oyun-

ların sadece sanat eseri olmadığını ayrıca radikal olduğunu düşünen yazarlar olmuş-

tur. Örneğin Harold Pinter kendisinin bir oyun yazarı olduğunu ayrıca sorumlu bir 

vatandaş olarak retoriğin arkasına gizlenmiş olan gerçekleri açığa çıkarma görevini 

üstlendiğini söylemiştir (Gordon, 1990: 216). Paines Plough tiyatrosunun sanat yö-

netmeni Roxana Silbert radikal populist tiyatronun “biçim olarak popüler, içerik ola-

rak radikal’ (Sierz, 2006: 302) olduğunu, yazarın kabul görmüş fikirleri sorguladığını 

ve meydan okuduğunu belirtir. Silbert, Joan Littlewood ve John McGrath gibi yazar-

ların toplumu değiştirmek için bilinçli olarak popüler formda oyun yazdıklarını be-

lirterek 1980’lerin politik oyunlarının Thatcherizmi şiddetle eleştirdiğini söylemiştir 

(Sierz, 2006: 302). Howard Brenton, Caryl Churchill ve David Hare birbirlerinden 

çok farklı oyun yazarları olmalarına rağmen Margaret Thatcher’ın liderliğini yaptığı 

Torilere karşı birleşmişlerdir. Thatcher hükümetinden sonra oluşan boşluğu İngil-

tere’de Sarah Kane ve Mark Ravenhill, İskoçya’da David Greig ve David Harrower 

gibi yazarlardan oluşan yeni bir nesil doldurmuştur.  

 

2.YENİ YAZINDA YENİ EĞİLİMLER 

1950’li yıllarda tiyatroda oluşan yeniden doğuş “savaş-sonrası tiyatrosu” ola-

rak, 2000’li yıllarda tiyatroda meydana gelen rönesans ise Samuel Beckett’in 1989 

yılında ölümünden sonra “Beckett-sonrası tiyatro”, yine aynı yılda yıkılan Berlin du-

varına referans verilerek “duvar-sonrası tiyatro” olarak bilinir (Zenzinger, 2005). 

2000’li yıllarda eser veren İngiliz oyun yazarları Avrupa’daki gelişmelerden de etki-

lendiği için İngiliz tiyatrosunun sanatsal ve ekonomik açılardan “altın çağını” yaşa-

dığı kabul edilir. “yeni yazın”, “yeni eser”, “alternatif tiyatro” ve “akıntıya karşı 

oyunlar” gibi kavramlar ortaya çıkmış, tiyatroda “uluslararasılaşma” süreci yaşan-

mıştır (Rebellato, 2013: 40).  

2000’li yıllarda gelişen “verbatim” tiyatrosu “kelimesi kelimesine aynı” anla-

mına gelir. Olayların bir belgesini sunan ve belgesel tiyatroya benzeyen verbatim 

tiyatrosu, önemli politik söylemlerin değiştirilmeden oyuncular tarafından aktarılma-

sıdır. Verbatim tiyatroya David Hare gibi politik yazarların yapmış oldukları röpor-

tajları tiyatroya aktarmaları örnek olarak gösterilebilir. Hare’ın The Permanent Way 

(2003) adlı eseri İngiliz demiryollarının özelleştirilmesini, Stuff Happens (2004) adlı 

eseri ise Amerika ve İngiltere’nin 2003 yılındaki Irak işgalini anlatır. Yazar gerçek 
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kişilerle yaptığı görüşmeleri bir oyun yazarı süzgecinden geçirerek neredeyse birebir 

aktarır.  

Bu dönemde yazarların tiyatro ve yazarlık ile ilgili farklı düşünceleri ve uygu-

lamaları vardır. Örneğin Simon Stephens oyun yazarlığının dil ile ilgili/linguistik bir 

meslek olmaktan daha ziyade, davranış ile ilgili bir iş olduğunu iddia eder. Stephens 

oyun yazarı olarak insanların birbirlerine ne söylediği değil, birbirlerine ne yaptığı 

ile ilgilendiğini açıklar (Stephens, 2010). İngiltere’nin İkinci Körfez savaşı olarak da 

kabul edilen Irak savaşına katılması sebep gösterilerek, 2005 yılında Londra metro-

sunun bombalanması Stephens’ın Motortown (2006) ve Pornography (2007) oyun-

larını yazmasında etkili olmuştur. Bu iki oyun şiddet ve vahşetin politik, kültürel, 

ekolojik ve ahlaki keşmekeşliğin sebebi değil bir belirtisi olduğunu gösterir (Aragay 

vd., 2007: 111). Stephens tiyatronun iyimser bir meslek olduğunu ve iyimserlikten 

doğduğuna inanır. Oyun yazmanın şiir veya roman yazmaktan farklı olduğunu, oyun 

metnine yönetmenin, oyuncuların, izleyicilerin olumlu katkıları olduğunu, oyun ya-

zarının bu inançla ve iyimserlikle oyun yazdığını ve insanların birlikte olmasının ayrı 

olmalarından daha iyi olduğunu söylemiştir (Stephens, 2010: 19-36). Stephens’ın ak-

sine Joe Penhall tiyatrodaki en önemli unsurun sözcükler, konuşma ve diyalog ol-

duğu görüşünü savunur. İnsanların konuşurken birbirlerine müdahale etmeleri, ko-

nuşmalarda tekrarların ve bayalığın olması Penhall’in ilgisini çeker (Aragay vd., 

2007: 86). Penhall materyalizm, işsizlik, aile içi şiddet, psikolojik bozukluklar, inti-

har ve yalnızlık gibi günümüz İngiliz toplumunun sorunlarını anlatır ve tiyatronun 

bu sıkıntıları izleyiciye nakletmek ve izleyicide bir tepki harekete geçirmek için uy-

gun bir araç olduğunu düşünür (Aragay vd., 2007: 87).  

Kendi isminde ve oyunlarının isminde büyük harf kullanmayı reddeden debbie 

tucker green 21. Yüzyıl zenci kadın yazarlarının başında gelir. In-yer-face tiyatro-

suna dâhil edilen green, oyunlarında yersizlik, yalnızlık, yabancılaşma ve umutsuz-

luk temalarını deneysel ve yenilikçi tiyatro yöntemlerini kullanarak anlatır. Modern 

dünyadaki etnik ve kültürel farklılıkları enerjisi yüksek ve duygusal yönden gergin 

oyunlarında gösterir. Özellikle stoning mary (2005) oyununda psikolojik derinlikleri 

keşfeder. Sahnede müthiş bir dinamizm sağlayan oyunun lirik ve şiirsel özelliği aile 

içi çatışmaları anlatır. green’in dili kullanma biçimleri Sarah Kane, Caryl Churchill, 

Samuel Beckett ve Harold Pinter’a benzetilir. green aynı dönemde yazan ve daha çok 

şehirlerde yaşayan gençlerin şiddet ile ilgili sorunlarını inceleyen Roy Williams ve 

Kwame Kwei-Armah gibi siyahi erkek yazarlardan farklılık gösterir. green travma, 

şiddet ve suistimal temalarını kadın karakterlerinin gözüyle inceler. Oyunları parça-

lar halinde, oldukça şiirsel ve tıpkı Kane’in oyunlarında olduğu gibi acı ve ızdırap alt 

metinleri içerir. dirty butterfly (2003), stoning mary (2005), random (2008) önemli 
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oyunlarından bazılarıdır; born bad (2004) oyunu ile “Olivier Gelecek Vaad Eden 

Yeni Oyuncu” ödülünü, random (2008) oyunu ile BAFTA ödülünü kazanmıştır. 

“Topluma adanmışlık” teması ile tiyatroyu birleştiren diğer bir yazar Caryl 

Churchill’dir. Yazar 1958’den beri kadınlar ile ilgili konuları sahneye taşımıştır. 

Toplumda baskı altında kalan ve özellikle arzularını gerçekleştiremeyen kadınların 

hikâyelerini anlatır. Çağdaşları gibi Brecht’ten etkilenmiş ve heyecan uyandıran olay 

örgülerinden kaçınmış, daha çok ayrı ayrı olaylardan meydana gelen epizodik 

hikâyeler anlatmıştır. Böylece Brecht’in de vurguladığı gibi izleyicilerin dikkatleri 

sonuçta değil süreçte odaklanır.  

1990’ların sonunda in-yer-face etkisini kaybetmiş, bunun yerine belgesel 

tiyatro ve büyük sahne tiyatroları gibi yeni oyun biçimleri ortaya çıkmıştır. Konuları 

oldukça spesifik olan in-yer-face tiyatrosunun yerine daha küresel konular, 

Avrupa’nın yeniden şekillenme sürecinde yaşanan travmalar, Thatcherizm’in 

etkileri, tüketim odaklı bir toplumun yükselişi, çekirdek ailenin yıkılışı gibi konuları 

işleyen oyunlar yazılmıştır. Bütün bu oyunların tamamı “Yeni Yazın”ı oluşturur.   

Tiyatronun günümüz sosyo-politik olaylarına televizyon ve sinemadan daha 

çabuk tepki gösterdiğine vurgu yapan Billington, daha önce 2002 yılında apolitik 

olmakla eleştirdiği in-yer-face oyunlarının aslında Orta Doğu’daki savaşlara, 

ırkçılık, şiddet gibi konulara göndermeler yaptığını ve bu oyunların günlük hayatı 

yansıttığını savunur (Aragay vd., 2007: 112). Örneğin Sarah Kane Blasted oyununda 

ahlaki değerlerin çöktüğü, yozlaşmış bir toplumu anlatır. Dünyanın diğer yerlerinde 

olan kötülüklere ilgisiz kalan bir İngiliz toplumunu eleştirir. Billington başka insan-

ların trajik gerçeklerini İngiliz orta sınıfına aktardığı gerekçesi ile Kane’in politik bir 

yazar olduğunu savunur. Aynı şekilde Mark Ravenhill’ın oyunları İngiliz tiyatro 

izleyicisine günümüz ikiyüzlü hayatlarını anlatır. Bu anlamda “öfkeli genç adamlar” 

ve “in-yer-face” arasında bir bağlantı kurulabilir. İki akım da batılı demokratik top-

lumların sahteci ve yozlaşmış hayatlarını eleştirir (Billington 2002). Patrick Marber, 

Joe Penhall ve Conor McPherson gibi yeni yazarların eserleri deneysel, izleyiciyi 

tedirgin eden in-yer-face estetiğinden uzak, daha çok duygusal olarak yürek parçala-

yıcı oyunlardır.  

 

2.1.Harold Pinter (1930-2008) 

Yazarın kullandığı dil güçlü, net, yoğun, esprili ve politik içeriklidir. Pinter 

yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren en etkili İngiliz oyun yazarlarından 

olmuştur. Yenilikçi ve kendine has üslubu Pinteresque, Pinter duraksaması, Pinter 

anı, ve Pinterland gibi terimler ve kavramlar üretmiştir. Richard Eyre’ın vurguladığı 

http://www.channel4.com/programmes/random/episode-guide
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gibi Pinter’ın diyalogları saldırgan ve yayılmacı özellikleri ile İngilizce yazılan mod-

ern tiyatro oyunlarının adeta ortak dili olmuştur (Eyre, 2000: 225).  

Yazar, “absürd tiyatro”, “tehdit komedisi” ve ‘öfkeli genç adamlar” hareketine 

katkılarda bulunan, işçi-sınıfı gerçeklerini anlatan oyunlar yazmıştır. Yarım asırlık 

yazarlık kariyerinde güç mücadelelerini anlatan, insanlar arasında düşmanca ilişkileri 

ortaya çıkaran, iletişim kurmanın başarısız ve boş bir teşebbüs olduğunu anlatan, 

duygusal insafsızlık, hafıza ve hatıranın doğasını keşfettiği oyunlar yazmıştır.  

 

2.2.Martin Crimp (1956-) 

Martin Crimp geleneksel ve naturalist teknikle yazılan tiyatro yazarlığı alanına 

özellikle dahice, agresif ve güçlü bir şekilde kullandığı dil ile pek çok yenilikler 

getirmiştir. Araştırmacılar Crimp’in eserlerinde daha çok postdramatik ögeler, şiddet 

ve kent hayatı gibi konuları inceler. Yazar oyunda hayatı olduğundan daha tuhaf ve 

anlaşılmaz olabileceğini anlatır. Bu durum modern hayata dair bir hoşnutsuzluk ge-

liştirme riski taşımasına rağmen, oyunda hakikat ve yalan, gerçek ve kurmaca birlikte 

etkileşime girer. Crimp, dile kattığı yeniliklerle, kullandığı sıradan olmayan teknik-

lerle, tiyatroya getirdiği yeni yaklaşımla geleneksel kalıpların dışına çıkarak eleştir-

menleri ve izleyiciyi zorlamaya devam eder. Yazar adeta bir yap-boz gibi akıl karış-

tıran tarzı, karmaşık, birden fazla kimliğe bürünen karakterleri, okuyucuyu/izleyiciyi 

şaşırtan konularıyla birlikte metne dayalı İngiliz natüralist/realist geleneğini alt üst 

etmektedir. Crimp’in karakterleri dili söylenemeyen gerçekleri gizlemek amacıyla 

bir maske gibi kullanır. Burada sözü edilen söylenemeyen gerçekler karakterlerin 

kendi iç dünyalarındaki korkular ya da hoşnutsuzluklardan ibaret olmamakla birlikte, 

The City oyununda tasvir edildiği gibi, günümüz insanının global, modern kentsel 

toplumda kaçınılmaz bir şekilde maruz kaldıkları politik/etik kargaşa durumunu da 

içermektedir. Nitekim yazar için tiyatro, kentsel mutsuzluğa dair görüş ve düşünce-

lerini dile getirebileceği uygun bir araç olmuştur. Şehirde yaşayan kafası karışmış ve 

doğru yönü bulmakta zorlanan insanları betimlerken tekrarlanan söz öbekleri, anlam 

bütünlüğü olmayan parçalanmış söz dizeleri ve kararsızlıklar içeren akıcı bir ko-

nuşma tarzı benimseyen Crimp’in, bu yönüyle Beckett kadar yenilikçi tiyatral bir 

biçim ele aldığı söylenebilir. 

 

2.3.David Greig (1969-) 

Günümüz küresel sorunlarını ele alan Greig oyunları Paris, Pyrenees, 

Amerika, Suriye hatta uzayda bir kapsülde geçmektedir. Yazar Europe (1994) ve 

One Way Street (1995) gibi ilk eserlerinde Berlin duvarının yıkılışından sonra siyasi 
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olarak yeniden düzenlenmesi gereken Avrupa Birliği ve “Yeni Avrupa” kavramları 

üzerinde durmuştur. Son oyunlarında ise küreselleşme, Orta Doğu, doğu-batı 

ilişkileri ve Amerikan emperyalizmi ile ilgili konuları ele alır. Greig eserlerinde sık 

sık yolculuk metaforunu kullanır. One Way Street (2005) ve Pyrenees (2005) gibi 

oyunlarında karakterler bilmedikleri yerleri keşfederken kaybolurlar. Yolculuk 

ayrıca insanı zenginleştiren, geliştiren, başkaları ile etkileşime geçmesini sağlayan 

bir süreçtir.  

İçgüdü ve sezgilerine güvenen Greig, oyunlarını mantık ve akıldan daha 

ziyade duygu ve coşkunun yönlendirdiğini belirtir (McMillan, 2003: 15). Oyunları 

göç, aidiyet, ev, güvenli yer, insanlararası bağ ve yakınlık kurma, aile, inanç, 

köksüzlük ve yersizlik gibi günümüz dünyasını yakından ilgilendiren temaları işler. 

Yazar kültürlerarası engellerle karşılaşan bireylerin iletişim kurma çabasını anlatır. 

Oyunlarında “insan olmak hangi roller ve sorumlulukları içerir”, “medeni olmak 

nedir”, “insanlar yerel ekonomilere nasıl katkı sağlar”, “çevre bilinci nasıl oluşur” 

gibi yirmibirinci yüzyıl sorularını yansıtır ve bu sorulara çözüm bulmaya çalışır. 

Greig’in ilgi alanları ulusal sınırları aşmış, işlediği konularda uluslararası ve küresel 

meselelere ilgi duymuş, oyunlarında insan hakları ve küresel vatandaşlık konularını 

vurgulamıştır. 

Greig 1990’lı yıllarda başlayan çevresel, politik ve teknolojik değişimlere duy-

arlı olmuş, yeni milenyumda kültürel ve küresel bilinci araştırmıştır. Yazar 1990’lı 

yılların “yeni yazın”ına hem bağımsız bir yazar olarak hem de Suspect Culture ve 

The Traverse tiyatrolarına bağlı olarak öncülük etmiş, tiyatronun sosyo-politik 

rolünü ortaya koymuştur. 

 

2.4.Conor McPherson (1971-) 

İrlanda tiyatrosu ve İrlanda yazarları, dünya tiyatrosunda önemli rol oynamış-

tır. Çağdaş bir oyun yazarı olan Conor McPherson, güçlü bir İrlanda tiyatro gelene-

ğini miras almış ve Wilde, Sheridan, Goldsmith, Congreve, G.B. Shaw, J.M. Synge, 

Sean O'Casey, Samuel Beckett ve Brian Friel gibi İrlanda tiyatro geleneğinin önemli 

basamaklarını teşkil eden isimlerle İrlanda tiyatro geleneğine ivme kazandırmıştır.  

McPherson'ın karakterleri küreselleşen dünyaya boyun eğmeye direnen fakat 

yalnızlığa ve hayal kırıklığına maruz kalan bireyler olarak karşımıza çıkar. Karakter-

lerin içinde bulundukları duruma yabancılaşmış ve toplumdan soyutlanmış mevcut 

durumları, anlattıkları gerçeküstü masallar aracılığı ile yaşadıkları korkular açığa çı-

kar. Tiyatral çalışmalarını “en büyülü” öykü anlatımı sanat formu olarak tanımlayan 

McPherson, izleyiciyi oyunun içine çekmekte ve karakterlerin korkularını, yalnızlık 

ve yabancılık duygularını incelemektedir. 
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3.SONUÇ 

İngiliz tiyatrosu ve toplumsal değişim arasında ilişki öğrenilerek, İskoçyalı ve 

İrlandalı yazarların değişen ulus, sınıf ve bölgesel kimlik kavramlarına getirdikleri 

yeni bakış açıları gözlemlenebilir.  Beckett sonrası dönemde İngiltere’de yazılmış ve 

sahnelenmiş tiyatro eserleri ve akımları kültürel, siyasal ve toplumsal işlevsellik açı-

larından incelenerek öğrencilere “Daha insancıl ve insanın değerli olduğu toplumlar 

oluşturmada tiyatronun önemli bir rol oynadığı gösterilebilir.  (Billingham, 2007: 7). 

Tiyatro eserlerinde kullanılan dil, dilin en doğal hali ile konuşulan dilin yansımasıdır. 

Bu yüzden tiyatro metinleri konuşulan dilin nasıl işlediğini öğrenmek için en doğru 

edebi metindir. 
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI’NIN EMPATİK EĞİLİM 

ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ’NÜN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gazanfer ANLI 

Bursa Teknik Üniversitesi 

ÖZET: Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlılığının 
empatik eğilim üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesidir. Çalışma, 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir ortaokulun 7 

ve 8. sınıfta öğrenim gören 397 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada yer alanların 221’i erkek (%55.7), 176’sı ise kız (%44.3) 

öğrenciden oluşmakta ve bu çalışma grubunun yaşları 12-14 aralığında 

olup, yaş ortalamaları 13.06 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada 

Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu ve KA-Sİ 
Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır. Veri 

analizinde ilk adım olarak veri dağılımının normalliğine bakılmış 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin uygun sınırlarda olduğu tespit 
edilmiştir. Kavramlar arasındaki ilişkiyi incelemek üzere korelasyon 

analizi, sosyal medya bağımlılığının empatik eğilim üzerinde nasıl bir 

yordayıcı etkisinin tespit edilmesi için ise yol analizi 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda sosyal 
medya bağımlılığının; empatik eğilim alt boyutları olan duygusal 

empati (r= -.44; p<.01) ve bilişsel empati (r= -.41; p<.01) ile negatif 

yönlü anlamlı ilişkide olduğu tespit edilmiştir. Bu adımdan sonra sosyal 
medya bağımlılığının empatik eğilim üzerinde yordayıcı etkisinin 

olduğu bir model oluşturulmuş ve bu modelin yol analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda bu modelin uyum değerlerinin 
iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir (χ2/df = 1.89, RMSEA = 0.04, 

SRMR = 0.048, CFI = 0.90, GFI = 0.90, IFI = 0.90). Modelde sosyal 

medya bağımlılığının empatik eğilim üzerindeki etkisinin negatif yönlü 

ve anlamlı olduğu bulunmuş (β = -.58, p< 0.01), modelin varyansın % 
33’ünü açıkladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya bağımlılığı, empatik eğilim, 

ortaokul öğrencileri, yol analizi 
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Examining the Predictive Role of Social Media Addiction on 

Empathic Tendency 

 
ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the 

predictive role of social media addiction on empathic tendency. The 

study was conducted with 397 students in 7th and 8th grade of a 

secondary school in Istanbul during 2017-2018 academic year. Of the 
participants in the study, 221 were male (55.7%) and 176 were female 

(44.3%), and the ages of this study group ranged from 12 to 14 and the 

mean age was 13.06. Social Media Addiction Scale Short Form for 
Adolescents and Empathic Tendency Scale for Children and 

Adolescents were used in the study. As the first step in the data analysis, 

the normality of the data distribution was examined and the skewness 
and kurtosis values “were found to be within the acceptable limits. 

Correlation analysis was conducted to examine the relationship between 

concepts, and path analysis was conducted to determine the predictive 

effect of social media addiction on empathic tendency. As a result of the 
correlation analysis, social media addiction was negatively correlated 

with emotional empathy (r = -.44; p <.01) and cognitive empathy (r = -

.41; p <.01) which are the sub-dimensions of empathic tendency. After 
this step, a model has been established in which social media addiction 

has a predictive effect on empathic tendency and path analysis of this 

model has been set. As a result of the analysis, the fit indices” of this 
model were found as good (χ2/df = 1.89, RMSEA = 0.04, SRMR = 

0.048, CFI = 0.90, GFI = 0.90, IFI = 0.90). In the model, the effect of 

social media addiction on empathic tendency was found to be negative 

and significant (β = -.58, p <0.01), and the model explained 33% of the 
variance. 

Keywords: Social media addiction, empathic tendency, 

secondary school students, path analysis 

 

 

Giriş 

Son on yılda sosyal medya dünya çapında birçok insanın içinde yer aldığı adeta 

bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Ancak sosyal medya kullanıcılarının çevrimiçi 

kullanım sürelerinin ciddi biçimde artmasıyla birlikte sosyal medya kullanımının bir 

sorun haline geldiği görülmektedir. Sosyal medya bireylerin sanal topluluklarda ve 

ağlarda bilgi ve fikirleri oluşturdukları, paylaştıkları veya bilgi alışverişinde 

bulundukları, sosyal etkileşim olanağı tanıyan teknolojik bir platform olarak 

görülmektedir (Carlson vd., 2016). Sosyal medya kullanımı çok etkileşimli bir yapı 
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içerdiğinden, insanlar çevrimiçi konuşmalar gerçekleştirmek ve yaptığı etkinlikler, 

ilgi alanları ve bireysel görüşleri hakkında geri bildirim almak için bu alanı 

kullanmaktadırlar ki bu gelen geri bildirimler sosyal medyayı kullanmak için 

pekiştirici bir etki yaratmaktadır. Böylece sosyal medya, alışkanlık yaratan ve 

bağımlılığa sebep olan bir platform olma eğilimindedir (Zivnuska vd., 2019). Bu 

nedenle bireyler, yapabilecekleri diğer etkinlikleri yok sayma pahasına kompülsif, 

aşırı ve bağımlı bir sosyal medya kullanımı sergileyebilirler. Bireyler diğerlerinden 

beğeni, yorum, paylaşım biçimlerinde reaksiyonlar alabilmek için sosyal medyada 

paylaşımda bulunabilirler ya da diğerlerinin paylaştıkları şeyleri okuyarak duygusal 

tepkiler deneyimleyebilirler (Nowland, Necka & Cacioppo, 2018). 

Sosyal medya insanlara diğer bireylerle bir bağlantı kurma hissi sağlayabilir 

ve kişinin duygu durumunu yükseltip daha enerjik hale getirebilir ve kendini motive 

edebilen bir bilgi kaynağı olabilir (Carlson vd., 2016), hatta toplumsal değişim için 

yapılacak ortak bir eylemi teşvik edebilir (Kende, van Zomeren, Ujhelyi & Lantos, 

2016). Örneğin, bireyler sosyal medyayı rahatlamak ya da mutlu anları paylaşan 

arkadaşlar ve aile adına mutlu hissetmek, hatta kendi yaşam koşullarını kendi sosyal 

medyada tanıdıkları tarafından sergilenenlerle karşılaştırmak ve böylece kendini 

motive etmek için kullanabilirler. Bununla birlikte, sosyal medya kullanımının aynı 

zamanda olumsuz etkileri de olabilir (Carlson vd., 2016; Tahranian, 1990). Örneğin, 

sosyal medya kullanımı, psikolojik rahatsızlık (Koerner, 2010), narsisizm 

(Andreassen vd., 2017) dahil olmak üzere çeşitli zararlı sonuçlarla ilişkili olabilir 

(Carlson vd., 2016).  

Sosyal medya bağımlılığı ile ilgili yapılan çalışmalarda birçok negatif 

etkisinden söz edilmiştir. Sosyal medya bağımlısı bireyler aradıkları huzuru 

bulamamakta ve hem çalışma ortamlarında, hem de arkadaşlarıyla ve aileleriyle 

büyük problemler yaşamaktadır (Hazar, 2011). Gençlerde sosyal medyayı kişisel 

sorunlardan kaçmak için kullanma, sosyal hayata uyum sağlayamama ve uykusuzluk, 

aktivite seviyesinden düşme, yaşamda düzensizlik gibi rahatsızlıklar gibi bazı 

bağımlılık göstergeleri mevcuttur. En çarpıcı olanı ise tüm bu istenmeyen etkileri 

bilmelerine rağmen kendilerini sosyal medya sitelerine girmekten 

alıkoyamamalarıdır (Young vd., 2000). Sırbistan'daki lise öğrencileri (Pantic vd., 

2012) ve ABD'deki genç yetişkinlerde depresif belirtiler ile sosyal medyada harcanan 

zaman arasında pozitif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir (Lin vd., 2016).  

Empati, bir insanın olaylarını başka birinin bakış açısına göre kendini onun 

yerine koyarak, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru şekilde anlayarak ve 

bunu ona ileterek gerçekleştirdiği süreçtir (Dökmen, 1996). Empati insanlar 

arasındaki çatışmaların çözümünde özel ve belirleyici bir role sahiptir. Diğerlerinin 

nasıl hissettiğini ve düşündüğünü anlamak, çatışmanın yapıcı ve barışçıl çözümü için 
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çok önemli bir adımdır. Diğer tarafın bakış açısını anlamak ve kendini onun yerine 

koymak, bireyin çatışmayı algılayış biçimini olumlu yönde etkiler. Türnüklü’ye göre, 

uyuşmazlıkların çözümünde, bir başkasının duygularını ve bu duygulara yol açan 

açık ve dolaylı sebepleri anlamadan bir sorunun yapıcı bir şekilde çözülmesi zordur 

(Türnüklü, 2006). Benzer şekilde Johnson ve Johnson da müzakere sürecinde diğer 

kişinin bakış açısını anlamanın önemini vurgulamışlardır (Johnson ve Johnson, 

1995). 

Başka bir kişi için empati geliştirmek üç temel faktöre dayanır: (i) empati 

kurulacak kişinin rolüne bürünmek; dünyayı o bireyin penceresinden görmek, bireyin 

duygularını yaşamak (ii) sözlü olmayan bir iletişim kurma ve altta yatan anlamları 

okuma becerisi; (iii) yargılamadan samimi bir iletişim kurma yeteneği. Empati 

iletişimi geliştirir ve insanların uzun süreli ilişkilerde kişilerarası çatışmaları 

çözmede başarılı olmalarına yardımcı olur (Anderson, Wescom, & Carlos, 2016). Bir 

ihtilaf durumunda, diğer kişinin bakış açısını anlamak, diğer kişinin kendisini 

bulduğu durumu daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Bu da yıkıcı davranışı önler 

ve yapıcı davranışı kolaylaştırır. Ergenlik döneminde arkadaşlıklarını güven ve 

samimiyete dayandıran ergenler, diğerlerinin bakış açısını anlamada daha başarılıdır 

(Sandy, 2006). 

Birey, bir başkası tarafından empati yoluyla açığa çıkardığı içsel benliğinin bir 

sonucu olarak daha önce bilmediği içsel benliğini fark eder (Özcan, Oflaz & 

Türkbay, 2003). İnsanlar empati kurduklarında kendilerini anladıklarını ve değer 

verdiklerini hissediyorlar. Anlamaları ve özen gösterilmeleri gerçeği onları rahatlatır 

ve iyi hissetmelerini sağlar. Empatik beceri, kişilerarası ve sağlıklı iletişimin 

sağlanmasında önemli bir role sahiptir (Yüksel, 2004). Paylaşılan bir duygusal ve 

bilişsel çaba olan empati, sağlıklı ve etkili iletişimin gerekli olduğu her alanda 

kullanılabilir. Empati dayanışma kapasitesini güçlendirir. Ayrıca, sosyal davranışlara 

olumlu katkı yapan, psikolojik danışma ve bilişsel anlayış ve paylaşım süreci odaklı 

bir danışmandır. Eğer böyle derin ve yoğun bir empati öğretmenin kişiliğinin bir 

parçası olursa, öğrencisinin akademik, pedagojik, dini, ahlaki ve sosyal 

davranışlarını geliştirmesi beklenir (Akın, 2018). 

Yüksek veya düşük empatiye sahip yetişkinlerin kişilik özelliklerini 

karşılaştıran araştırma bulguları, kişilerarası ilişkilerde, yüksek düzeyde empati 

kuran bireylerin olumlu kişilik özelliklerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Empatik becerilere sahip kişilerin, sevgi dolu, hoşgörülü ve kendine güvenen insanlar 

olduğu bulunmuştur (Kalliopuska, 1992). Empati kurabilenler empati 

kuramayanlardan daha başarılı olup diğer insanlarla iyi geçinir, daha az kavga eder 

ve daha fazla paylaşımda bulunurlar. Empati geliştirmeyen insanlar başkalarının 

duygularını önemsemezler. Ayrıca empati, agresif davranışların azalmasını da 
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sağlamaktadır (Özbek, 2003). Duru (2004), empatik eğilim seviyesi arttıkça, 

insanlara yardım etme davranışının da arttığını belirtmektedir. Bu anlamda empati, 

yalnızca empati gösterilen kişiye yararı olan bir faaliyet olarak görülmemelidir; 

empati kuran kişi için de çok önemlidir (Dincyurek, 2004; Kocak ve Onen, 2013). 

Empati becerileri gelişen bireyler aynı zamanda iş ve sosyal çevrelerde yüksek 

düzeyde iletişim becerisine sahip olurlar (Doğan vd., 2010). 

 

Önem 

Alanyazın incelendiğinde ortaokul örnekleminde doğrudan sosyal medya 

bağımlılığı ve empatik eğilim arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma 

bulunmamıştır. Ancak empati ile sosyal medya arasındaki ilişkiyi araştırmış olan 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan birinde Amerikan üniversite öğrencilerinden 

10 yıl boyunca elde edilen empati puanlarının düşüşte olduğu tespit edilmiş ve bunun 

potansiyel sebebinin internet ve sosyal medya kullanımı olduğu belirtilmiştir 

(Konrath, O’Brien, & Hsing, 2011). Bu bulguların tersine sosyal medya kullanımının 

akran bağlılığı ve sosyal yeterliliği arttırdığı ve bu kavramların da empati ile pozitif 

ilişkili olduğu belirtilmiştir (Koutamanis et al., 2013; Valkenburg & Peter, 2007). 

Ayrıca sosyal medya kullanımının duygusal ve bilişsel empati ile pozitif yönlü 

olduğu açıklanmıştır (Vossen, & Valkenburg, 2016). Sosyal medya bağımlılığı ve 

empati arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada ise bu kavramlar arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (Ali, & Zinna, 2018). Bu çalışmalara bakıldığı zaman daha 

çok sosyal medya kullanımı ile empati arasındaki ilişki incelenmiş ve çelişkili 

sonuçlar elde edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ve empatik ilişkiyi inceleyen bir 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kavramlar hakkında bilgi sahibi olunması artan 

sosyal medya bağımlılığı hakkında bilinçlenme sağlanması konusunda ve ergenlerin 

empati düzeylerini arttırma noktasında farkındalık sağlayabilir. Bu konuda 

çalışmalar yapan alan uzmanları bu bulgulardan faydalanabilir. 

Yukarında belirtilen hususlar neticesinde aşağıdaki hipotezler ortaya 

konmuştur: 

1. Sosyal medya bağımlılığı ve empatik eğilim arasında negatif yönlü, anlamlı 

bir korelasyon vardır. 

2. Sosyal medya bağımlılığının empatik eğilim üzerinde negatif yönlü, 

anlamlı bir yordayıcı role sahiptir. 
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Yöntem 

Araştıma Modeli 

Bu çalışmanın amacı sosyal medya bağımlılığının empatik eğilim üzerindeki 

yordayıcı rolünün incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
İlişkisel tarama, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve sebep 

ve sonuç hakkında ipucu elde etmek için bir araştırma modelidir (Büyüköztürk vd., 

2012; Karasar, 2009). 

 

Çalışma Grubu 

Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir 

ortaokulun 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 397 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada yer alanların 221’i erkek (%55.7), 176’sı ise kız (%44.3) öğrenciden 

oluşan bu çalışma grubunun yaşları 12-14 aralığında olup, yaş ortalamaları 13.06 

olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların seçiminde zaman, para ve iş gücü kısıtlamaları 
nedeniyle, örneklemin kolay erişilebilir ve pratik yapılardan seçilmesine olanak 

tanıyan “uygun örnekleme” yöntemi belirlenmiştir (Bryman, 2004). 

 

Veri Toplama Araçları 

Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu 

Ölçek, van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg (2016) tarafından 
ergenlerde sosyal medya bağımlılığını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek tek 

boyutlu olup toplam dokuz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğe verilebilecek yanıtlar 

“evet” ve “hayır” dan oluşmakta ve alınbilecek en düşük puan sıfır iken en yüksek 
puan dokuz olmaktadır. Bu dokuz maddeden beş ya da daha fazlasına evet diyen 

bireylerin sosyal medya bağımlısı oldukları belirtilmiştir. ÖLçeğin Türkçeye 

uyarlama çalışması Taş (2017) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 9 

maddeden oluşan tek faktörlü yapı doğrulanmış ve modelin uyum indekslerinin iyi 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir (x2/df=2.27 RMSEA=.058, SRMR=.045, GFI=.96, 

AGFI=.93, CFI=.93, IFI=.93). Ayrıca güvenirlik için incelenen Cronbach Alfa iç 

tutarlılık katsayısı .76 olarak bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında ölçeğin elde 
edilen Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .78 olarak bulunmuştur.  

 

KA-Sİ Çocuk ve Ergenler İçin Empatik Eğilim Ölçeği 

Bu ölçek Kaya ve Siyez (2010) tarafından ergenlerde empatik eğilimlerin 
ölçülmesi amacı ile geliştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında kullanılan ergen formu 

7 madde bilişsel empati alt boyutu, 10 madde duygusal empati alt boyutu olmak üzere 

toplam 17 madde ve iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek “bana hiç uygun değil (1) 
ile bana tamamen uygun (4) aralığında değerler almaktadır. Buna göre bilişsel empati 

alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 7, en yüksek puan 28;  duygusal empati 
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alt boyutundan alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan 40 olup toplam 

puanlar hesap edildiğinde en düşük puan 17, en yüksek puan 68’dir. Yüksek puanlar 

yüksek empatik eğilimi işaret etmektedir. Bu çalışmada 17 maddeden oluşan iki 
faktörlü yapı doğrulanmış ve modelin uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir (x2/df=2.16 RMSEA=.02, SRMR=.03, GFI=.96, AGFI=.95, CFI=.96).  

Güvenirlik için incelenen Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı bilişsel empati ve 

duygusal empati alt boyutu için .82, ölçeğin tümü için ise .87 olarak tespit edilmiştir. 
Bu çalışma kapsamında Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı bilişsel empati alt 

boyutu için .72, duygusal empati alt boyutu için .81, ölçeğin tümü için ise .86 olarak 

tespit edilmiştir. 

 

Veri Toplama ve Analiz 

Bu çalışmada veri toplama için yukarıda bahsedilen ölçekler kullanılmıştır. 
İlgili ortaokulun 7 ve 8. Sınıflarında ders saatleri içinde yapılan uygulama öncesinde 

öğrencilere çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve gönüllü katılım ile samimi bir şekilde 

yanıt vermeleri istenmiştir. Veriler toplandıktan sonra ilk olarak dağılımın 

normalliğine bakılmış ve basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal sınırlarda olduğu 
tespit edildiğinden parametrik analizlere geçilmiştir. İki kavram arasındaki ilişkinin 

tespit edilmesi için Pearson çarpım moment korelasyon katsayısına bakılmış, sosyal 

medya bağımlılığının empatik eğilim üzerindeki yordayıcı rolünün belirlenmesi için 
ise yapısal eşitlik modellmesi çerçevesinde yol analizi yapılmıştır. Veri analizleri 

kapsamında betimsel istatistikler ve korelasyon analizi için SPSS 23 paket programı 

ve yol analizi için AMOS 24 paket programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular 

Aşağıda yer alan Tablo 1’de sosyal medya bağımlılığı ve empatik eğilimin iki 

alt boyutu olan bilişsel empati ve duygusal empati değişkenlerinin ortalama, standart 
sapma, çarpıklık, basıklık, alfa değerleri ile değişkenler arasındaki korelasyon 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Değişkenlere Ilişkin Betimsel Istatistikler ve Korelasyonlar 

Değişkenler 1 2 3 

1. Sosyal Medya Bağımlılığı ―   

2. Bilişsel Empati -.43** ―  

3. Duygusal Empati -.42** .70** ― 

Ortalama  2.94 20.81 29.73 

Ss 2.52 4.32 6.26 

Çarpıklık .55 -.24 -.15 

Basıklık -.69 -.55 -.65 
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Tablo 1’de yer alan ortalamalara bakıldığında öğrencilerin sosyal medya 

bağımlılıkları düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca empatik eğilim 

düzeyleri incelendiğinde Yapılan korelasyon analizi sonucunda sosyal medya 

bağımlılığının; empatik eğilim alt boyutları olan duygusal empati (r= -.42; p<.01) ve 

bilişsel empati (r= -.43; p<.01) ile negatif yönlü anlamlı ilişkide olduğu tespit 

edilmiştir.  

Yol analizine geçmeden önce değişkenlerin birlikte ya da ayrı ayrı yer aldığı 

bir ölçüm modeli oluşturulması ve bu modelin test edilmesi gerekmektedir. Bu 

araştırmada yapısal eşitlik modelinin testinden önce, yapısal modelde yer alan tüm 

değişkenlere sahip bir yansıtıcı ölçüm modeli oluşturulmuş ve analiz edilmiştir 

(Bagozzi & Yi, 2012). Buna göre ölçüm modelinin uyum değerlerinin iyi düzeyde 

olduğu görülmüştür χ2/df = 1.89, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.048, CFI = 0.90, GFI 

= 0.90, IFI = 0.90. (Browne, & Cudeck, 1993; Kline, 2011). 

Bu adımdan sonra sosyal medya bağımlılığının empatik eğilim üzerinde 

yordayıcı etkisinin olduğu bir model oluşturulmuş ve bu modelin yol analizi 

gerçekleştirilmiştir. Uyum değerleri χ2/df = 1.89, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.048, 

CFI = 0.90, GFI = 0.90, IFI = 0.90 olarak tespit edilmiştir. Analiz sonucunda bu 

modelin uyum değerlerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir (Browne, & Cudeck, 

1993; Kline, 2011). 

 

Şekil 1. Değişkenlere Ait Modele İlişkin Yol Analizi 
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Modelde sosyal medya bağımlılığının empatik eğilim üzerindeki etkisinin 

negatif yönlü ve anlamlı olduğu bulunmuş (β = -.58, p< 0.01), modelin varyansın % 

33’ünü açıkladığı görülmüştür. Buna göre sosyal medya bağımlılığının empatik 

eğilim üzerinde negatif ve anlamlı bir yordayıcı etkisinin bulunduğu söylenebilir. 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma sonucunda sosyal medya bağımlılığının; empatik eğilim alt 

boyutları olan duygusal empati ve bilişsel empati ile negatif yönlü anlamlı ilişkide 

olduğu, ayrıca sosyal medya bağımlılığının empatik eğilimin negatif yönde anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. 

Alanyazında sosyal medya kullanımı ve empati konusunda bazı çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birinde facebook kullanımı ile bilişsel empati 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Alloway vd., 2014). Diğer bir 

çalışmada ise sosyal medya kullanımı ile bilişsel ve duygusal empati arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal medya kullanımının ergenlerde sosyal beceri 

sergileme için bir yol olarak kullanılabildiği belirtilmiştir açıklanmıştır (Vossen, & 

Valkenburg, 2016). Sosyal medyanın özellikle ergenlerde sosyal amaçlar için 

kullanımının empati, olumlu sosyal davranışlar vb. pozitif etkilerinin olabileceği 

uzak ihtimal değildir. Bu çalışmaların aksine sosyal medyanın empati üzerinde 

negative bir etkisi olduğu savını ortaya koyan Konrath (2012), görüşlerini sırayla 

belirtmiştir. İlk olarak, sosyal medya yeni arkadaşlar edinmeyi ve çevrimiçi ortamda 

başkalarıyla bağlantı kurmayı kolaylaştırabilse de, bu çevrimdışı olarak daha iyi bir 

sosyal beceriye dönüşmeyebilir. Dahası, diğer bireylerle çevrimiçi zaman geçirmenin 

çevrimdışı zaman geçirmenin yerine geçmesi ile birlikte empati gibi sosyal becerileri 

daha körelmiş hale getirebilir. İkincisi, çevrimiçi etkileşimlerdeki sözsüz ipuçları 

empatiyi aksatabilir zira bireyin arkadaşının yüz ifadelerini veya vücut duruşunu 

görmeden kendi duygularını ifade edebilmesi daha zor hale gelir. Üçüncüsü, sosyal 

medyadaki görsel anonimlik (kendini farklı gösterme, takma ad kullanma gibi), 

insanların uygun sosyal davranışların ne olduğu hakkındaki fikirlerini zayıflatıp 

kimlik belirsizliğine yol açabilir (Konrath, 2012). 

Ancak sosyal medya bağımlılığının empati üzerindeki etkisinin daha farklı 

olabileceği öngörülmektedir. Bazı bireylerin normal sosyal medya kullanımından 

problemli sosyal medya kullanımına doğru geçişi, bireyler açısından stres, yalnızlık 

veya depresyonun hafifletilmesi için önemli bir mekanizma olarak görülmektedir ki 

bu yüzden sosyal medya kullanımları gün geçtikçe artar ve bağımlılık noktasına gelir. 

Bu sonuçta birçok soruna yol açmakta ve bireyler zihinsel olarak daha da 

kötüleştirmektedir (Xu ve Tan, 2012). Brown ve Bobkowski (2011), sosyal medya 
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kullanımının gençlerde saldırganlık, kişilik bozukluğu, sağlıksız beslenme, erken 

cinsellik, tütün ve alkol kullanımı gibi zararlı davranışlara yol açabileceğini 

belirtmiştir. Sonuç olarak, sosyal medyaya psikolojik bağımlılık düzeyi yükseeldikçe 

uyum bozucu davranışlar ve bilişsel çarpıtmalar artmakta, bu da bireylerin sağlıklı 

düşünme ve davranışlarını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın sonuçları da 

sosyal medya bağımlılığının empati üzerindeki olumsuz etkisini göstermiştir. 

Bu çalışmanın sınırlılıkları ile birlikte ileride çalışma yapacak araştırmacılar 

için bazı öneriler sunulmuştur. Bu çalışma ortaokulda öğrenim gören 7 ve 8. Sınıf 

öğrencileri ile sınırlı olduğu için ileride ilkokul, ortaokulun 5 ve 6. Sınıfları, lise ve 

üniversite düzeylerindeki öğrencilerle de bu araştırma tekrarlanabilir. Ayrıca sosyal 

medya bağımlılığını azaltacak programlar geliştirilip bu programların empati 

düzeyleri üzerinde de etkili olup olmadığı sınanabilir, bu programlara anne ve 

babalar da dahil edilebilir. Sosyal medya bağımlılığı ile ilişkili olabilecek empati 

dışında sosyal beceri, kişilerarası ilişkiler, olumlu sosyal davranışlar vb. ile de 

modeler oluşturulup inceleme yapılabilir. 
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3. VE 4. SINIFA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANNE 

TUTUMLARI İLE SOSYAL-DUYGUSAL BECERİ ALGISI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Hülya SAYICI 

Gazi Üniversitesi 
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Gazi Üniversitesi 

ÖZET: 3. ve 4. sınıfa giden çocuklara yönelik annelerin gerçekleştir-

diği tutumlar, ilerleyen yıllardaki yaşamlarında kazanacakları sorumluluk duy-

gusu, iş birliği, kendini kontrol, problem çözme gibi sosyal beceriler, hem aile 

hem sosyal çevre hem de okullarda akademik ve kişisel yönlerden bir bütün 

olarak gelişimlerine katkı sağlamaktadır. 3 ve 4. sınıfa giden çocukların akran-

larıyla etkileşimleri, karşılaşacakları zorluklarla başa çıkma stratejileri geliş-

tirme, sosyal çevreye uyum sağlama gibi duygusal ve sosyal becerilerin gelişi-

minde annelerin çocuk yetiştirme tutumları önemli role sahiptir. Annelerin ço-

cuklarına karşı sergiledikleri tutumlar ve sosyal çevrelerindeki ilişkileri aracı-

lığıyla rol modeli olarak çocuklarda olumlu veya olumsuz davranışların yerleş-

mesi sağlanabilmektedir. Bu araştırmada; 3 ve 4. sınıfa giden çocukların anne 

tutumları ile sosyal-duygusal beceri algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Bay-

raklı ve Karşıyaka ilçelerinde bulunan eğitim kurumlarına devam eden 367 ka-

tılımcıdan oluşmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı ta-

rafından geliştirilen Demografik Form, Hamel Anne Tutum Testi ve Sosyal-

Duygusal Beceri Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; 3. sı-

nıfta öğrenim gören çocukların 4. sınıfta öğrenim gören çocuklara göre prob-

lem çözme algılarının daha yüksek olduğu, 45-55 yaş aralığındaki ebeveynlerin 

aşırı koruyuculuk tutumunun 28-35 yaş aralığındaki ebeveynlere göre daha az 

olduğu, 28-35 yaş aralığındaki ebeveynlerin çocuklarının problem çözme be-

cerileri konusunda 45-55 yaş aralığındaki ebeveynlerin çocuklarına göre daha 

başarılı olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Anne tutumu, sosyal beceri, 9-10 yaş, çocuk 
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The Relationship Between Mothers’ Attitudes and Social-Emotional Skill 

Perceptions of 3th and 4th Grade Children 

 

ABSTRACT: Mothers’ attitudes towards children in 3th and 4th 

grades, their sensitivity of responsibility which children will gain for future 

years, social skills such as co-operation, self-control and problem solving, con-

tribute to their academic and personal development both within family and so-

cial environment as well as at schools. Mothers’ parenting attitudes play an 

important role for the development of emotional and social skills such as their 

interaction with their peers, developing strategies for coping with difficulties, 

adapting to the social environment. Positive or negative children behaviors can 

be developed by attitudes of mothers, as role models, towards their children 

and relationships in their social environment form. The purpose of this study is 

to investigate the relationship between mothers’ attitudes and social-emotional 

skill perceptions of 3th and 4th grade children. The study group consisted of 

367 participants attending educational institutions in Bayraklı and Karşıyaka 

districts of İzmir province within the academic year of 2018-2019. Data collec-

tion tools are demographics form developed by the researcher, Hamel Maternal 

Attitude Test and Social-Emotional Skill Perception Scale. According to the 

results of the research, children who attend in 3rd grade have higher problem-

solving perceptions than children who attend in 4th grade. Also, the overpro-

tective attitude of parents in 45-55 ages group is lower than in parent of the 28-

35 ages group. It can be said that the problem-solving skills of children of par-

ents in the 28-35 ages group are more successful than the problem-solving 

skills of the children in the 45-55 ages group. 

Key Words: Mother attitude, social skills, 9-10 age, child 

 

 

1. Giriş 

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi, kendilerini ifade edebilme yetenek-

leri, duygularını kontrol edebilmeleri, kendileriyle ve çevreleriyle barışık ve uyum 

içinde olabilmesi şeklinde açıklanmaktadır. Duygusal gelişim çocukların hem olgun-

laşma hem de öğrenme dönemlerinde gelişmektedir. (Baydan, 2010: 22). Giderek 

kullanımı yaygınlaşan sosyal ve duygusal beceriler terimi, çocukların sosyal ve duy-

gusal yönlerinin önemini vurgulamak için kullanılmaktadır. Ayrıca şekillendirile-

bilme özelliği sayesinde ailelerin bu konuda ne kadar etkileyici olabilecekleri üze-

rinde de durulmaktadır (Chernyshenko ve Kankaraš, 2018: 16). Sosyal ve duygusal 

beceriler kazanan bireyler kendilerini gerçekleştirebilmektedir. Bu beceriler saye-

sinde kişi kendisini doğru ifade etme, sosyal yaşama uyum sağlama, problem çözme 

ve stresle başa çıkmayı sağlayan temel unsurlara sahip olabilmektedir. Bu doğrultuda 
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çocukların hem okul hem de yaşamda başarılı olabilmeleri için öncelikle aile orta-

mında ardından da eğitim ortamında söz konusu becerilerin geliştirilmesi ve destek-

lenmesi büyük önem taşımaktadır (Yılmaz, 2014: 14). Anne tutumu çocukların geli-

şim dönemlerinde en önemli ve en etkili faktörlerden birisidir. Bu faktör aynı za-

manda çocuğun aile içi etkileşimini de belirlemektedir (Öğretir Özçelik, 2018: 1). 

Sağlık, güvenlik ve normlar gibi konularda bilgi sahibi olmanın ebeveynlerin diğer 

bilişlerini ve uygulamalarını şekillendirdiğine böylece çocuğun gelişimini etkilediği 

düşünülmektedir (Bornstein, Cote, Maurice Haynes, Hahn ve Park, 2010: 2). Çocuk-

ların sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanmasında en önemli etken ebeveynlerin 

çocuk yetiştirme tarzları ve ebeveynlik uygulamalarıdır. Çocuklar davranışları doğ-

rultusunda geri bildirim alamadıkları takdirde kendilerini yönetme ve sosyal uyum 

gösterme bakımından yetersiz kalmaktadırlar (Çalışkan Sarı ve Şahin-Acar, 2018: 

29). Aile çocuk etkileşimi, annenin temsil ettiği dünyanın, son derece karmaşık bir 

şekilde, bebeğin kalıtımsal büyüme eğilimine yardım ettiği veya engellediği bir ilişki 

olan anne-çocuk ilişkisini kapsamaktadır (Winnicott, 2012, s. 1). Çocukların topluma 

uyum sağlamaları bakımından annelerin çocuklarına karşı tutarlı ve düzenli şekilde 

gösterdikleri davranışlar belirleyici bir etkiye sahiptir. Çocuğa gösterilen destekleyici 

ve olumlu tutumlar çocuğun gelişime katkı sağlarken kısıtlayıcı ve olumsuz tutumlar 

ise birtakım ruhsal sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Aydoğdu ve Di-

lekmen, 2016: 570). Annenin özellikle aile içerisinde sergilediği tutumlar çocuğun 

yaşamı boyunca etkili olacağından, çocuk yetiştirirken sergilenen tutumlar dikkatle 

ele alınmalı ve çocuk için en uygun tutum seçilmelidir (Akça, 2012: 4).  

Ebeveynlerin çocuğa karşı sergiledikleri tutumların oluşmasında bazı faktörler 

etkili olmaktadır. Bu kapsamda annenin yaşı, eğitim seviyesi, ailede kaç çocuk ol-

duğu ile çocuğun istenen ve beklenen bir çocuk olması gibi etkenler bu tutumların 

oluşmasında son derece etkili olmaktadır (Balat, 2007: 90). Bununla birlikte çocuğun 

gelişimi sırasında sergilenen tutumların oluşmasında kültür etkenin de rolü büyüktür. 

Annelerin çocuklarının gelişimi esnasında demokratik, baskıcı, ilgisiz ya da aşırı ko-

ruyucu tavrılar gösterdikleri bilinmektedir. Bu tutumlar içerisinde gösterilen demok-

ratik tutumun çocukların her yönden sağlıklı olması yönünde olumlu bir etken olduğu 

belirtilmiştir.  Anne ile diğer aile üyelerinin de olumlu tutumlara sahip olmaları ço-

cuğun gelişimi sürecinde demokratik bir aile ortamında yetişmesi için oldukça önem-

lidir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2008: 396). Aile tutumunun çocukların duygusal ge-

lişimini, sosyal modellemeyi, sosyal kuralları hakkında bilgi sağlama hakkında ço-

cukların üzerindeki etkisi ve diğer sosyalleşme davranışları için zemin oluşturma gibi 

birçok yolla etkilediği düşünülmektedir (Baker, Fenning ve Crnic, 2011: 413). Bu-

nunla birlikte anne ve babanın farklı tutumlar sergilemesi çocukların davranışlarına 
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da yansıyarak farklı davranmalarına neden olacaktır. Bu nedenle çocuğun kişilik ge-

lişimi, ahlaki gelişimi, sosyal beceriler kazanması ve akademik alanda başarılı ola-

bilmesi ebeveyn tutumlarına bağlı olmaktadır (Şalcı, Sağlam ve Derici, 2018: 79). 

Bu çalışmada 3. ve 4. sınıfa giden çocukların anne tutumları ile sosyal-duygusal be-

ceri algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. Metot 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada, ilkokul 3. ve 4. sınıfa devam eden çocukların anne tutumları 

ile sosyal-duygusal beceri algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tarama 

modeli kullanılmıştır.  

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinin Karşı-

yaka ve Bayraklı ilçesinde bulunan devlet ilkokullarında 3. ve 4. sınıfa devam eden 

çocuklar ve bu çocukların anneleri oluşturmuştur. Araştırma için Karşıyaka ve Bay-

raklı’da bulunan ilkokulların listesi elde edilmiş ve bu okullardan basit tesadüfi yön-

temle 4 tanesi Karşıyaka ve 3 tanesi Bayraklı olmak üzere 7 tanesinden toplamda 367 

çocuk ve 367 anneden oluşan örneklem basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla nicel yöntemlere ilişkin anket tekniği 

ile ölçekler kullanılmıştır. 

Bu araştırmada veri toplama araçları olarak Demografik Form, Baumgärtel 

(1979) tarafından geliştirilen Hamel Anne Tutum Testi ve Yaprak Baydan (2010) 

tarafından geliştirilen sosyal duygusal beceri algısı ölçeği kullanılmıştır.  

Demografik form: Annelerin yaşı, çocuğun kaçıncı sınıfta öğrenim gördüğü 

gibi katılımcıları tanımaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Hamel Anne Tutum Testi: Öğretir (2004) tarafından geçerlik ve güvenirlik ça-

lışması yapılan Hamel Anne Tutum Ölçeğinin ”Cronbach Alpha” katsayısı 0.82 ola-

rak hesaplanmıştır. Faktör analizi sonucunda Hamel Anne Tutum testinin, annelerin 

çocuklarına yönelik davranışlarını “Otoriter”, “Demokratik”, “Aşırı Koruyucu” ve 

“İlgisiz ve Tutarsız” olmak üzere 4 alt boyutta inceleyen 24 sorudan oluştuğu görül-

müştür. Ölçek “Destek”, “Baskı” ve “Aşırı İlgi” alt boyutlarından oluşan 24 sorudan 

meydana gelmektedir. Her bir soru, bu davranışların ne sıklıkla yapıldığını belirleyen 

altı seçenekli (0, 1, 5, 10, 20, 20’den fazla) derecelendirmeye sahiptir. Annelerin öl-

çekte verdikleri yanıtlarda, çocuklarının son dört hafta içerisindeki davranışlarını göz 
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önünde bulundurarak, bu davranış ifadelerinden hangilerini, ne sıklıkla yaptıklarını 

işaretlemeleri istenmektedir (Baumgärtel, 1979; Emci, 1995). 

Sosyal duygusal beceri algısı ölçeği: Yaprak Baydan tarafından 2010 yılında 

geliştirilmiş olan Sosyal duygusal beceri algısı ölçeği 21 sorudan ve 4 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sırasıyla problem çözme, stresle başa çıkma, iletişim 

becerileri ve benlik saygısını arttıran becerilerini kapsamaktadır.  Ölçek üçlü Likert 

türündedir. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.92 olarak bulunmuştur.  SDBAÖ’nün ge-

çerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bulgulara göre, bu ölçeğin 3. ve 4. sınıf öğrencileri-

nin sosyal-duygusal beceri algılarını belirlemeye yönelik, yeterli düzeyde geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmektedir. 

 

2.4. Veri Analizi  

Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sosyal Duygusal Beceri Algısı 

Ölçeği alt boyutlarına verdikleri ortalama puanların sınıf değişkenine göre farklı-

laşma durumunu bulmak için t testi, Ebeveynlerin yaşlarına göre Hamel Anne Tutum 

Ölçeği alt boyutlarına verdikleri ortalama puanları ve ebeveynlerin yaş değişkenine 

göre Sosyal Duygusal Beceri Algısı Ölçeği alt boyutlarına verdikleri ortalama puan-

ları bulmak için ANOVA Testi, Hamel Anne Tutum Ölçeği alt boyutları ve Sosyal 

Duygusal Beceri Algısı Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkinin düzeyine bakılmak 

amacıyla Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.  

 

2.5. Bulgular 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Frekans Sonuçları 

Demografik Değişkenler n % 

Sınıfı   

3. Sınıf 181 49.3 

4. Sınıf 186 50.7 

Toplam 367 100.0 

Yaşınız 

28 35 59 16.1 

35 45 264 71.9 

45 55 44 12.0 

Toplam 367 100.0 

367 kişiden oluşan çocuk katılımcıların 181’i 3. Sınıf, 186’sı ise 4. Sınıftır. 

Çalışmaya katılan annelerin 59’u (%16.1) 28-35 yaş aralığında, 264’ü (%71.9) 35-

45 yaş aralığında, 44’ü ise (%12.1) 45-55 yaş aralığında olduğu görülmüştür.  
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Tablo 2. Çocukların Sosyal Duygusal Beceri Algısı Ölçeği Alt Boyutlarına 

Verdikleri Ortalama Puanların Sınıf Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu ile İlgili 

t Testi Sonuçları 

Sınıfı Ortalama 
Std. 

Sapma 
t p 

Problem Çözme Becerileri 
3. Sınıf 1,50 0,39 

1,990 0,047* 
4. Sınıf 1,42 0,42 

Stresle Başa Çıkma Beceri-

leri 

3. Sınıf 1,48 0,42 
-0,226 0,822 

4. Sınıf 1,49 0,41 

İletişim Becerileri 
3. Sınıf 1,38 0,34 

1,889 0,060 
4. Sınıf 1,31 0,32 

Benlik Saygısını Arttıran 

Becerileri 

3. Sınıf 1,43 0,35 
0,505 0,614 

4. Sınıf 1,41 0,42 

 

Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizler sonucunda çocuklarının 

öğrenim gördükleri sınıfa göre sosyal duygusal beceri algısı ölçeği problem çözme 

becerileri alt boyutuna verdikleri ortalama puanlar arasında istatistiksel olarak an-

lamlı fark bulunmuştur (t=1.990,p=0.047). Bu durumda 3. sınıfta öğrenim gören ço-

cukların problem çözme algıları daha yüksektir. 

 

Tablo 3. Annelerin Yaşlarına Göre Hamel Anne Tutum Ölçeği Alt Boyutla-

rına Verdikleri Ortalama Puanlara İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Yaş Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p Anlamlı Farklılık 

Otoriter Tutum 

28 35 4.02 1.29 

2.648 0.072  
35 45 3.63 1.25 

45 55 3.86 1.17 

Toplam 3.72 1.25 

Demokratik Tutum 

28 35 5.25 0.78 

0.807 0.447  
35 45 5.11 0.78 

45 55 5.10 0.86 

Toplam 5.13 0.79 

İlgisiz ve Tutarsız 

Tutum 

28 35 2.11 1.24 

0.671 0.512  
35 45 1.96 1.06 

45 55 1.88 0.89 

Toplam 1.97 1.07 

Aşırı Koruyucu Tu-

tum 

28 35 4.91 0.94 

4.639 0.01 28-35>35-45 
35 45 4.44 1.17 

45 55 4.39 1.01 

Toplam 4.51 1.13 



3. ve 4. Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları… 

415 

Aşırı koruyucu tutum alt boyutuna 28-35 yaş aralığındaki annelerin 4.91±0.94, 

35-45 yaş aralığında olanların 4.44±1.17, 45-55 yaş aralığında olanların 4.39±1.01 

ortalama puan verdikleri görülmüştür. Katılımcıların aşırı koruyucu tutum alt boyu-

tuna verdikleri ortalama puanların istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir 

(F=4.639, p=0.01). Buna göre 45-55 yaş aralığındaki annelerin aşırı koruyuculuk tu-

tumunun 28-35 yaş aralığındaki annelere göre daha az olduğu söylenebilir (28-

35>45-55). 

 

Tablo 4. Annelerin Yaş Değişkenine Göre Çocukların Sosyal Duygusal Beceri 

Algısı Ölçeği Alt Boyutlarına Verdikleri Ortalama Puanlara İlişkin ANOVA Testi So-

nuçları 

Yaş Ortalama 
Std. 

Sapma 
F p Anlamlı Farklılık 

Problem 

Çözme 

Becerileri 

28-35 1.38 0.35 

3.721 0.025* 28-35<45-55 
35-45 1.46 0.41 

45-55 1.60 0.40 

Toplam 1.46 0.41 

Stresle Başa 

Çıkma Beceri-

leri 

28-35 1.42 0.35 

1.197 0.303  
35-45 1.50 0.43 

45-55 1.54 0.41 

Toplam 1.49 0.41 

İletişim 

Becerileri 

28-35 1.27 0.28 

2.812 0.061  
35-45 1.35 0.34 

45-55 1.42 0.36 

Toplam 1.34 0.33 

Benlik Saygı-

sını  

Arttıran Bece-

rileri 

28-35 1.36 0.31 

1.301 0.274  
35-45 1.42 0.41 

45-55 1.48 0.28 

Toplam 1.42 0.39 

 

Tabloda görüldüğü gibi, problem çözme becerileri alt boyutuna 28-35 yaş ara-

lığındaki annelerin çocukları 1.38±0.35, 35-45 yaş aralığında olanların çocukları 

1.46±0.41, 45-55 yaş aralığında olanların çocukları 1.60±0.40 ortalama puan verdik-

leri görülmüştür. (F=3.721, p=0.025). Katılımcı çocukların problem çözme becerileri 

alt boyutuna verdikleri ortalama puanların istatistiksel olarak anlamlı olduğu söyle-

nebilir. Bu farklılığı tespit etmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testine başvu-

rulmuştur. Test sonucunda, farklılığın 28-35 yaş aralığı ile 45-55 yaş aralığı arasında 

olduğu görülmüştür. Bu anlamlı farklılığın 28-35 yaş aralığındaki annelerin çocuk-
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larının verdiği cevaplardan kaynaklandığı saptanmış ve 28-35 yaş aralığındaki anne-

lerin çocuklarının problem çözme becerileri konusunda 45-55 yaş aralığındaki anne-

lerin çocuklarına göre daha başarılı olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 5. Hamel Anne Tutum Ölçeği Alt Boyutları ve Sosyal Duygusal Beceri 

Algısı Ölçeği Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon İlişki Katsayılarının Yorumlan-

ması 

Pearson ilişki 

katsayısı (r) 
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 b
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Otoriter Tu-

tum 

r 
1  

 

 

 

 

 

 

p 

Demokratik 

Tutum 

r ,357** 
1 

p 0,000 

İlgisiz ve 

Tutarsız Tu-

tum 

r -,531** 0,019 

1 
p 0,000 0,723 

Aşırı Koru-

yucu Tutum 

r ,432** ,632** -,120* 
1 

p 0,000 0,000 0,022 

Problem 

Çözme Be-

cerileri 

r ,153** -,141** ,133* -0,047 

1 
p 0,003 0,007 0,011 0,373 

Stresle Başa 

Çıkma Be-

cerileri 

r 0,079 -,108* 0,096 -0,065 ,611** 

1 
p 0,132 0,039 0,066 0,215 0,000 

İletişim Be-

cerileri 

r ,127* -,163** ,145** -0,099 ,566** ,524** 
1 

p 0,015 0,002 0,005 0,057 0,000 0,000 

Benlik Say-

gısını arttı-

ran beceri-

leri 

r 0,046 -,211** ,146** -,175** ,411** ,459** ,539** 

1 
p 0,379 0,000 0,005 0,001 0,000 0,000 0,000 

**p<0,01 *p<0,05 

 

Tabloda görüldüğü gibi ilişki katsayılarının sırasıyla, otoriter tutum ile demok-

ratik tutum arasında (r=0,357**;p=0,005)  istatistiksel olarak anlamlı, zayıf pozitif 

bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durumda otoriter tutum sergileyen annelerden demok-

ratik tutumlar da beklenmektedir.  
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İlgisiz tutarsız tutum arasında (r=-0,531**;p=0,000) istatistiksel olarak an-

lamlı, orta negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durumda bir annenin otoriter tutumu 

arttıkça ilgisiz tutarsızlık tutumunun azalması beklenmektedir.  

Aşırı koruyucu tutum arasında (r =0,432**;p=0,000) istatistiksel olarak an-

lamlı, pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durumda otoriter tutum sergileyen anne-

lerden aşırı koruyucu tutumlar da beklenmektedir.  

Problem çözme becerileri arasında (r =0,153**;p=0,003) istatistiksel olarak 

anlamlı zayıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Otoriter tutum sergileyen annelerin 

çocuklarında problem çözme becerilerinin olması beklenmektedir. 

Stresle başa çıkma becerileri arasında (r=0,079;p=0,132) zayıf pozitif bir ilişki 

olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

‘Otoriter tutum sergileyen annelerin çocuklarının stresle başa çıkma becerilerini daha 

çok kullanmaları beklenmektedir’ yorumu yapılamaz. 

İletişim becerileri arasında (r= 0,127*;p=0,015) istatistiksel olarak anlamlı, za-

yıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durumda otoriter tutum sergileyen annelerin 

çocuklarının iletişim becerileri daha çok kullanmaları beklenmektedir. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=0,046;p=0,379) zayıf pozitif bir 

ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edil-

miştir. ‘Otoriter tutum sergileyen annelerin çocuklarının benlik saygısını arttıran be-

cerileri daha çok kullanmaları beklenmektedir’ yorumu yapılamaz. 

Demokratik tutum ile ilgisiz tutarsız tutum arasında (r=0,019;p=0,723) zayıf 

pozitif bir ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. Buna göre ‘demokratik tutum gösteren anneler ilgisiz tutarsız tutum 

gösteremez’ şeklinde yorum yapılamaz. 

Aşırı koruyucu tutum arasında (r=0,632**;p=0,000) istatistiksel olarak an-

lamlı, orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Aşırı koruyucu tutum sergileyen annele-

rin demokratik tutum göstermeleri beklenmektedir. 

Problem çözme becerileri arasında (r=-0,141;p=0,007) istatistiksel olarak an-

lamlı zayıf negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Aşırı koruyucu tutum sergileyen anne-

lerin çocuklarının problem çözme becerilerini daha az kullanmaları beklenemez. 

Stresle başa çıkma becerileri arasında (r=-0,108;p=0,039) zayıf negatif bir 

ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edil-

miştir. Buna göre ‘aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin çocuklarının stresle 

başa çıkma becerilerini daha az kullanmaları beklenemez’ şeklinde yorum yapıla-

maz. 
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İletişim becerileri arasında (r=-0,163;p=0,002) istatistiksel olarak anlamlı za-

yıf negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin ço-

cuklarının iletişim becerilerini daha az kullanmaları beklenmektedir. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=-0,211;p=0,000) istatistiksel 

olarak anlamlı zayıf negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Aşırı koruyucu tutum sergile-

yen annelerin çocuklarının benlik saygısını arttıran becerilerini daha az kullanmaları 

beklenmektedir. 

İlgisiz tutarsız tutum ile aşırı koruyucu tutum arasında (r=-0,120*;p=0,022) 

istatistiksel olarak anlamlı, zayıf negatif bir ilişki tespit edilmiştir. İlgisiz tutarsız tu-

tum sergileyen annelerin daha az aşırı koruyucu tutum sergilemeleri beklenmektedir. 

Problem çözme becerileri arasında (r=0,133*;p=0,011) istatistiksel olarak an-

lamlı, zayıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. İlgisiz tutarsız tutum sergileyen annele-

rin çocuklarının problem çözme becerilerini daha çok kullanmaları beklenmektedir. 

Stresle başa çıkma becerileri arasında (r=0,096;p=0,066) zayıf pozitif bir ilişki 

olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

‘İlgisiz tutarsız tutum gösteren annelerin çocuklarının stresle başa çıkma becerilerini 

daha çok kullanmaları beklenmektedir’ yorumu yapılamaz. 

İletişim becerileri arasında (r=0,145**;p=0,005) istatistiksel olarak anlamlı, 

zayıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. İlgisiz tutarsız tutum gösteren annelerin ço-

cuklarının iletişim becerilerini daha çok kullanmaları beklenmektedir. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=0,146**;p=0,005) istatistiksel 

olarak anlamlı, zayıf pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. İlgisiz tutarsız tutum gösteren 

annelerin çocuklarının benlik saygısını arttıran becerilerini daha çok kullanmaları 

beklenmektedir. 

Aşırı koruyucu tutum ile problem çözme becerileri arasında (r=-

0,047;p=0,373) zayıf negatif bir ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel ola-

rak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. ‘Aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin 

çocuklarının problem çözme becerilerini daha çok kullanmaları beklenmektedir’ yo-

rumu yapılamaz. 

Stresle başa çıkma becerileri arasında (r=-0,065;p=0,215) zayıf negatif bir 

ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edil-

miştir. ‘Aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin çocuklarının stresle başa çıkma 

becerilerini daha çok kullanmaları beklenmektedir’ yorumu yapılamaz 

İletişim becerileri arasında (r=-0,099;p=0,057) istatistiksel olarak anlamlı, za-

yıf negatif bir ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 



3. ve 4. Sınıfa Devam Eden Çocukların Anne Tutumları… 

419 

tespit edilmiştir. ‘Aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin çocuklarının iletişim be-

cerilerini daha çok kullanmaları beklenmektedir’ yorumu yapılamaz. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=-0,175**;p=0,001) zayıf negatif 

bir ilişki olmasına rağmen bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edil-

miştir. Aşırı koruyucu tutum sergileyen annelerin çocuklarının benlik saygısını arttı-

ran becerilerini daha az kullanmaları beklenmektedir. 

Problem çözme becerileri ile stresle baça çıkma becerileri arasında 

(r=0,611**;p=0,000) istatistiksel olarak anlamlı orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Problem çözme becerilerini daha çok kullanan çocukların stresle başa çıkma beceri-

lerini de kullanmaları beklenmektedir. 

İletişim becerileri arasında (r=0,566**;p=0,000) istatistiksel olarak anlamlı 

orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Problem çözme becerilerini daha çok kullanan 

çocukların iletişim becerilerini de kullanmaları beklenmektedir. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=0,411**;p=0,000) istatistiksel 

olarak anlamlı orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Problem çözme becerilerini daha 

çok kullanan çocukların benlik saygısını arttıran becerilerini de kullanmaları beklen-

mektedir. 

Stresle başa çıkma ile iletişim becerileri arasında (r=0,524**;p=0,000) istatis-

tiksel olarak anlamlı orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Stresle başa çıkma bece-

rilerini daha çok kullanan çocukların iletişim becerilerini de kullanmaları beklen-

mektedir. 

Benlik saygısını arttıran becerileri arasında (r=0,459**;p=0,000) istatistiksel 

olarak anlamlı orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Stresle başa çıkma becerilerini 

daha çok kullanan çocukların benlik saygısını arttıran becerilerini de kullanmaları 

beklenmektedir. 

İletişim becerileri ile benlik saygısını arttıran becerileri arasında 

(r=0,539**;p=0,000) istatistiksel olarak anlamlı orta pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Benlik saygısını daha çok kullanan çocukların iletişim becerilerini de kullanmaları 

beklenmektedir. 

 

3. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 3. ve 4. sınıfa devam eden çocukların anne tutumları ile sosyal-

duygusal beceri algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Genel olarak 

bulgular incelendiğinde; annelerin ilgisiz ve tutarsız tutumu arttıkça çocukların ileti-

şim, stresle başa çıkma, problem çözme ve benlik saygısını arttıran becerileri azal-

makta, demokratik tutumları arttıkça çocukların problem çözme, iletişim ve benlik 
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saygısını arttıran becerileri artmakta, aşırı koruyucu tutumları arttıkça çocukların sos-

yal duygusal beceri algısı azalmakta ve benlik saygısı da azalmakta olduğu söylene-

bilir.  

Anne tutum ölçeği ile sosyal duygusal beceri algısı ölçeği arasında birbirine 

yakın ve çok kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüştür. Aynı zamanda sosyal duygusal 

beceri algısı alt boyutları arasında da birbirine yakın ve çok kuvvetli bir ilişki olduğu 

görülmüştür.  

Yıldız (2006) ebeveynlerde problem çözme becerisinin, annelerin demokratik 

davranma ve eşitlik tutumları arasında anlamlı farklılık yaratmadığını ancak aşırı ko-

ruyuculuk, baskı ve disiplin açısından anlamlı farklılık yarattığını belirlemiştir. Ak-

taş-Özkafacı (2012) annelerin demokratik tutumları ile çocukların sosyal becerileri-

nin pozitif ilişkili olduğunu belirlemiştir. Annelerin demokratik tutum sergilemeleri 

sonucunda çocukların sosyal becerilerinin arttığı, bunun aksine otoriter ve aşırı ko-

ruyucu tutumların ise çocuklarda az da olsa sosyal becerilerin azalmasına yol açtığı 

tespit edilmiştir. İletişim ve problem çözme becerilerinin sosyal beceriler kapsa-

mında ele alınabileceği düşünüldüğünde, demokratik tutuma sahip annelerin çocuk-

larında iletişim becerisi ve problem çözme becerisinin daha yüksek olduğu söylene-

bilir. Baumrind (1967) otoriter ebeveyn tutumu sergilenen aile ortamında yetişen ço-

cukların iletişim becerilerinin çok düşük olduğunu ve ailelerinden çok az sıcaklık 

gördüklerini belirtmiştir. Katı disipline maruz kalan uysal çocukların zamanla özel-

likle ergenlik döneminde, asi davranışlar gösterebilmektedirler.  

Yıldırım vd. (2011) lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ile anne-baba 

tutumları arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Anne-baba tutumlarını 

demokratik algılayan öğrencilerin problem çözme algılarının daha iyi olduğu görül-

müştür. Demokratik ana-baba tutumunun egemen olduğu ailelerde yetişen bireylerin 

sorumluluk duygularının ve sosyal becerilerinin daha çok geliştiği, başarılı oldukları 

ve sorunlar karşısında daha az kaygı duydukları belirtilmektedir. Serin ve Derin 

(2008) annelerini anlayışlı ve yardımcı algılayan çocuklarda problem çözme becerisi 

algılarının daha iyi olduğunu belirlemişlerdir. Çapulcuoğlu ve Gündüz (2013) anne-

babaların demokratik tutumları ile çocukların stresle başa çıkma davranışlarından 

kendine güvenle yaklaşma davranışı arasında pozitif ilişki, koruyucu ve otoriter tu-

tumlar arasında negatif ilişkiler belirlemiştir. Ayrıca öğrencilerin yetkinliklerinin, 

demokratik tutuma sahip anne-babaların çocuklarında daha yüksek olduğu görül-

müştür. Erbil vd. (2006) anne-baba tutumlarının çocuklarda benlik saygısı açısından 

anlamlı farklılık yarattığını belirlemişlerdir. Aile ilişkileri güçlü, kararlara katılan, 

kendilerine ve görüşlerine saygı duyulan, kız-erkek ayrımının yapılmadığı, ailele-

riyle her konuda konuşmaktan çekinmeyen ve demokratik ailelere sahip ergenlerde 

benlik saygısının daha yüksek olduğu görülmektedir. Akça Z.K. (2012) bu bulguyu 
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destekler nitelikte, davranışları anneleri tarafından yönlendirilen bireylerin benlik 

saygısının daha düşük olduğunu saptamıştır. Hamarta vd. (2010) otoriter ebeveynle-

rin çocuklarında utangaçlık düzeyinin demokratik ebeveynlerin çocuklarına göre 

daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu durumda, otoriter tutuma sahip annelerin 

çocuklarının yetişkinlik döneminde iletişim becerilerini olumsuz etkileyebileceği 

söylenebilir.  

Bu bulgular ışığında, küçük yaşta aile ortamında otoriter anne tutumuyla bü-

yüyen çocukların söz hakkı verilmediği, baskı altına tutulduğu ve dolayısıyla sosyal 

açıdan kendilerini ifade etmekte zorlandıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda içe-

dönük, çekingen, iletişim becerileri gelişmeyen ve özgüveni düşük çocukların yetiş-

mesi söz konusudur. Öz (2002) benzer şekilde ilgisiz ve otoriter ebeveyn tutumuna 

sahip bireylerin çocuklarının daha utangaç ve çekingen olduklarını, bu tutumların 

davranış bozukluğu haline gelmesine neden olabildiğini belirtmiştir. Demokratik ya-

pıdaki bir aile ortamında yetişen çocukların ise küçük yaşlarda rahat bir ortama alış-

maları nedeniyle duygu ve düşüncelerini açıkça dile getirerek, kendilerine ait karar-

ları kendilerinin almaları mümkün olmaktadır. Bu durum çocukların benlik saygıla-

rını ve özgüvenlerini arttıran bir unsudur. Çocukların kendilerini ifade etme beceri-

leri, dışadönük özellik kazandırması yanı sıra yetişkinliğe adım attıklarında bireyler 

arasında ilişkilerde rahatça iletişim kurmalarını kolaylaştıracaktır.  

Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizler sonucunda çocuklarının 

öğrenim gördükleri sınıfa göre çocukların sosyal duygusal beceri algısı ölçeği prob-

lem çözme becerileri alt boyutuna verdikleri ortalama puanlar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu durumda 3. sınıfta öğrenim gören çocukların 4. 

sınıfta öğrenim gören çocuklara göre problem çözme algıları daha yüksektir. Diğer 

bir bulguya göre 45-55 yaş aralığındaki annelerin aşırı koruyuculuk tutumunun 28-

35 yaş aralığındaki annelere göre daha az olduğu söylenebilir. Ayrıca 28-35 yaş ara-

lığındaki annelerin çocuklarının problem çözme becerileri konusunda 45-55 yaş ara-

lığındaki annelerin çocuklarına göre daha başarılı olduğu söylenebilir.  

Araştırma sonuçları 3. ve 4. sınıfa giden çocukların anne tutumları ile sosyal-

duygusal beceri algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Annelerini rol model 

olarak gören çocukların gelişimi için oldukça önemli olan anne tutumlarının sosyal-

duygusal beceriler bakımından gelişebilmesi için annelere gerekli eğitimlerin veril-

mesi gerekmektedir. Her ne kadar literatürde bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalar 

bulunsa da bu çalışmanın literatürde destekleyici bir çalışma olduğu düşünülmekte-

dir. İleride yapılacak olan çalışmaların da katkısı ile bu konuda daha ayrıntılı bilgilere 

ulaşılabilecektir. 
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ÖZET: Değişen yaşam şartlarına ve çağın koşullarına uyum sağlama 

ihtiyacı, eğitim anlayışının da sorgulanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra 

her geçen gün bilginin hızının ve miktarının artması, tüm bilgilerin eğitim sü-

reçlerinde ele alınamaması sorunsalını beraberinde getirmiştir. Bu durum ihti-

yaç duyulan bilgiye ulaşılabilmesi ve bilginin seçilebilmesi gibi ihtiyaçları do-

ğurmuştur. Bunun sonucunda yeni şartlara cevap verebilecek eğitim arayışı içe-

risine girilmiştir. Bu arayış sonucunda çağdaş eğitim anlayışı dediğimiz yeni 

bir düşünce akımı ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre öğrenci, öğretmen kıla-

vuzluğunda bilgiye ulaşan ve bilgiyi kendi düşünce dünyasında özgün bir şe-

kilde yapılandıran kişidir. Bu eğitim anlayışı ile karşılaştığı problemleri çöze-

bilen, eleştirebilen, yaratıcı fikirler ortaya atabilen öğrenciler hedeflenmekte-

dir. Öğretmen ise öğrenciye; bilgiyi hazır şekilde sunan değil, bilgiye ulaşmada 

rehberlik eden uzman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitim anlayışına göre 

öğrenci ders boyunca pasif durumdan aktif duruma geçmelidir. Buna benzer 

birçok yenilik getiren bu anlayış çatısı altında birçok model geliştirilmiştir. Bu 

modellerden bir tanesi de ters yüz edilmiş öğrenme modelidir. Bu çalışmada, 

ters yüz edilmiş öğrenme modelinin özellikleri, avantajları, sınırlılıkları ve eği-

timde uygulanabilirliği üzerine kavramsal bir çerçeve sunma amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde güncel yaklaşımlar, Ters yüz edilmiş öğ-

renme, Ters yüz sınıf modeli 

 

A Current Approach in Education: Flipped Learning 

 

ABSTRACT: The need to adapt to the changing living conditions and 

conditions of the age has led to the questioning of education understanding. In 

addition, the increase in the speed and amount of information with each passing 

day has brought along the problem of not being able to handle all information 

in the educational processes. This has led to the need to access and select the 

information needed. As a result of this, new trends in education were sought 



İshak KOZİKOĞLU – Kayahan ÇÖKÜK 

426 

that could meet the new conditions. As a result of this, a new movement of 

thought emerged that we call contemporary education approach. According to 

this understanding, the student is the person who reaches the information under 

the guidance of the teacher and constructs the information in his / her own 

world of thought in a unique way. With this understanding of education, stu-

dents are able to solve problems, criticize and come up with creative ideas. The 

teacher does not present information in a ready way, but behaves as an expert 

in guiding for accessing information. According to this understanding of edu-

cation, the student should pass from passive to active during the course. Many 

models have been developed under this approach, which brings many similar 

innovations. One of these models is flipped learning model. In this study, it is 

aimed to provide a conceptual framework on the features, advantages, limita-

tions and applicability of flipped learning model. 

Keywords: Current approaches in education, Flipped learning, Flipped 

classroom model 

 

1. GİRİŞ 

İnsanlığın, bugünkü çağdaş dünyayı oluşturmasındaki en önemli silahının eği-

tim olduğu aşikardır. Eğitim sayesinde insan kendi gelişimini sağlamıştır. Bu, bera-

berinde uygarlık dediğimiz medeni toplumların oluşmasına neden olmuştur. Ancak 

insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen merak duygusu, daha iyiyi elde etme ve 

keşfetme arzusu mevcut durumdaki koşullarla yetinmemesine neden olmuştur. Bu 

durum, sürekli devam eden bir yenilik ve gelişimi meydana getirmiştir. İnsan, bir 

taraftan kendi gelişimi ile meşgul olurken diğer taraftan gelişimini hızlandıracak çö-

züm arayışı peşinde koşmuştur. Bu noktada eğitim, tüm ilgileri üzerine çekerek odak 

noktası haline gelmiştir. Zamanla eğitimin önemi arttıkça eğitime verilen değerde 

artmıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı eğitimin işlevini artırma arayışı içerisine giril-

miştir.  

Zamanla birçok eğitim anlayışı ortaya atılmış ve bu anlayışların işlevselliği 

tartışılmıştır. Yakın zamana kadar geleneksel eğitim anlayışı denilen eğitim yakla-

şımı çatısı altında birçok model ve teknik ortaya atılmış ve eğitim kurumlarında bu 

anlayışa uygun uygulamalar yapılmıştır. Bu anlayışa göre eğitim kurumlarında öğ-

renci bilgi ile doldurulurken, öğretmen bilgiyi aktaran kişi olmuştur. Bir başka de-

yişle, öğretmen bilgiyi kendi yapılandırdığı şekilde öğrenciye sunmuş ve bu formatın 

ezberlenmesini istemiştir. Yine öğretmen tüm eğitim-öğretim sürecinin aktif tek un-

suru olmuş ve öğrenciler, sınıf ortamında sadece öğretmenin gerçekleştirdiği etkin-

likleri not alan ve izleyen taraf olmuştur. Bu anlayışa göre öğretmen sınıfın otoritesi 

olup öğrencileri disipline eden araç olarak görülmüştür. Bu eğitim anlayışı ile belirli 
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seviyelerde gelişim sağlanabilmiştir. Ancak değişen hayat şartlarına uyum sağlaya-

bilmek için eğitim anlayışı da sorgulanır hale gelmiştir. Bunun yanı sıra her geçen 

gün büyüyen bilgi havuzunun hükmedilemeyecek kadar genişlemesi, her türlü bilgi-

nin ezberlenemeyecek olmasına neden olmuştur. Bu durum ihtiyaç duyulan bilgiye 

ulaşılabilmesi ve bilginin seçilebilmesi gibi ihtiyaçları doğurmuştur. Bunun sonu-

cunda yeni şartlara cevap verebilecek eğitim arayışı içerisine girilmiştir. Bu arayış 

sonucunda çağdaş eğitim anlayışı dediğimiz yeni bir düşünce akımı ortaya çıkmıştır. 

Bu anlayışa göre öğrenci, öğretmen kılavuzluğunda bilgiye ulaşan ve bilgiyi kendi 

düşünce dünyasında özgün bir şekilde yapılandıran kişidir. Bu eğitim anlayışı ile kar-

şılaştığı problemleri çözebilen, eleştirebilen, yaratıcı fikirler ortaya atabilen öğrenci-

ler hedeflenmektedir. Öğretmen ise öğrenciye bilgiyi hazır şekilde sunun değil, bil-

giye giden yolu tarif eden ve bilgiye gidilen yolda yardım eden unsur olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Bu eğitim anlayışına göre öğrenci ders boyunca pasif durumdan 

aktif duruma geçmelidir. Yani öğrenci etkinliklerde aktif rol alıp süreç içerisinde biz-

zat yer almalıdır. Buna benzer birçok yenilik getiren bu anlayış çatısı altında birçok 

model geliştirilmiştir. Bu modellerden biri de ters yüz edilmiş öğrenme modelidir.  

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, çağdaş eğitim anlayışı temelli olsa da bu 

anlayışın ortaya çıkmasında bazı koşulların gelişmesi etkili olmuştur. Bu koşulların 

başında teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde birey-

ler bilgiye anlık olarak istediği zaman ulaşabilir olmuştur. Bu durum bilgiye ulaşma-

nın önemini azaltırken bilgiyi kullanmanın önemini artırmaktadır. Bununla birlikte 

geleneksel sınıf ortamında; bilgiyi öğrenmeye ayrılan zamanın çok fazla olması do-

layısıyla bilgiyi kullanmak ve uygulamak için yeterli zamanın kısıtlı olmasına neden 

olmaktadır (Barak ve Shakman, 2008). Bilgiye çok kolay ulaşılabildiği bir ortamda 

bilgiyi öğrenmeye bu kadar zaman ayırmak okulun önemini ve gerekliliğini azalt-

maktadır. Okul, öğrenilen bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü ve bilginin nasıl kullanı-

labileceğinin öğretildiği yerler olması gerekmektedir.  İşte bu şartlar ters yüz edilmiş 

öğrenme modelinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

Ters yüz edilmiş öğrenme veya sınıf, İngilizce alanyazında “inverted class-

room” (Lage, Platt ve Treglia, 2000), “flipped classroom” (Bergman ve Sams, 2012), 

“reversed instruction”, “flipping classroom” ve “flipped learning” isimleriyle geç-

mektedir. Geleneksel sınıf ortamının ters çevrilmiş hali ters yüz sınıflar olarak karşı-

mıza çıkmaktadır. Türkçe alanyazında yer alan çalışmalarda ise ters yüz sınıf modeli 

(Gençer, Gürbulak ve Adıgüzel, 2014), çevrilmiş öğrenme modeli (Sever, 2014) veya 

evde ders okulda ödev modeli (Demiralay, 2014) gibi isimlendirilmeler kullanılmak-

tadır. Türkçe alanyazında çoğunlukla ters yüz edilmiş öğrenme modeli tercih edil-

mektedir.  
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1.1. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modeli 

Sözcük anlamı tersine çevirmek ya da ters çevirmeye neden olmak olan "flip-

ped" kelimesi somut anlamda sınıfı ters çevirmek anlamında değildir. Soyut anlam 

içeren bu kavram özünde geleneksel sınıf ortamının sınıf dışına, sınıf dışında gerçek-

leştirilen ödev ve etkinliklerin sınıf içine taşınması olarak ifade edilebilmektedir. 

Öğrenciler bu modelle teknolojik cihazlarla dersi sınıf dışında öğrenir ve sı-

nıfta aktiviteler ve uygulamalar yapar (Strayer, 2012). Bergmann ve Sams'e (2012) 

göre, ters yüz edilmiş öğrenme, öğretmenin dersi öğrencilere sınıf dışında video ara-

cılığıyla aktardığında gerçekleşir. Sınıf içi zaman ise problem çözme ve birebir ya da 

grup çalışmalarıyla geçirilir. Wolk’a göre (2011), genç insanlara hem sınıf içinde 

hem de sınıf dışında ne kadar eğitsel fırsat verilirse, eşsiz ihtiyaç ve yetenekleriyle 

bağdaşan başarı için o kadar fazla yol alırlar. Strayer'e (2012) göre son on yılda sıkça 

duyulan bu kavram basit şekliyle evde okul çalışması, okulda ev çalışması olarak 

tanımlanırken ters yüz edilmiş öğrenme modeli, öğretmenlere sınıflarında çeşitli me-

todolojileri uygulaması için fırsat veren bir yaklaşımdır. Lage, Platt ve Treglia 

(2000), sınıfın ters çevrilmesi kavramının, geleneksel olarak sınıfta gerçekleştirilen 

her şeyin sınıfın dışında, sınıfın dışında olan her şey ise sınıfın içinde olması anla-

mına geldiğini ifade etmişlerdir.  

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli hem öğrenci rolü açısından hem de öğretmen 

rolü açısından oldukça büyük değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Ters yüz edil-

miş öğrenme modelinde öğrenciler, sınıf dışındaki zamanlarında dersin içeriğini öğ-

renmekte ve sınıf içinde yapılacak olan etkinliklere hazırlanmaktadırlar. Öğretmenler 

ise sınıf içerisinde rehber olarak görev yapmakta, ders anlatımını videolar ya da 

okuma, sunum gibi farklı materyaller aracılığıyla aktarmaktadırlar. Ters yüz edilmiş 

öğrenme modelinde öğrenciler kendi bireysel hızlarına, zamanlarına göre öğrenim 

alma hakkına ve kendi öğrenme sorumluluklarına sahip olarak görülmektedirler 

(O’Flaherty ve Philips, 2015). Öğretmenler ise sınıf içi zamanda öğrencilerle etkile-

şim ve iletişimi artırmak ve onlara rehberlik etmekle yükümlüdürler (Flumerfelt ve 

Green, 2013). Ters yüz edilmiş öğrenme modeli ile tasarımlanan öğretim ortamla-

rında öğretmen merkezli öğretimden öğrenci merkezli öğretime doğru bir yönelim 

vardır ve öğretim genel olarak öğrencinin sınıf dışında derse hazırlanmasıyla ilgilidir 

(Kong, 2014). 

Sınıf içindeki sınırlı zamanın aktif öğrenme stratejilerinin kullanılarak hem 

ders anlatma, hem de uygulama yapma için kullanılması çeşitli sıkıntılar yaratmak-

tadır (Strayer, 2012). Ters yüz edilmiş öğrenme bu zorlukları, ders anlatımını sınıf 

dışına alarak ders içinde de aktif öğrenme stratejilerini kullanarak aşmaktadır (Kim, 

Kim, Khera ve Getman, 2014). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinde genel olarak 
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öğrenciler ders öncesinde ders konusunu anlatan bir video izleyerek derse hazırlıklı 

olarak gelip ders içi zamanı aktif öğretim stratejilerine göre hazırlanan uygulamaları 

yaparak geçirmektedirler (Talbert, 2012). 

 

1.2. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Tarihçesi 

Ters yüz edilmiş öğrenme, öğretim elemanları tarafından işletme, hukuk, sos-

yoloji, psikoloji ve felsefe alanlarında ders içeriklerinin çok yoğun olması, ders sü-

resinin bütün içeriği anlatmaya yetmemesi sebebiyle kullanılmıştır (Lage, Platt ve 

Treglia, 2000). Lage vd. (2000) çıkış noktası her öğrencinin farklı öğrenme stiline 

sahip olduğu, konferans şeklinde ders anlatımının sadece bir grubun öğrenmesini ko-

laylaştırırken, diğer öğrenme stillerine sahip olan öğrencilerin öğrenmesine faydası 

olmadığı düşüncesiydi. Bu nedenle farklı öğrenme stillerindeki her öğrencinin ihti-

yacını karşılayacak bir strateji arayışına girmişlerdir. Öncelikle her hafta bir konu 

öğrenilecek şekilde bir ders kitabını kaynak olarak belirlemişlerdir. Dersleri sunum 

sırasında video-teyplere kayıt etmişlerdir. Öğrenciler isterlerse bu video-teypleri 

kopyalayıp evde izleyebilirken, isterlerse de üniversitenin işitsel-görsel merkezinde 

izleyebilmişlerdir. Derslerde kullanılan powerpoint sunumlarını da seslendirerek 

benzeri şekilde öğrencilere sunmuşlardır. Aynı zamanda tüm derslerin sunum içerik-

lerini internet üzerinden öğrencilerin paylaşımına açmışlardır. Tüm öğrencilere ula-

şabilmek için kullanılabilecek tüm imkânları kullanmayı hedeflemişlerdir. Derse 

özel bir web sitesi hazırlayıp, eski sınav soruları gibi materyalleri de öğrencilerle 

paylaşmışlardır. Lage vd. (2000) tarafından geliştirilen bu model gerek öğrenciler, 

gerekse de öğretim üyeleri tarafından yüksek oranda kabul görmüştür. 

Bu konuda en belirgin projelerden biri de Khan Akademidir (Hamdan, 

McKnight ve Arfstrom, 2013). Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, Khan Akademi’nin 

kurucusu ve sahibi Salman Khan’ın öncülüğü ile popülerleşmiş, teknolojiye ilgili 

birçok eğitimcinin zihnine yerleşmiştir. Bir girişimci olan Salman Khan’ın bu konu-

daki girişimi, kuzenine uzaktan ders anlatırken çektiği ders videolarını internete yük-

lemekle başlamıştır. Kuzeni, bu yöntem sayesinde, izlediği videoları istediği kadar 

tekrar izleyebildiğini, anlamadığı noktalarda videoları istediği kadar izleme imkânı 

bulduğunu ifadelerinde belirtmiştir. Bu konuda Salman Khan’ın elde ettiği dönütler 

yeni bir fikir doğurmuştur.  

Yükseköğrenimde bu girişimler meydana gelirken ortaöğrenim seviyesinde 

meydana gelen gelişmeler ters yüz edilmiş öğrenme modelini daha somut hale getir-

miştir. Jonathan Bergman ve Aaron Sams isimli iki kimya eğitmeni tarafından 2007 

yılında ters yüz edilmiş öğrenme modeli tanımlanmıştır (Bergman ve Sams, 2012). 

Bergman ve Sams 2006 yılında Woodland Park lisesinde, kimya eğitmeni olarak işe 
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başlamışlardır. Bergman ve Sams spor karşılaşmaları gibi zorunlu aktivitelere katılan 

öğrencilerin dersleri kaçırdıklarını ve eksiklerini tamamlamakta zorlandıklarını göz-

lemlemişlerdir. Her iki eğitmen spor ve diğer aktiviteler nedeniyle kaçırılan derslerin 

videolarını yapmaya karar vermişlerdir. Takiben bu video kayıtlarını internete yük-

leyerek, derslere katılamayan öğrencilerin kesintisiz bir şekilde öğrenmelerini sağla-

mışlardır. Derslere katılamayan öğrenciler kaçırdıkları dersleri bu videoları izleyerek 

öğrenmişlerdir. Bu videolar kısa sürede diğer öğrencilerin de ilgisini çekmiş ve derse 

katılan öğrenciler de videoları izlemeye başlamışlardır. Dolayısıyla öğrenciler bu vi-

deoları tekrar tekrar izleyerek, derste kaçırdıkları noktaları öğrenebilmişler veya 

derste öğrendiklerini pekiştirmişlerdir. Kimi öğrenciler ise bu videoları sınavlara ha-

zırlanmak amacıyla izlemişlerdir. Videoların ünü kısa sürede ülke çapında yayılmış 

ve videolar farklı okullardan öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmaya baş-

lamışlardır. Bu deneyimler sonucunda Sams, eğitim sürecini yeniden planlama fik-

rini ortaya atmıştır. Öğrencilerin öğretmene, ders içeriğinin anlatıldığı kısımdan daha 

çok, problem çözme gibi evde yapılan eğitim aşamalarında ihtiyacı olduğuna ve öğ-

rencilerin ders içeriğini videoları izleyerek kendi kendilerine öğrenebileceklerine 

ikna olmuşlardır. Ters yüz edilmiş öğrenme fikri böylece ortaya çıkmıştır. Bergman 

ve Sams tüm derslerin video kayıtlarını internete yüklemiş ve öğrencilerin bu dersleri 

okula gelmeden önce ödev olarak seyretmelerini sağlamışlardır. Her şeyden önce öğ-

rencilere videoları nasıl izleyeceklerini, nasıl not alacaklarını öğretmişlerdir. Artık 

öğrenciler okula, video izlerken aldıkları notlar ve anlamadıkları noktaların sorula-

rıyla gelmektedirler. Eğitmenler bu sorulardan, videoların etkinliğini de değerlen-

dirme şansı bulmuş, sonraki dönemlerde video derslerdeki anlaşılmayan yerleri dü-

zeltebilmişlerdir. Sınıf içinde ise öğrencilerin getirdiği soruların cevaplanmasını, la-

boratuar uygulamaları veya problem çözme gibi uygulama çalışmaları izlemektedir. 

Böylece öğrencinin öğretmene daha çok ihtiyaç duydukları süreçte, öğrenciler öğret-

menleriyle birlikte olabilmektedirler. Bir eğitim yılı sonunda bu modelin başarıyla 

işlediğini görmüşlerdir. Böylece bu model “flipped classroom” olarak yaygınlaşmış-

tır (Bergman ve Sams, 2012). 

Günümüzde geleneksel eğitim sisteminde daha teknolojik ve daha yenilikçi 

yöntemler uygulansa da sonuç olarak “öğrenci bilgiyi okulda öğrenir” yaklaşımı ge-

çerlidir. Öğrencinin anlatılan konuyu tam anlamıyla anlayıp anlamadığı ölçülmeden, 

konuyu pekiştirme amacıyla akşam evde yapması için ona ev ödevi verilmektedir. 

Ancak bu durumda öğrenci ile öğretmen arasında bir kopukluk olacaktır ve öğretme-

nin veya ailenin öğrencinin ödevi yapıp yapmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. 

Belirli bir zaman sonra ise öğrencinin takıldığı konularda kimseden yardım alama-

ması ve ödevi yanlış yapması gibi durumların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 

Teknolojiyi aktif biçimde kullanan ters yüz edilmiş öğrenme modeli sayesinde ise 
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öğretmenin hazırlamış olduğu ders içerikleri öğrenci tarafından çalışıldıktan sonra 

öğrencinin konuyu kavraması beklenmekte ve sınıf içinde öğrencilerin konu ile ilgili 

anlamadığı konuları öğretmenlere sorma, onlarla birlikte etkinlik yapma ve konuyu 

pekiştirme imkânı sunulmaktadır. Öğrencinin dersi kaçırmış olma ihtimalini ortadan 

kaldırmayı da hedefleyen bu modelle, öğrenci istediği konuyu istediği kadar geriye 

sarıp dinleyebilme olanağı bulmakta, ancak yüz yüze eğitimde bu şekilde tekrar 

yapma imkânı bulamamaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerin öğrenme şekilleri farklı 

olduğu için öğretmenin bir konuyu defalarca anlatması için yeterli zamanı olmamak-

tadır (Bergmann ve Sams, 2012; Mazur, 2012).   

 

1.5. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Bileşenleri 

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli iki farklı bileşenden oluşmaktadır. Bu bö-

lümde bu bileşenlerle ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 

1.5.1. Ders Öncesi Uygulamalar 

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin başarısı için sınıf öncesi etkinlikleri plan-

lamak çok önemlidir. Bu kapsamda ders kitapları, okuma ödevleri, çalışma kağıtları, 

klinik rehberler, akış şemaları, seslendirilmiş powerpoint sunumları, ders notları, 

web siteleri, blog içerikleri, eğitsel oyunlar gibi eğitsel materyal ve kaynaklardan vi-

deo konferans kayıtlarına kadar çok çeşitli eğitsel materyal örnekleri yer almaktadır 

(Tan, Brainard ve Larkin, 2015). Bunlar arasında en çağdaş olanı eğiticilerin hazır-

ladıkları video derslerdir. Ayrıca bu video derslerin süresi de çok önemlidir. Uzun 

video dersleri yalnız başına izlemek zor olup, uygulama başarısını düşürmekte ve 

öğrenciler tarafından da kabul görmemektedir (Critz ve Knight, 2013). Önerilen 20-

30 dakikalık mini video derslerdir (Phillips ve Trainor, 2014). Konuyla ilgili en 

önemli soru “Bu video dersleri eğiticiler kendileri mi hazırlamalıdırlar?” sorusudur. 

Bu sorunun cevabı mevcut araştırmalarda yer almamaktadır. Bergmann ve Sams 

(2012), video derslerin ders eğitmeni tarafından hazırlanmasını önermektedir. As-

lında ters yüz edilmiş öğrenmede eğitim sürecindeki eğitmen-öğrenci iletişimi, ilk bu 

video dersle başlamakta ve sınıf içi etkinliklerle devam etmektedir. Dolayısıyla video 

dersleri dersin eğitmeninin hazırlaması, öğrenci-eğitmen iletişimini bu aşamada baş-

latacak, öğrenciler arasında modelin daha kabul görmesini sağlayacaktır. 

Bu aşamada bir diğer önemli nokta ise sınıf öncesi materyalin öğrenciye aşırı 

yük getirmeyecek yoğunlukta planlanmasıdır. Öğrencilerin en önemli yakınmaları, 

bu tür bir stratejide altından kalkamayacakları kadar ders materyaliyle karşı karşıya 

kalmalarıdır. Sınıf öncesi uygulamalar konusundaki sık karşılaşılan bir diğer zorluk 
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ise çalışma materyallerinin anlaşılma zorluğudur. Öğrenciler için tek başına çalışmak 

özellikle karmaşık konular olduğunda zor olabilmektedir.  

 

1.5.1.2. Sınıf içi Uygulamalar 

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin en temel noktalarından birisi öğrencilerin 

sınıfa önceden planlanan dersleri çalışıp gelmeleridir. Bu yüzdendir ki öğrencilerin 

sınıf öncesi öğrenme etkinlikleri yapmalarını garantiye almak için çevrimiçi uygula-

maların sonunda veya sınıf uygulamasının en başında mini sınav uygulaması sıkça 

kullanılmaktadır (Yıldız, Kıyıcı ve Altıntaş, 2016). Böylece öğrencilerin sınıf içi uy-

gulamaya çalışıp gelmeleri sağlanırken, anlamadıkları noktalar da saptanıp sınıf 

içinde açıklama olanağı sağlanmaktadır. Sınıf öncesi videoların izlenmesini sağla-

manın bir diğer yolu da video dersler içine sorular yerleştirilmesidir. 

Alanyazın incelendiğinde görülmektedir ki sınıf içi etkinlikler, her programda 

ihtiyaca göre farklı planlanabilmektedir. Örneğin sınıf etkinliklerinin en başında öğ-

rencilerin sınıf öncesi ne kadar öğrenip öğrenmediklerini değerlendirmek, öğrene-

medikleri noktaları sınıfta açıklamak üzere belirlemek ve öğrencileri sınıf öncesi ça-

lışmaya motive etmek amacıyla mini sınavlar yapılabilmektedir (Turan, 2015). Bu 

sınavlar video derslerin sonunda çevrimiçi olabileceği gibi sınıf içinde de yapılabilir. 

Takiben ihtiyaca göre aktif öğrenme stratejileri içeren etkinlikler planlanabilir. Bun-

lar “elektronik cevap sistemlerinin kullanımı”, “düşün-eşleş-paylaş”, “dinle-düşün-

eşleş-paylaş”, “aktif oturum”, “probleme dayalı öğrenme”, “ekip temelli öğrenme”, 

“simülasyon senaryoları ve uygulamaları”, “web tabanlı simülasyon oyunları”, “rol 

yapma”, "küçük grup çalışmaları”, “işbirlikli öğrenme uygulamaları”, "konuyu anla-

maya yardımcı sınıf oyunları" ya da "soru cevap tartışmaları" olabilmektedir (Gen-

çer, 2015). Sınıf içi uygulamalarındaki kilit nokta ise yapılacak etkinliklerin, sınıf 

öncesi öğrenilenlerin uygulanabileceği etkinlikler olmasıdır. Böylece öğrenciler sınıf 

öncesinde öğrendiklerini kullanarak Bloom taksonomisindeki üst düzey bilişsel be-

ceri aşamalarına çıkabilmektedirler. 

 

1.6. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Avantajları 

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kullanımı hem öğretmene hem de öğren-

ciye teknolojiyi kullanma, bireysel öğrenme becerilerini geliştirme ve eğitimi daha 

kalıcı hale getirme konularında büyük fayda sağlamaktadır. Öğrencinin bilgiyi ilk 

olarak tek başına, evde, istediği zamanda ve istediği sıklıkla öğrenmesini amaçla-

makta olan bu eğitim modeli aynı zamanda öğrenciye bilgilerini daha kolay pekiş-

tirme ve derslerin birden fazla duyu organına hitap etmesi nedeniyle bilginin akılda 
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kalıcılığı konusunda yaşanan sorunları daha aza indirme imkânı sunmaktadır. Öğren-

ciye bilgiye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl kullanacağını konusunda da yol gösterici 

olduğu belirtilen bu modelle, öğrencinin bilginin temelini önceden evde bireysel öğ-

renme yoluyla alarak sınıf içinde öğretmenin yaptığı aktivitelerde daha fazla rol al-

masına katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, öğrenciye sorumluluklarını 

yerine getirme konusunda kendisini, sınıf ortamındaki uygulamalarda ise bilgi ve be-

cerisini gösterme imkânı sunmaktadır (Foust, 2012). Bununla birlikte, ters yüz edil-

miş öğrenme modeli, öğrencinin sınıf ortamında yorum yapabilme yetisinin gelişme-

sine olanak sağlarken, kolay öğrenme imkânı ile öğrenme işlemini öğrenci açısından 

zevkli bir süreç haline getirip hem bilginin kalıcılığı hem de öğrenci motivasyonunu 

artırarak öğrencinin bireysel öğrenmede karşısına çıkan zorlukları sınıf içinde odak-

lanarak çözmesini sağladığı düşünülmektedir. Yüz yüze eğitim sisteminde öğretmen 

konuyu anlatırken anlamada zorluk yaşayan öğrencilerin çoğu kez utandığı için öğ-

retmenden konuyu tekrar anlatmasını isteyememesi ya da öğretmenin programın yo-

ğunluğundan ve ders süresinin kısalığından dolayı konuyu tekrarlamaya vakit bula-

maması gibi durumların da ters yüz edilmiş öğrenme sayesinde ortadan kalktığı be-

lirtilmektedir (Miller, 2012). Ters yüz edilmiş öğrenme modeli öğrenciye kendisini 

tanıma imkânı, sorumluluk alma ve öğrendiği bilgileri topluluk içinde kullanma be-

cerisini kazandırmayı hedeflerken, öğrencilerin derslerden çok sınav sistemine odak-

lanmasına ve bilginin değerinin düşmesine engel olmakta, ayrıca okulun öğrenciyi 

yıl boyu girmiş olduğu sınavlara göre değerlendiren bir merci değil, ona bilgi veren 

bir kurum olması gerektiği bakış açısını ortaya koymaktadır. Yüz yüze eğitim siste-

minde kazandırılması mümkün olmayan bu bakış açısının, ters yüz edilmiş öğrenme 

modeli sayesinde kazandırılabileceği düşünülmekte; öğrencinin okulda bulunama-

ması, hastalık ya da başka bir mazeretle okula gidememesi durumunda bile dersi ka-

çırmasının önüne geçildiği savunulmaktadır (Arslan ve Özpınar, 2008; Talbert, 

2012).  

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli, öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de 

etkilemektedir. Bilgiler öğrencilere ses kaydı, görsel kayıt, fotoğraf, çizim gibi kay-

naklarla verilebilirken öğretmenin de sınıfta yol gösterici olması ve yardımcı role 

girmesini sağlamaktadır. Buna ek olarak bu model, öğretmene bire bir ve küçük grup-

larla çalışma olanağı vermesi nedeniyle sınıf yönetiminde kolaylık sunmakta, konu-

nun anlatılması ve tekrar edilmesi için harcanan zamandan tasarruf edilmesine ve 

sınıf içi aktivitelerde öğretmen-öğrenci iletişiminin gelişmesine katkı sağlamaktadır 

(Bergmann ve Sams, 2012). 

Bütün bunların yanı sıra, Morgan (2014) ters yüz edilmiş öğrenme modelinin 

eğitim kurumlarında maliyeti azaltarak okul bütçesine katkı sağladığını vurgulanmış-
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tır. Morgan (2014) görev aldığı eğitim kurumda yeni programa uygun olmayan ma-

tematik kitaplarını değiştirmek için yeterli fon olmaması sebebiyle ters yüz edilmiş 

öğrenme uygulamasına başlamıştır. Bu süreçte dersler videolar aracılığı ile dijital 

olarak sunulmuştur. Morgan (2014) uygulama sonunda yıllık baskı maliyetinin bü-

yük oranda azaldığını ve modelin kurum ekonomisine ciddi katkı sağladığını ifade 

etmiştir.  

Her öğrencinin öğrenme hızı ve öğrenme şekli birbirlerinden farklıdır. Öğren-

cinin istediği zaman ve yerde bilgiye ulaşması, bilgi kaynağını tekrar tekrar kullana-

bilmesi öğrenciye kendi öğrenme hızına göre öğrenme fırsatı sağlar. Bununla birlikte 

öğrenme kaynağının birden çok araç ile gerçekleştirilebilmesi bireylerin öğrenme 

stillerine hizmet etmektedir. Bu durum aynı zamanda kişinin kendisini tanımasına da 

olanak sunmaktadır.  

 

1.7. Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin Sınırlılıkları 

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin avantajları olduğu kadar bazı sınırlılıkla-

rının olduğu da savunulmaktadır. Öğretmenin öğrencinin dersi izleyip izlemediğini, 

konunun ne kadar ve ne derece doğru öğrendiğini takip etmesi sınıftaki kadar kolay 

olmayacağını savunan Jenkins (2012), öğretmen ve öğrenci ilişkisinin bire bir sağ-

lanmadığı ve öğretmen tarafından net yönlendirmelere ihtiyaç duyulan bu gibi du-

rumlarda öğrenmede sağlıklı bir yol izlenemeyeceğini belirtmektedir. Ayrıca birey-

sel öğrenme alışkanlığına sahip olmayan öğrenciler için de zorluk oluşturabileceği 

düşünülen bu sistemde, öğrencinin eş zamansız olarak planlanan dersi öğrenirken 

öğretmene istediği anda ulaşamaması ve sorularını soramamasının öğretim niteliğini 

etkileyebileceği düşünülmektedir (Talbert, 2012). Öğrencilerin derse gelmeden önce 

öğrenmeleri gereken bilgileri öğrenmeleri için tasarlanan videolar, sunumlar, ses ka-

yıtları vb. araçların niteliğinin öğrenmeye etkisi söz konusudur. Bu durumda bu araç-

ların niteliğinin düşük olabilme ihtimali bir sınırlılıktır.  

Sınıf dışında öğrenmeler için tasarlanmış materyallere teknolojik araçlar ara-

cılığı ile ulaşılmaktadır. Öğrencilerin ev ödevi olan bilgiyi öğrenme işlerini sorunsuz 

bir şekilde gerçekleştirmeleri bu teknolojik araçlara sahip olmasına da bağlıdır. Bu-

nun yanı sıra çevrimiçi ağ ortamında bulunan eğitsel araçlara ulaşmak içinde inter-

netin gerekliliği şarttır. Ayrıca tüm bu araç-gereçler bireyler için maddi külfete neden 

olmaktadır. Bununla birlikte teknoloji ürünü olan bilgisayar, tablet ve internet gibi 

araç-gereçlerin kurulumu, herhangi bir sorun karşısında tadilatı gibi nedenlerden do-

layı teknik destek ekiplerine ihtiyaç duyulabilir. Çevrimiçi ortamda öğrenmeye ev 

sahipliği yapan web adreslerinin yönetimi ve takibi için ise site yöneticileri gerekli-

liği olabilir.    
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Ders içeriklerinin uzaktan eğitim yöntemlerine uygun olarak hazırlanmadığı 

ve öğretilmeye çalışılan bilginin doğru anlaşıldığından tam olarak emin olunmadığı 

durumlarda, sorunlar giderilirken, yanlış öğrenilmiş olan bilgilerin düzeltilmesi ve 

bunlar için harcanan çaba ve zaman gibi bambaşka bir problemlerin ortaya çıkabile-

ceği vurgulanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak internet tabanlı öğrenme sistemine 

dayanan bu gibi sistemlerde bilgiye istenilen zaman ve mekânda ulaşma imkânı sağ-

lanması rahatlık olarak görülse de bazı riskleri de ortaya çıkarmaktadır (Yavuz, 

2016). Öğrencinin dikkatinin çabuk dağılabilmesi, bilgisayar başında harcadığı za-

manın artmasına, ailenin ve öğretmenin öğrenciyi kontrol etme konusunda zorlan-

masına neden olabilmektedir. 

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin öğretmenin yükünü azaltıyor gibi görün-

mesine karşın, öğretmene her ders için öğrencilerin kolay ulaşıp anlayabileceği, öğ-

renci merkezli eğitime uygun etkin ve öğrenciyi teşvik edici ders içerikleri ve sınıf 

aktiviteleri oluşturma konusunda ek sorumluluk verip iş yükünü artıracağı konusu da 

akla gelmektedir. Ayrıca geleneksel eğitim yöntemi genellikle öğrenci merkezli bir 

sistem olmadığı ve etkinliklere fazla yer verilmediği için etkinliklerin hazırlanması 

durumunda öğretmenin daha fazla çalışması gerekmektedir (Aydın, 2016). Öğrenciyi 

grup çalışmasına teşvik eden bir model olduğu savunulan ters yüz edilmiş öğrenme-

nin kullanımında grup çalışması etkinliklerinde yeterince başarılı olmayan öğrenci-

lerin sorun yaşayabilecekleri ve grup etkinliklerinde kendini rahatsız hissedebilecek-

leri konusuna dikkat çekilmekte; ayrıca sınıf ortamında olmamalarından dolayı mo-

tivasyon eksikliği yaşayabilecekleri de düşünülmektedir. Öğretmen ve öğrenciye 

modelin sağlıklı bir şekilde uygulanması ve motivasyonlarını artırıcı ve bilgilendirici 

ek çalışmalar yapılması da gerekmektedir (Miller, 2012). 

Ters yüz öğrenme modelinde öğrenciler okulda yapacakları etkinlikler için ge-

rekli malzemeleri tedarik edememe endişesi yaşadıkları belirlenmiştir. Thoms (2012) 

çalışması kapsamında yaptığı görüşmede (az sayıda) öğrencilerin, sınıf içinde ödev 

yaparken ödeve odaklanma sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin 

görevi yerine getirme hızları eşit olmadığı için bazı öğrencilerin projelerini yetiştire-

mediği bazı öğrencilerin ise erken bitirip sınıfta beklemekten sıkıldığı belirlenmiştir. 

Bu durumda, ters yüz edilmiş öğrenme modelinin birçok avantajının olmasına karşın 

bazı sınırlılıkları barındırdığını söylemek mümkündür.  

 

2. SONUÇ 

Bilimsel gelişmelerin insan hayatına her geçen gün daha fazla müdahale ettiği 

günümüz dünyasında eğitimin gözden geçirilmeyecek oluşu düşünülemez. İnsanoğlu 

sorgulama sahasını genişletmiş ve bunun nihayetinde çok daha geniş kapsamlı bilgi 
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birikimine sahip olmuştur. Bu ilim ışığı, bu zamana kadar görülmeyen aksaklıkları, 

hataları ve yanlışları görmemize neden olmuştur. Bu sorgulama ve arayış sonucu, 

geleneksel eğitim anlayışının artık sorunlara cevap vermediği gerçeği ile karşı kar-

şıya kalınmıştır. Bilimsel gelişmeler sonucunda oluşan yeni dünya düzeni, geleneksel 

eğitim anlayışının katkıları ile oluşmuş ancak daha iyiye çok daha hızlı ulaşabilmek 

ve oluşan yeni sorunlara cevap vermek için ise yeterli olmamıştır. Bu durum zihin-

lerde, eskiyen geleneksel eğitim anlayışının yerine çağdaş eğitim anlayışını doğur-

muştur. Çağdaş eğitim anlayışı ise aktif öğrenme temelleri üzerine oturtulmuş ve bu 

anlayış teması altında birçok model ortaya atılmıştır. Bu modellerden biri olan ters 

yüz edilmiş öğrenme modelinde, ev ödevi olarak bilgi ve kavrama basamağında yer 

alan konu içeriğinin öğrenimi gerçekleştirilirken sınıftaysa ilgili içerik ile ilgili prob-

lem çözme, deney yapma, sorgulama, eleştirel düşünme, uygulama yapma gibi et-

kinlikler yapılmaktadır. Bloom Taksonomisi’nde yer alan alt düzey düşünme beceri-

leri ev ödevi olarak verilirken sınıfta üst düzey düşünme becerileri işe koşulmaktadır. 

Böylece geleneksel sınıf anlayışında yer alan sınıfta öğren evde uygula anlayışı ter-

sine çevrilmiştir. Bu durum modele ismini vermiştir.  

Ters yüz edilmiş öğrenme modeli ile öğretmenler ile öğrencilerin görev tanım-

lamalarında da değişimler meydana gelmiştir. Öğretmen sınıf ortamında bilgi kayna-

ğından ziyade bilgiyi uygulamaya yönelik etkinlikleri tasarlayan ve öğrencileri bu 

konuya teşvik eden kişi haline gelmiştir. Bunun yanı sıra sınıf dışında üzerine düşen 

görev ve sorumlulukları artmıştır. Okul dışında öğrencilerin bilgiyi öğrenme işini 

gerçekleştirme işi için materyal tasarlama ve üretme görevi üstlenmektedir. Öğrenci 

üzerinde ise ciddi sorumluluklar meydana getirmektedir. Öğrenci evde kendi öğ-

renme sorumluluğunu üstlenmektedir. Sınıfa geldiğinde ise bilgiyi kullanma, yan-

sıtma, transfer etme gibi etkinliklere katılmaktadır.   

Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin öğrencilere teknolojiyi kullanmayı öğ-

renme, öğrenmeyi öğrenme, kendi öğrenmelerini planlama, bilgiyi kullanma gibi 

avantajlar sağlamaktadır. Öğretmene ise bilgiyi öğretmeye ayırdığı zaman konu-

sunda azalmadan kaynaklı avantaj sağlamaktadır. Nihayetinde bu anlayış ile öğren-

cilerin öğrendiklerini günlük hayata aktarma, yeni durumlara transfer edebilme ve 

karşılaştığı problemleri çözebilme gibi becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. 

Günümüz dünyasında hızla değişen hayat şartları içerisinde yeni durumlara adapte 

olma ve sorunlara çözüm arayabilme konusunda oldukça önemli bir adımdır. Bu mo-

del ile geleneksel anlayışın kalıplaşmış insan modelinden ziyade karşılaşılan duruma 

göre hareket edebilen kişiler yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla ters 

yüz edilmiş öğrenme modeli, son yıllarda eğitim alanında popüler bir yaklaşım ola-

rak varlığını sürdürmektedir.  
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi öğretmenlerin 

sınıf içi ihtiyaçlarının belirlenmesine ve hizmet içi eğitime ilişkin yapılan ça-

lışmaları incelemektir. Bu amaç kapsamında “okul öncesi öğretmenlerinin so-

runları”, “Okul Öncesi Eğitim”, “Hizmet İçi Eğitim” gibi anahtar kelimeler 

kullanılarak internet ortamında literatür taraması yapılmıştır. Bu kapsamda uy-

gun bulunan tez ve makaleler doküman incelemesi tekniği ile analiz edilmiştir. 

Araştırma sonucu iki başlığa yönelik olarak ortaya konmuştur. İlk başlık olan 

okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda; ço-

ğunlukla fiziksel yetersizlikler, ortam ve materyallerdeki eksiklikler ve kaynaş-

tırma eğitimine yönelik bilgi sınırlılığı olduğu bununla birlikte kaynaştırma 

eğitimi sırasında öğrencilerine yönelik etkinlik hazırlama sınıf yönetimi konu-

sunda ihtiyaçlarının olduğu görülmüştür. İkinci başlık olan hizmet içi eğitime 

ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda ise öğretmenlerin hizmet 

içi eğitim ihtiyaçlarının daha çok özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yö-

nelik olduğu görülmüştür. Ancak bu konuda öğretmen ihtiyacına göre özel ge-

reksinimli öğrencilerin eğitimleri için uygulamaya yönelik bir hizmet içi eğitim 

çalışmasının yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Hizmet İçi Eğitim. 

 

An Analyis of the Research on Preschool Teachers’ Classroom Needs  

and in-Service Training in Turkey 

 

ABSTRACT: This study aims to examine the research on preschool te-

achers’ classroom needs and in-service training in Turkey. Accordingly, an on-

line literature review was conducted using key words such as “preschool teac-

hers’ problems,” “preschool education,” and “in-service training.” In this con-

text, relevant theses and articles were analyzed utilizing the documentation re-

view technique. The results of this study fall under two categories. The results 
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of the first category, which relate to identifying preschool teachers’ classroom 

needs, report mostly physical limitations, inadequate learning environments 

and materials, and limited knowledge about inclusive education. In addition, 

preschool teachers’ needs with regard to preparing classroom activities and 

classroom management during inclusive education were reported. Results of 

the second category pertaining to the investigation of studies on in-service tra-

ining suggest that theachers’ in-service training needs are mainly about teac-

hing students with special needs; however, there is no in-service training study 

that responds to the specific needs of teachers who teach students with special 

needs.  

Key words: Preschool Education, İn-Service Training 

 

 

1. GİRİŞ 

Okul öncesi dönem insan gelişimi açısından önemli kabul edilmektedir. Zihin-

sel gelişimin büyük oranda bu dönemde tamamlandığının bilinmesi, okul öncesi dö-

nemde uygulanacak etkinliklerin ve sunulacak eğitimin önemini arttırmaktadır (Ars-

lanargun ve Tapan, 2015). Okul öncesi eğitimin son yıllarda yaygınlaşması ile okul 

öncesi eğitim veren kurumların fiziki şartları, sınıf mevcutları, Öğrenci özellikleri ve 

bireysel farklılıklar, okullarda görev yapan öğretmenlerin yeterlilikleri, uygulanan 

eğitim programı ve bu doğrultuda okul, öğretmen ve aile iş birliğini sağlamaya yö-

nelik yapılan çalışmalar gibi önemli hususlar dikkat çekmeye başlamıştır.  Yapılan 

çalışmalar, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin çocukların zihinsel ge-

lişimlerini olumlu yönde etkilediğini ve ilköğretime başladıklarında başarılarının 

olumlu yönde geliştiğini bu gelişimde çocukların tam zamanlı eğitim almalarının da 

faydasının olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dönemde okul öncesi öğretmenleri edi-

nilen bilgilerin ve davranışların çocuklarda kalıcı olması ve her bir çocuğun topluma 

kazandırılması açısından büyük değer taşımaktadırlar. Tüm bu önemli noktalar dik-

kate alındığında çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan bu dönemde kali-

teli ve etkili bir eğitim ortamının oluşturulabilmesi için okul öncesi eğitim kurumla-

rında görev yapan öğretmenlerin sorunlarının belirlenip çözüm önerilerinin geliştiri-

lerek sunulması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir Bu ne-

denle bu kademedeki öğretmenlerin itina ile seçilmesi, çok iyi yetişmeleri, daha son-

raki eğitim ve öğretim düzeyleri, meslek ve toplum yaşamı yönünden son derece 

önemlidir (Oktay, 1993; Uşun ve Cömert, 2003). Okul öncesi öğretmeninin iş veri-

minin, dolayısı ile eğitimin niteliğinin arttırılması; öğretmenin çalışma koşullarına 

ve sorunlarının ortaya çıkarılarak düzenlenmesine bağlıdır. Bu kademedeki öğret-

menlerin en önemli sorunlarından birisi de hizmet içi eğitim ve kendini geliştirme ve 

yenileme ile ilgili sorunlardır (Şahin ve diğerleri, 1999; Uşun ve Cömert,2003). Okul 
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öncesi eğitim kademesinde görevli öğretmenlerin geliştirilip, yeni bilgilerden haber-

dar edilebilmeleri amacıyla, hizmet içi eğitim programları ile yaşanan problem alan-

larına ilişkin seminer ve konferansların düzenlenmesi, öğretmenlerin bu çalışmalara 

katılmaları için gerekli teşvik ve desteğin verilmesi uygun olacaktır. (Zembat ve Bil-

gin, 1996; Uşun ve Cömert, 2003). 

 Bu araştırmada; okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi ihtiyaçlarının belirlenmesi 

ve hizmet içi eğitime ilişkin çalışmaların incelenmesi, bu alandaki çalışmaları ortaya 

koymak açısından oldukça önemlidir. Öğretmenlerin sınıf içi ihtiyaçlarının belirle-

nerek giderilmesi ve öğretmen yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik hizmet içi eği-

tim çalışmalarının yapılması eğitimin kalitesine olumlu yönde katkı sağlayacak ve 

yol gösterecektir. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırma tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 

doküman inceleme yolu ile toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedefle-

nen bir olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini 

kapsayan bir veri toplama tekniğidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

 

2.1 Evren ve Örneklem 

Türkiye’de yapılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ihtiyaçlarının belir-

lenmesine ve hizmet içi eğitime ilişkin yapılan çalışmalar internet üzerinden erişim 

sağlanarak incelenmiştir. Bu anlamda 15 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Bunlar ulusal 

ya da uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ve yüksek lisans tez çalışmaların-

dan oluşmaktadır.  

 

2.2 Veri Toplama Araçları 

Araştırmada çalışmaların incelenmesi ve analizi için doküman inceleme tek-

niği kullanılmıştır. İncelenen çalışmalar oluşturulan iki alt duruma göre analiz edile-

rek değerlendirmeye alınmıştır. 

 

3. BULGULAR  

Bu araştırma Türkiye’de yapılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ihtiyaç-

larının belirlenmesi ve hizmet içi eğitime ilişkin yapılan çalışmaların incelenmesi 
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amacıyla yapılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ihtiyaçlarının belirlen-

mesi ve hizmet içi eğitime ilişkin yapılan çalışmalar olarak iki başlık altında incelen-

miştir. 

 

3.1 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimine İlişkin Yapılan 

Çalışmalar 

Uşun ve Cömert (2003) çalışmasında 16-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip 

öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere daha çok katıldıklarını, öğretmenlerin daha çok 

Çocuk ve Ruh Sağlığı, yaratıcı etkinlikler ve okul öncesi eğitim kurumlarında kulla-

nılan planlara yönelik eğitimlere katılmak istediklerini, öğretmenlerin yüksek oranda 

katılmak istedikleri Çocuk ve Ruh Sağlığı programı tercihleri ile daha önce hizmet 

içi eğitim alıp almama durumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenlere yönelik gerçek eğitim ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri doğrultu-

sunda eğitimlere yer verilip teşvik edilerek desteklenmeleri önerisinde bulunmuşlar-

dır. 

Güven ve Cevher (2005) çalışmalarının alt amaçlarından biri de sınıf yönetimi 

ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumlarını ortaya koymaktır. Sonuç olarak hizmet 

içi eğitim alma durumu açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeylerinde 

anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu nedenle okul öncesi öğretmenleri için sınıf 

yönetimine yönelik hizmet içi eğitim programlarının süresi, içeriği etkili şekilde dü-

zenlenmeli ve hizmet içi eğitimin kalitesi arttırılmalıdır sonucuna ulaşılmıştır. 

Uçar ve diğerleri (2007) çalışmasında öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışa 

yönelik öğretim yöntem ve teknikleri ve öğretimde yeni yaklaşımlar konularında eği-

time ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 

Şen (2011) çalışmasında araştırmaya katılan öğretmenlerin hizmet içi eğitimin 

faydalı olduğunu, mesleki gelişimde etkili olduğunu ve daha sık tekrarlanması ge-

rektiğini belirttikleri sonucuna ulaşmıştır. Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının farklı de-

ğişkenlere göre incelenebilir ve aralarında karşılaştırmalar yapılabilir önerilerinde 

bulunmuştur.   

Özaydın ve Çolak (2011) çalışmalarında 9 okul öncesi öğretmeni ile kaynaş-

tırma eğitimi hizmet içi eğitim programı gerçekleştirerek program sonunda programı 

değerlendirmeleri görüşleri istenmiştir. Kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim prog-

ramlarının öğretmenlerin uygulamada yaşadıkları sorunlara yönelik olarak düzenlen-

mesine ve özel eğitim danışmanlığı, kaynak oda desteğine ihtiyaçları olduğu sonu-

cuna ulaşılmıştır. 
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Erdem ve Şimşek (2013) çalışmasında, öğretmenlere 2011-2012 eğitim öğre-

tim yılında verilen hizmet içi eğitim etkinliklerinin özel alan yeterliliği ve genel ye-

terliliklere yönelik verildiği sonucuna ulaşmışlardır. Okul öncesi öğretmenlere veri-

len eğitimlerin oranının arttırılmasının gerekli olduğu sonucunu ortaya koymuşlardır. 

Doğan ve Tatık (2014) çalışmasında 90 okul öncesi öğretmene anket uygula-

yarak öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin özellikleri ve erken müdahale 

programlarına yönelik hizmet içi eğitim konularına ihtiyaç duydukları sonucuna 

ulaşmışlardır. 11 yıl ve üzeri hizmet yılına sahip öğretmenlerin okuma yazmaya ha-

zırlık çalışmalarına çok ihtiyaç duydukları bulgusunu elde etmişlerdir. Hizmet içi 

eğitim programlarının planlanırken öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitimi ve erken müdahale konularında 

hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması önerile-

rinde bulunmuşlardır. 

Öztürk ve diğerleri (2016) çalışmasında öğretmenlerin lisans eğitimleri sıra-

sında aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını belirttiklerini ve yeterlilik düzeyinin en 

yüksek olduğu alanın Rehberlik, Etkinlik Hazırlama Teknikleri ve Sınıf Yönetimi 

iken okul öncesi proje geliştirme teknikleri ile ölçme değerlendirme tekniklerini kul-

lanmada en z yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Bu alanlarda eğitime ihtiyaç olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına ilişkin en çok ye-

terli oldukları alanın bilişsel alan, en az yeterli buldukları alan ise Psikomotor alan 

olduğu görülmüştür. Mesleki ve kişisel olarak en çok eğitim almak istedikleri alan-

ların ise drama eğitimi, dil alanı ve sınıf yönetimi olduğu görülmüştür.  

Öğretmenlerin anaokulu programını uygulamaya ve özel gereksinimli öğren-

cilerin eğitimine yönelik hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını belirttikleri saptan-

mıştır (Temel ve diğerleri 1999). Öztürk ve diğerleri (2016) çalışmalarında okul ön-

cesi öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının sağlanmaya başlanmasına lisans prog-

ramlarından başlanmalı ve eğitimin kalitesinin arttırılması gerektiği önerilerinde bu-

lunmuşlardır. 

Bağ ve Çeviker Ay (2017) çalışmasında öğretmenlerin eğitim ortamını düzen-

leyebilme konusunda çok yeterli, eğitim faaliyetlerini yürütmede ise en az yeterli 

oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Aile eğitimi, okul öncesi eğitim programları, sınıf 

yönetimi gibi alanlarda hizmet içi eğitim verilebilir, ücretli öğretmenler göreve baş-

lamadan önce okul öncesi eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim verilebilir önerilerinde 

bulunmuşlardır. 
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3.2 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi İhtiyaçlarının Belirlenmesine 

Yönelik Yapılan Çalışmalar 

Ağgül Yalçın ve Yalçın (2018) çalışmalarında 82 okul öncesi öğretmeni ile 

gerçekleştirilen ve 12 açık uçlu soru içeren yazılı görüş formuyla toplanan veriler 

sonucunda öğretmenlerin sınıf büyüklüklerinin yeterli olmadığı, öğrenci mevcutları-

nın çok olduğu ve sınıfların etkinlik için uygun olmadığı, farklı yaş gruplarının bir 

arada olduğu sınıf ortamlarının uygulamalar için uygun olmadığı ve kaynaştırma eği-

timine gereksinimi olan öğrencilerin sınıfa gelmeden çeşitli çalışmalarla akran bilgi-

lendirmelerinin sağlandığını ancak kaynaştırma öğrencilerinin uyum problemleri ya-

şadıklarında öğretmenlerin etkili sınıf ortamı oluşturmada önemli rol üstlendikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Sığırtmaç ve diğerleri (2011) çalışmalarında okul öncesi dönem kaynaştırma 

eğitimi uygulamaları sırasında öğretmenlerin yaşadıkları sorunların saptanmasını 

amaçlamışlardır. Bu çalışma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin bilgi ihtiyacı, 

aile ile iletişim sağlanması, özel eğitim öğretmeninden destek alınması, bireyselleş-

tirilmiş eğitim planı hazırlama, uygulamaları gerçekleştirme konularında yetersiz ol-

dukları ve bu konuda gerek hizmet içi eğitim gerekse danışmanlık hizmeti alamaya 

ihtiyaç duydukları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sucuoğlu ve diğerleri (2014) çalışmalarında, okul öncesi öğretmenlerin kay-

naştırmaya yönelik bilgi düzeylerini kapsamlı şekilde incelemeyi amaçlamışlardır. 

Okul öncesi programlarının yenilenmesi ile birlikte okul öncesi eğitimin kalitesinin 

arttırılmaya çalışıldığı kaynaştırma uygulamalarının da kalitesini arttırmak için öğ-

retmenlerin bilgi ve beceri kazanmalarının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğ-

retmenlerin özellikle öğretimsel stratejileri kullanmalarının önemli olduğu vurgulan-

mıştır. Öğretmenlerin gereksinimlerine odaklanan hizmet içi programlarının gelişti-

rilmesinin ve bu yolla öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları çözmeleri sağlanarak 

destek hizmetlerin arttırılması sonucuna ulaşılmıştır. 

Alisinanoğlu ve Kesicioğlu (2010) çalışmalarında öğrencilerle yaşanan davra-

nış sorunlarının öğretmenlerin mezun oldukları lisans programları ile anlamlı dere-

cede ilişkili olmadığı ancak lisans düzeyinde eğitimi olmayan usta öğreticilerin dav-

ranış sorunlarını belirlemede yetersiz kaldıklarını belirtmiştir. Buna yönelik olarak 

öğretmenlerin yeterli pedagojik bilgiye sahip olmaları ve davranış sorunları ile baş 

etmeleri için bilgi verilmesinin sağlanabileceği önerilmiştir. 

Baran ve diğerleri (2007) çalışmalarında okul öncesi eğitim yapılarındaki uy-

gun çevre şartları ve genel özellikleri ile incelemişler, kullanıcı ihtiyaçları açısından 

uygunluğunu araştırmışlardır. Sonuç olarak okul öncesi eğitim ortamlarının fiziki ya-

pılarının öğrencilerin yaratıcılığını ve gelişimini destekleyebilecek, psikolojik olarak 

kendilerini rahat hissedebilecekleri nitelikte yapılandırılması gerektiğini belirtmiş-

lerdir. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi ihtiyaçlarının belirlenme-

sine ve hizmet içi eğitime ilişkin yapılan çalışmalar analiz edilmiştir. Araştırma bul-

gularına göre Türkiye’de yapılan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi ihtiyaçlarının 

belirlenmesine yönelik incelenen çalışmaların daha çok okul öncesi öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimine ilişkin bilgi düzeyleri ve görüşleri, okul öncesi öğretmenleri-

nin uyum problemi yaşayan çocuklarla yaşadıkları güçlükler, okul öncesi öğretmen-

lerinin okul öncesi dönem sorunlarına ilişkin görüşleri, okul öncesi dönem oluşan 

davranış sorunlarının çeşitli açılardan incelenmesine yönelik olduğu görülmüş ancak 

öğretmenlerin özellikle sınıf içi ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik olarak özel du-

rum belirleme ya da genel durumun ortaya konması şeklinde çalışmaların yer alma-

dığı görülmüştür. İncelenen bir diğer başlık olan hizmet içi eğitime yönelik yapılan 

çalışmaların incelenmesinde ise daha çok kaynaştırma eğitimi ve genel olarak okul 

öncesi öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar 

elde edilmiş ancak okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi ihtiyaçlarına yönelik hazırla-

nan programlara rastlanmamıştır. Tüm bu çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerinin 

daha çok fiziki ortamlar, materyal eksiklikleri, davranış sorunları, kaynaştırma eği-

timi gibi konularda gereksinimlerinin olduğu ve öğretmenlerin bilgi düzeylerinin ve 

yeterliliklerinin arttırılmasına ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Başarılı bir okul öncesi dönem eğitimi için bu sürece dahil olan okul yönetimi, 

okul öncesi öğretmenleri ve ailelerin iş birliği içinde hareket etmeleri çok önemlidir. 

Bu süreçte okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi sorunlarını ve ihtiyaçlarını çözümle-

yebilmeleri adına yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bunun gerçekleştiri-

lebilmesi için de sorunların ve ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi ve öğretmen-

lerin yoğun olarak eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitimler sorunların özellikle-

rine uygun olacak şekilde hazırlanmalı gerek fiziki ortam gerek öğrenci özelikleri ve 

bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak özelleştirme sağlanmalı uygulamalı 

şekilde uzman kişiler tarafından sunulmalıdır. Bu hususlara dikkat edilmesi ve okul 

öncesi öğretmenlerinin sürece yönelik olumlu tutum göstererek katılımlarının sağ-

lanması okul öncesi eğitimin tüm çocuklar için etkili şekilde gerçekleştirilerek ama-

cına ulaşmasını sağlayacaktır. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ İLE 

DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN (Resim, Müzik) 

MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL İKLİM ALGISININ 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi. Mahmut GÜLLE  

Mustafa Kemal Üniversitesi 

ÖZET: Bu çalışmada, Hatay ilinde görev yapan beden eğitimi ve spor 

öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin okul ortamında maruz kalabile-

cekleri mobbing ile örgütsel iklim algılarının belirlenmesi ve aralarındaki iliş-

kinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılında Hatay il ve 

ilçe merkezlerinde görev yapan 679 beden eğitimi ve spor öğretmeni, 245 gör-

sel sanatlar, 244 müzik öğretmeni; örneklemi ise bu evren içinden tesadüfi ör-

neklem yöntemi ile seçilen 234 beden eğitimi ve spor öğretmeni, 120 görsel 

sanatlar, 113 müzik öğretmeni olmak üzere toplamda 467 öğretmen oluştur-

muştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Einarsen ve Raknes (1997) tara-

fından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Olumsuz 

Davranışlar Anketi “NAQ (Negative Acts Questionnaire)” ile Steve Hoy ve 

Tarter (1997) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Örgütsel İklim Ölçeği (ÖİÖ)” kullanılmıştır.Alt problem-

lere bağlı verilerin çözümlenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (Oneway 

ANOVA) ve korelasyon analizi uygulanmıştır. 

Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Olumsuz Davranışlar Anketi ve 

Örgütsel İklim Ölçeği puan ortalamaları dikkate alındığında; cinsiyet ve branş 

farklılıkları sonuçlarına bakıldığında anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel İklim, Beden Eğitimi, Spor. 

 

Analysis of Physical Education and Sports Teachers’  

and Other Branch Teachers (Music, Picture)’ Mobbing  

and Organizational Climate Perception 

 

ABSTRACT: In this study, the purpose is to analyze physical education 

and sports teachers’ and other branch teachers’ mobbing and organizational 

climate perception and relationship between these two concepts that could oc-

cur in school environment.  
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Study universe consists of 679 physical education and sports teachers, 

245 visual arts teachers and 244 music teachers working in Hatay city and prov-

ince centers during 2017-2018 academic years; sample of this study consisted 

total of 467 teachers with 234 physical education and sports teacher, 120 visual 

arts teachers, 113 music teachers that are selected from study universe with 

random sampling method. 

As data collection tool, “NAQ (Negative Acts Questionnaire)” devel-

oped by Einarsen and Raknes (1997) and adapted to Turkish by Cemaloğlu 

(2007) and “Organizational Climate Tool (OCT)” developed by Steve Hoy and 

Tarter (1997) and adapted to Turkish by Yılmaz and Altınkurt (2013) is used 

in this study. T-test, one-way variance analysis (One-way ANOVA) and corre-

lation analysis is applied to analyze data linked with sub-problems. Results of 

this study shows that when teachers’ Negative Behavior Survey and Organiza-

tional Climate Scale average scores are considered “gender and branch”. 

Keywords: Mobbing, Organizational Climate, Physical Education, 

Sports. 

 

 

GİRİŞ  

Günümüzün en önemli sorunları olan yıldırma, zorbalık ve psikolojik şiddet 

gibi eylemler kamu kurumlarında ve özel sektörde sıkça rastlanan bir olgu haline 

gelmeye başlamıştır. Kamuda yer alan okul ve eğitim kurumlarında çalışan memur-

ların böyle eylemlere maruz kalması kişileri bulundukları kuruma karşı iş hayatından 

zevk alamama ve mutsuzluk gibi negatif eylemlere itmektedir. 

Uppal (2005) iş görenlerin iş doyumları ile iş tatmin düzeylerini düşüren pek 

çok faktör arasında, işyerinde yıldırmanın önemli bir etkiye sahip olduğunu ileri sür-

mektedir. Halbur (2005) işyerinde yıldırmanın, örgütlerde iş görenlerin devamsızlı-

ğına, devir hızının azalmasına, moralsizliğe ve iş görenlerin performansının düşmesi 

neden olduğunu belirtmektedir. 

İnsanın iş gücünü etkili kullanmak ve yapılan işte başarıyı üst seviyeye çıka-

rabilmek için çalışan bireylerin kendilerini memnun eden bir çalışma ortamında, 

uyum sağlayabilecekleri çalışma arkadaşları ile çalışmaları gerekmektedir. İnsanla-

rın sosyal hayatta bir araya gelmeleri, konuşmaları, grup oluşturmaları ve amaç be-

lirlemeleri gerekir. Bu anlamda, bağlantıya ve işbirliğine, desteğe ve güvene, aidiyet 

duygusuna, adalete ve kabul görmeye ihtiyaç duyulur. (Töremen, 2004) 

Örgütsel ortamda çalışanların stres, iş doyumsuzluğu, yaşam kaygısı ve tüken-

mişlik düzeylerinin çalışma yaşamlarında etkili olduğu söylenebilir ve bu gibi pek 

çok farklı değişkenden söz edilebilir. Bu değişkenlerden birisi de yıldırmadır (Cema-

loğlu, 2007b). 
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Mesleğine ve çalıştığı okula bağlılık duygusu yüksek olan öğretmenlerin öğ-

rencilerin başarısı için daha fazla gayret göstereceği, okulun amaç ve değerleri ile 

daha uyumlu olacağı ifade edilebilir (Sezgin, 2010: 149). Örgütsel bağlılık duygu-

sunu benimseyen çalışanlar, örgüt içerisinde uyumlu olduğu sürece yapmış olduğu 

işten tatmin olma etkisinin artığı söylenebilir (Bayram, 2005: 26). Sistemdeki insan 

gücü kaynaklarının etkili bir biçimde kullanılmamasının nedeninin çalışanların ör-

gütsel bağlılık düzeylerinin düşük olmasıyla ilişkili olabileceğini belirtmektedir 

(Korkmaz, 2011: 125). 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma, ilişkisel tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. 

Tarama modeli, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu olduğu şekliyle be-

timlemeyi amaçlamaktadır (Karasar 2012).  

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Ha-

tay il ve ilçe merkezlerindeki okullarda görev yapan toplam 467 öğretmen oluştur-

maktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Olumsuz Davranışlar Anketi: Mobbinge maruz kalan öğretmenlerin mobbing 

yaşama düzeylerini (göreve ilişkin ve sosyal ilişkilere yönelik alt boyutunda) belir-

lemeye yönelik ölçek yer almaktadır. Öğretmenlerin mobbing’in görev ve sosyal iliş-

kiler boyutları kapsamına giren olumsuz davranışlara maruz kalma sıklığını ölçmek 

amacıyla Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen ve Cemaloğlu’nun 

(2007a) Türkçeye uyarladığı “Olumsuz Davranışlar Anketi” kullanılmıştır. Öğret-

menlerin mobbing davranışlarına maruz kalma sıklığı, “Olumsuz Davranışlar An-

keti” kullanılarak ölçüldü (Einarsen ve Raknes, 1997). Olumsuz Davranış Soruları 

Ölçeği, Her gün (5), Haftada bir (4), Ayda bir (3), Arasıra (2), Hiçbir zaman (1) şek-

linde cevaplandırılan ve puanlanan 5’ li Likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek, çeşitli olum-

suz davranışlara maruz kalmayı ölçen 21 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan ilk altı 

(6) maddesi göreve ilişkin mobbing’i, diğer on beş (15) madde ise sosyal ilişkilere 

yönelik mobbing’i ölçmeye yöneliktir. Çalışmamızda Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı hem ölçeğin tümü hem de alt boyutlar için ayrı ayrı hesaplanmış ve güve-

nirliğin bir ölçütü olarak belirlenmiştir. İki alt boyutun kendi içlerinde hesaplanan 
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güvenirlik katsayıları sosyal ilişkiler boyutunda .93 ve görev boyutunda ise .85 ola-

rak bulunmuştur. Tüm ölçeğin güvenirlik katsayısı ise .95 olarak hesaplanmıştır. 

Buna göre ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 

Örgütsel İklim Ölçeği: Öğretmenlerin okul iklime ilişkin algılarını belirlemek 

için Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz ve Altınkurt 

(2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgütsel İklim Ölçeği” kullanılmış-

tır. Ölçek, destekleyici müdür davranışı, emredici müdür davranışı, kısıtlayıcı müdür 

davranışı, samimi öğretmen davranışı, işbirlikçi öğretmen davranışı ve umursamaz 

öğretmen davranışı olmak üzere 6 boyut ve 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçek dörtlü 

likert tipindedir. Her soru “Nadiren Olur”, “Bazen Olur”, “Genellikle Olur” ve “Çok 

Sık Olur” şeklinde 4 düzeyde derecelendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa iç tutar-

lılık katsayısı; “Destekleyici Müdür Davranışı” faktörü için .89, “Emredici Müdür 

Davranışı” faktörü için .78; “Kısıtlayıcı Müdür Davranışı” faktörü için .73; “Samimi 

Öğretmen Davranışı” faktörü için .82, “Meslektaşlar Arasında İşbirlikçi Öğretmen 

Davranışı” faktörü için .80 ve “Umursamaz Öğretmen Davranışı” faktörü için .70 

olarak hesaplanmıştır ayrıca yapılan güvenirlik analiz sonuçlarına göre ölçeğin top-

lam güvenirliği .81’dir. Bu çalışmamızda alt boyutların Cronbach’s Alfa iç tutarlılık 

katsayısı; “Destekleyici Müdür Davranışı” boyutu için .89; “Emredici Müdür Dav-

ranışı” boyutu için .86; “Kısıtlayıcı Müdür Davranışı” boyutu için .73; “Samimi Öğ-

retmen Davranışı” boyutu için .85; “Meslektaşlar Arasında İşbirlikçi Öğretmen Dav-

ranışı” boyutu için .82 ve “Umursamaz Öğretmen Davranışı” boyutu için .78 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin toplam güvenirliği ise .84 olarak hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmanın verileri öğretmenlere ölçeklerin dağıtılarak doldurulması yo-

luyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 paket programından 

yararlanılarak çözümlenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test 

etmek için Kolmogorov-Smirnow testi yapılmış, verilerin normal dağıldığı saptandı-

ğından parametrik testler kullanılmıştır. Alt problemlere bağlı olarak verilerin çö-

zümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örnek-

lemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (Oneway ANOVA) ve korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Farklılıkların anlamlılığının test edilmesinde anlamlılık düzeyi .05 

olarak kabul edilmiştir. 
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BULGULAR  

Tablo 1  Araştırmada Yer Alan Öğretmenlerin Branş Durumlarına İlişkin Fre-

kans Dağılımı 

Branş  N % 

Beden Eğitimi 234 51,4 

Görsel Sanatlar 120 25,1 

Müzik  113 23,5 

Toplam   467 100,0 

Tablo’ya göre; araştırmaya katılan öğretmenlerin % 51,4’ ünün branşının “Be-

den Eğitimi”, % 25,1’ inin branşının “Görsel Sanatlar” ve % 23,5’ inin branşının ise 

“Müzik”  oldukları tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma Ölçeği ve Ör-

gütsel İklim Ölçeği Puan Ortalamaları, Standart Sapma Değerleri ve t Testi ile İlgili 

Bulgular 

Alt Boyutlar Cinsiyet  N  �̅� Ss t p 

Göreve İlişkin 
Kadın  227 1,57 0,53 

-3,267 ,001** 
Erkek  240 1,78 0,67 

Sosyal İlişkiler 
Kadın  227 1,45 0,52 

-2,063 ,040* 
Erkek  240 1,64 0,61 

Destekleyici 
Kadın  227 

240 

2,84 

2,75 

0,79 

0,72 
-,064 ,759 

Erkek  

Emredici 
Kadın  227 

240 

2,35 

2,44 

0,64 

0,70 
1,603 ,120 

Erkek  

Kısıtlayıcı 
Kadın  227 2,39 0,72 

,304 ,563 
Erkek  240 2,41 0,67 

Samimi 
Kadın  227 2,71 0,65 

2,898 ,003** 
Erkek  240 2,52 0,70 

İşbirlikçi 
Kadın  227 

240 

2,84 

2,77 

0,54 

0,61 
1,334 ,162 

Erkek  

Umursamaz 
Kadın  227 1,97 0,65 

-1,567 ,067 
Erkek  240 2,01 0,69 
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma 

düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için t testi uygulanmış ve ölçe-

ğin alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki fark, cinsiyet değişkeni açısından p < 

,01 ve p < ,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. Bu 

bulgu, öğretmenlerin Göreve İlişkin Maruz Kalma ve Sosyal İlişkilere Yönelik Ma-

ruz Kalma düzeylerinin erkek öğretmenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı oldu-

ğunu göstermektedir.  

Öğretmenlerin Örgütsel İklim algılarının düzeylerinin farklılaşıp farklılaşma-

dığını belirlemek için t testi uygulanmış ve ölçeğin sadece Samimi Öğretmen Davra-

nışı ve Umursamaz Öğretmen Davranışı alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki 

fark, cinsiyet değişkeni açısından p < ,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olarak bulunmuştur. Bu bulgu, öğretmenlerin Samimi Öğretmen Davranışı algıları-

nın kadın öğretmenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görülürken 

Umursamaz Davranışı algılarının öğretmenler açısından istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.13.2. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Olumsuz Davranışlara Maruz 

Kalma Ölçeği ve Örgütsel İklim Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamalarına İlişkin 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Alt Boyutlar  Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler Or-

talaması 
F p 

Anlamlı 

Farklar  

Göreve İliş-

kin 

Gruplararası 0,372 2 0,183 0,534 

 

0,566 

  Gruplariçi 159,11 431 0,369 

Toplam 159,504 433  

 

Sosyal İlişki-

ler 

Gruplararası 0,1 2 0,05 0,156 

 

0,723 

  Gruplariçi 138,272 431 0,29 

Toplam 138,372 433  

 

Destekleyici 

Gruplararası 4,222 2 2,131 3,277 

 

0,033* 

 
I-II 

II-III 
Gruplariçi 268,544 431 0,724 

Toplam 272,766 433  

Emredici 

Gruplararası 0,205 2 0,103 0,191 

 

0,781 

  Gruplariçi 219,631 431 0,57 

Toplam 219,861 433  

 

Kısıtlayıcı 

Gruplararası 1,907 2 0,954 1,888 

 

0,126 

  Gruplariçi 207,886 431 0,48 

Toplam 208,89 433  
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Samimi 

Gruplararası 0,775 2 0,383 0,810 

 

0,449 

  Gruplariçi 205,520 431 0,477 

Toplam 206,279 433  

İşbirlikçi 

Gruplararası 0,958 2 0,479 1,501 

 

0,231 

  Gruplariçi 141,66 431 0,326 

Toplam 141,609 433  

Umursamaz 

Gruplararası 0,256 2 0,127 0,273 0,77 

 Gruplariçi 196,661 431 0,463 

Toplam 197,120 433  

Tablo da görüldüğü gibi, öğretmenlerin Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma 

Ölçeği ve Örgütsel İklim Ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının öğretmenlerin 

branşlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş 

ve sonuçların sadece Örgütsel İklim Ölçeğinin Destekleyici Müdür Davranışı alt bo-

yutunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p< ,05) bulunmuştur. Yapılan post-hoc 

ikili karşılaştırma testi sonucunda, müdürlerini destekleyici olarak gören öğretmen-

lerin algılarında; branşları “Beden Eğitimi” ve “Müzik” olan öğretmenler ile branşı 

“Görsel Sanatlar” olan öğretmenler arasında branşı “Görsel Sanatlar” olan öğretmen-

lerin lehine anlamlı fark bulunmuştur. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için t testi uygulanmış ve ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlar arasın-

daki fark, cinsiyet değişkeni açısından p < ,01 ve p < ,05 önem düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı olarak bulunmuştur. Bu bulgu, öğretmenlerin Göreve İlişkin Maruz 

Kalma ve Sosyal İlişkilere Yönelik Maruz Kalma düzeylerinin erkek öğretmenlerin 

lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Nitekim Alkan 

(2011)’nın Beden eğitimi öğretmenlerine, Cemaloğlu (2007) farklı branşlardaki öğ-

retmenlere yönelik yapış olduğu çalışmada erkek öğretmenlerin bayanlara göre mob-

bing algılarının daha fazla olduğunu bulgulanmıştır. İlgili literatür incelendiğinde 

araştırma bulgularımızla paralellik arz eden sonuçlara rastlanmıştır. Chappell ve Di 

Martino‟ nun (1999) yapmış oldukları çalışma sonucunda, cinsiyetin mobbing için 

önemli bir risk faktörü olduğunu ve bu anlamda kadınların büyük risk taşıdığını be-

lirtmişlerdir. Salin (2001) Finlandiya‟da mobbinge maruz kalan bayanların erkekler-

den daha fazla olduğunu belirtmiştir. Gülle (2013), Cemaloğlu ve Ertürk (2007)  öğ-

retmenlere yönelik yapmış olduğu çalışmada kadın öğretmenlerin erkek öğretmen-

lere oranla daha çok mobbinge maruz kaldıkları sonucuna ulaşmıştır. Di Pasquale 

(2002), cinsiyetin mobbing riskini arttırdığını ve kadınların erkeklere göre mobbinge 

maruz kalma risklerinin % 75 daha fazla olduğunu belirtmiştir. Dördüncü Avrupa 
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Çalışma Koşulları Araştırması‟ nın sonuçlarına göre kadınların, erkeklere oranla 

daha fazla mobbingle karşı karşıya kaldığı, yine aynı araştırmaya göre ülkeler baz 

alındığında irlanda, Finlandiya ve Lüksemburg‟da kadınların diğer ülkelerdeki ka-

dınlara göre daha fazla mobbinge maruz kaldığı belirtilmiştir (Thirion et all., (2005). 

Öğretmenlerin Örgütsel İklim algılarının düzeylerinin farklılaşıp farklılaşma-

dığını belirlemek için t testi uygulanmış ve ölçeğin sadece Samimi Öğretmen Davra-

nışı ve Umursamaz Öğretmen Davranışı alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki 

fark, cinsiyet değişkeni açısından p < ,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

olarak bulunmuştur. Bu bulgu, öğretmenlerin Samimi Öğretmen Davranışı algıları-

nın kadın öğretmenlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görülürken 

Umursamaz Davranışı algılarının öğretmenler açısından istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı bulunmuştur. 

Mathieu ve Zajac, 20 yıl önceye dayanan bu açıklamanın yeniden gözden ge-

çirilmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Meta analiz bulgularına dayanarak, yazarlar, 

cinsiyet ve bağlılık arasında tutarlı bir ilişki olmadığı sonucuna varmışlardır (Çırpan, 

1999: 60). Dağlı (1996)’nın ile Gedikoğlu ve Tahaoğlu’nun (2010)  öğretmenlere 

yönelik yapmış oldukları çalışmada örgütsel ilkim samimiyet alt boyutu açısından 

anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar çalışmamızla ters oran-

tılı olduğu görülmektedir. 

Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma Ölçeği ve Örgütsel İklim Ölçeğinden al-

dıkları puan ortalamalarının öğretmenlerin branşlarına göre farklılaşıp farklılaşma-

dığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş ve sonuçların sadece Örgütsel İklim Öl-

çeğinin Destekleyici Müdür Davranışı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı ol-

duğu (p< ,05) bulunmuştur. Yapılan post-hoc ikili karşılaştırma testi sonucunda, mü-

dürlerini destekleyici olarak gören öğretmenlerin algılarında; branşları “Beden Eği-

timi” ve “Müzik” olan öğretmenler ile branşı “Görsel Sanatlar” olan öğretmenler ara-

sında branşı “Görsel Sanatlar” olan öğretmenlerin lehine anlamlı fark bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında farklı yeteneklerdeki branş öğretmenlerine ilişki-

nin yapılan nadir çalışmalardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

ÖNERİLER 

- Mobbing sürecine maruz kalan öğretmenleri psikolojik süreci nasıl atlattık-

larına dair ciddi bir çalışma yapılabilir. 

- Mobbing üzerine yapılacak nitel çalışmaların literatüre çok ciddi bir katkı 

sunacağı düşünülebilir.  
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YABANCI DİLİ EĞİTİM 

YAŞANTILARINDA KULLANMA DURUMLARI 

Öğr. Gör. Mehmet GÖKÇE 

Dumlupınar Üniversitesi 

Doç. Dr. Nida BAYINDIR 

Osmangazi Üniversitesi 

ÖZET: Yabancı dil her öğretim seviyesinde bireylerin öğrenmesinde 

öncelikli olarak kazanılması gereken bir beceri alanı olmuştur. Yabancı dil, 

çaba ve uğraş gerektiren bir alandır ve bu da uzun bir zaman ve mekana yayıl-

dığı sürece geçerlidir. Çocuğun hayatında yabancı dilin olması ve kullanımı dili 

öğrenmelerini daha kalıcı ve anlamlı bir hale sokacaktır. Dili öğrenmenin yay-

gın ve anlamlı kullanımının benimsenmesi, sadece yabancı dil dersi ile sınırlı 

değil, öğrencinin dili öğrenme ve öğretme sürecinin merkezinde de kullanma-

sıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle yabancı dilin artık yalnızca bir ders olarak 

algılanmaması ve yaşamın her alanına yayılması gerektiği düşünülmektedir. 

Kültürlerin etkileşimindeki yadsınamaz rolünün farkındalığı ile yabancı dil öğ-

retimi bütün dünyada zorunlu olarak verilen derslerin dışında bir yaşam şekli 

olarak var olan sıradan bir alan olarak görülmektedir. Araştırmanın amacı, sınıf 

öğretmenlerinin yabancı dili eğitim yaşantılarında kullanıp kullanmadıklarını 

belirlemektir. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin büyük bir ço-

ğunluğu yabancı dil eğitimi konusunda kendini yeterli görmemekte, öğrenme 

öğretme sürecinde yabancı dili geliştirmeye yönelik ise herhangi bir hazırlık 

yapmamaktadır. Bunun yanında, yabancı dilin öğrenme kariyerine katkı sağla-

dığını düşünen öğretmenler ise yabancı dili talimatlarla, esprilerle ve sınıfa ası-

lan poster, resim vb. görsel materyallerle kullanmaktadırlar. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara dayanarak, öğretmenlerin hizmet öncesinde yeterli dil eğitimi 

almaları, eksiklerini tamamlamaları, yabancı dili sınıflarındaki öğrenme ve öğ-

retme yaşantılarında kullanma yollarını bulup, öğrencilerin yabancı dil gelişi-

mine katkı sağlamaları önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Sınıf öğretmeni, yabancı dil, öğretim etkinlikleri 

 

Primary School Teachers' Use of a Foreign Language  

in Their Educational Life 

 

ABSTRACT: A foreign language has been a skill area that should be 

acquired primarily in the learning of individuals at all levels of education. For-

eign language is an area that requires effort and diligence, and this is true as 
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long as it spans a long time and space. The presence and use of a foreign lan-

guage in the children's life will make their language learning more permanent 

and meaningful. The adoption of the common and meaningful use of language 

learning will not only be limited to a foreign language lesson but will also be 

achieved by the student using the language at the centre of the learning and 

teaching process. For this reason, it is thought that the foreign language should 

no longer be perceived as just a lesson and should be spread to all areas of life. 

With the recognition of the undeniable role of cultures in the interaction, for-

eign language teaching is seen as an ordinary field that exists as a way of life 

outside the compulsory courses all over the world. The aim of the study is to 

determine whether the primary school teachers’ use the foreign language in all 

their teaching experiences regardless of time and course limitations. According 

to the results of the research, the majority of the classroom teachers do not 

consider themselves sufficient in terms of foreign language education and do 

not make any preparations for developing the foreign language in the teaching 

and learning process. In addition, teachers who think that the foreign language 

contributes to their learning career use foreign language with instructions, 

jokes, and visual materials such as posters and pictures hanging in the class-

room. Based on the findings obtained from the research, it is suggested that 

teachers should receive adequate language education in the pre-service period, 

complete their deficiencies with in-service training and contribute to the for-

eign language development of students by finding ways to use the foreign lan-

guage in their practical learning lives. 

Keywords: Primary school teacher, foreign language, teaching activi-

ties 

 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte uluslararası sosyal, ekonomi, siyaset, turizm, kültür, 

sanat ve eğitim engelleri ortadan kalkmaktadır. İletişime dayalı olarak kurulan bu 

karşılıklı bağlar, ortak dillerin öğrenilmesi ile gerçekleşmektedir. Evrensel eğitim 

yaklaşımları, küçük yaşlardan itibaren çocukların dil öğrenmeye teşvik edildiği, ku-

rumlar arası değişim programları ile farklı kültürlerin birbirini tanıdığı, ulusal ve ev-

rensel kültürün birlikte ele alındığı eğitimleri gerçekleşmeye yöneliktir. Nihayetinde 

dil öğretimi, bütün dünyada artık zorunlu derslerin yanı sıra bir yaşam tarzı olarak 

yaşayan ve yaşatılan rutin bir alan olarak algılanmaktadır. Değişen şartlara uyum 

sağlamak için artık bir ya da birkaç yabancı dil bilmek neredeyse zorunluluk halini 

almıştır. Ancak yetişkinlere yabancı dil öğretmekle çocuklara öğretmek arasında da 

büyük farklar bulunmaktadır. Çünkü onların yabancı dil öğrenme yolları yetişkinler-

den farklıdır (Abacıoğlu, 2002, Yaylı ve Yaylı, 2009, Canbulat ve İşgören, 2005).  
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Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, yabancı dilin daha iyi öğreti-

mine ilişkindir. Çeviri ile öğretim, doğrudan öğretim, doğal öğretim, işitsel dilsel 

öğretim, iletişimsel öğretim, seçmeli öğretim bunların en sık kullanılanlarıdır. Bu 

yöntemlerin yanı sıra sınıfta kullanılan teknikler, materyaller, kaynaklar, etkinlikler 

de konunun öğrencinin bilgi düzeyine uygun ve ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde 

olması ile anlam kazanacaktır. Dil, çaba ve uğraş gerektiren bir alandır ve bu da uzun 

bir zaman ve mekana yayıldığı sürece geçerlidir. Çocuğun hayatında yabancı dilin 

olması ve kullanımı dili öğrenmelerini daha kalıcı ve anlamlı bir hale sokacaktır. Dili 

öğrenmenin yaygın ve anlamlı kullanımının benimsenmesi, sadece yabancı dil dersi 

ile sınırlı değil, öğrencinin dili öğrenme ve öğretme sürecinin merkezinde de kullan-

masıyla gerçekleşecektir. Çünkü yabancı dil öğreniminde başarı, çocuğun öğrendik-

lerini anlamlandırması ile doğru orantılıdır. Özellikle sürekli gelişim ve değişim 

içinde olan dilin, tek ve sistematize edilmiş bir yöntemle öğretilmesi günümüzde 

mümkün görülmemektedir. Bu nedenle öğretimde kullanılacak yollar yaşanan deği-

şimlere uyumlu ve sürekli gelişim içinde olmalıdır (Gömleksiz, 2013, Memiş ve Er-

dem, 2013).  

Yabancı dilin anadiline benzer şekilde öğretilmesi gerektiğini savunan yöntem 

olan doğal ve bütüncül yöntem, yaşayan ve mevcut zaman diliminde konuşulan şey-

leri içeren öğretimlerden oluşmaktadır. Şöyle ki, bu yöntem sürekli konuşma ve et-

kileşim yoluyla iletişim kurmak ve bu iletişimi birbiri ile ilişkili ancak herhangi bir 

dilbilgisi açıklaması yapmaksızın yalın olarak gerçekleştirmek biçiminde tanımlana-

bilir. Eş anlamlı kelimeler verilir, görselleştirmeler sunulur, anlatım, açıklama, tah-

taya yazma, örnek gösterme, oyunlar, bilgisayar destekli, espriler, şarkılar, hikayeler 

vb. anlamaya yönelik egzersizleri içerir. Çünkü öğrencilerin akademik başarıları, 

kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kurdukları bağlarla doğru orantılıdır. Sınıfta 

kullanılan bazı temel söylemlerin, talimatların, davranış pekiştiricilerin, etkinliklerin, 

araç gereç, materyal ve kaynakların, görsel, işitsel, konuşmaya ve dinlemeye dönek 

faaliyetlerin yabancı dil öğretimini destekler şekilde kullanılması öğretimi bütünle-

mektedir. İlgili parçaların ortak amaç için kullanımı ise öğrencinin daha iyi kavra-

ması anlamına gelmektedir. Dil öğretiminde bütüncül doğal yaklaşımın kullanılması 

öğrencinin önceki ve farklı bilgilerle de dili keyifli ve eğlenceli olarak öğrenebilme-

sine yardım etmektedir. Hedef dildeki her türlü egzersiz, çocuğun daha iyi anlama-

sına yardım etmekte, gerçek hayatın bir parçası olarak kullanıldığı için öğrenciyi gü-

dülemekte, öğrenilen dilin işlevselliğini arttırmakta ve ders kitaplarına sıkıştırılan 

içeriği genişleterek uygulama imkanı tanımaktadır (Demirel, 2010, Doğan, 2012, 

Batdı ve Semerci, 2012, Anşin, 2006, Özdemir, 2013, Kozikoğlu, 2013, Coşkun, 

2008).  
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Ülkemizde yabancı dil öğretimi 2. sınıftan itibaren başlayıp, üniversitenin bi-

timine kadar sürmektedir. Ancak yine de istenilen sonuca ulaşılamamaktadır. Bu 

olumsuz durumun pek çok sebebi gösterilmektedir. Ancak en büyük nedenlerden 

biri, ilgili yabancı dili özgün materyallerle öğretmeyip, kullanım alanı olmayacak 

şekilde yapay bir öğretime indirgemek olarak görülmektedir. Bu olumsuzluğun gi-

derilmesi için dil öğretim sürecinde özgün yöntem, teknik, araç gereç ve etkinliklere 

yer verilmesi ve dil öğretimini doğrudan olduğu gibi doğal olarak ta gerçekleştirme-

nin gerektiği üzerinde durulmasıdır. Yapılandırmacı anlayış ile de desteklenen bu 

bilgi, yabancı dil öğretiminde ne öğretileceğinden çok nasıl öğretileceği ile ilgilenir. 

Bu nedenle o dilin dilbilgisi kurallarından çok içeriğine önem verilir. İçeriğin anlamlı 

olması ile öğrenci bilgiyi değerlendirecek ve üretmeye başlayacaktır. Zaten çocukla-

rın günlük hayatta yabancı dille etkileşimleri oldukça fazladır. Bilgisayar ve öğeleri, 

bilgisayar oyunları, alt yazılı TV dizileri, çizgi filmler, reklamlar, yiyecek, giyim, vb. 

tüketime ve markaya ilişkin yerler, pazarlama stratejileri ve basılı kaynaklar çocuk-

ların günlük hayatına yabancı dili sokmaktadır. Bu yüzden gerçek bağlamlarla ve 

dilin aktif kullanımı ile öğrenciler dili ders esnasında rahatlıkla kullanmak isteyecek-

lerdir. Dil, bütün duyu organları ve çevre ile bütünleşik bir şekilde kullanıldığında 

ise daha iyi öğrenilecektir (Od, 2013, Oflaz, 2015, Akpınar ve Aydın, 2009, Göm-

leksiz ve Elaldı, 2011, Işık, 2008).  

Yabancı dil eğitimine olabildiğince erken yaşlardan itibaren başlaması gerek-

mektedir. Dolayısıyla ilkokulda sınıf öğretmenlerinin yabancı dil konusunda belli bir 

seviyede olması, öğrencinin dil becerilerini geliştirici ve pekiştirici çalışmaları öğ-

renme öğretme sürecine yayıp, öğrenmeyi kalıcı ve etkin hale getirmeleri beklen-

mektedir. Ancak sınıf öğretmenlerinin yabancı dil becerilerine etkisine ilişkin her-

hangi bir bilimsel araştırmaya rastlanılamamıştır. Sadece Şad (2010), yaptığı araştır-

mada sınıf öğretmeni adaylarının çocuklara yabancı dil öğretimi konusundaki yeter-

lik algılarını incelenmiştir. Araştırma sonucunda, erken yaşta dil öğretimini gerçek-

leştirecek öğretmenin üst düzey bir yabancı dil ve becerisine sahip olması gerekme-

diği sayıltısına dayalı olarak, yabancı dil öğretim kapsamında kritik etkinliklerle ilgili 

eğitimleri alarak bunu gerçekleştirebilecekleri kanaatine yer verilmiştir. Araştırma-

nın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıflarında ve öğretimlerinde yabancı dili kullanma 

durumlarını belirlemektir.  

 

Yöntem 

Sınıf öğretmenlerinin yabancı dili öğretim sürecinde kullanıp kullanmadıkları 

belirlemek için yapılmış araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu kap-

samda, anket tekniği ile sınıf öğretmenlerinin sınıftaki hangi uygulamalarla yabancı 
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dili kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, 2015-16 öğretim yılı İstanbul 

Küçükçekmece ilçesindeki ilkokullarda görev yapan 107 sınıf öğretmeninden oluş-

maktadır. Kolay ulaşılabilirlik yolu ile elde edilen örnek gruba, gönüllülük esasına 

dayalı olarak aldıkları yabancı dil eğitimini yeterli bulup bulmadıkları, çocukların 

yabancı dil eğitimlerine katkıda bulunup bulunmadıkları ve yabancı dilin eğitim ka-

riyerine olan katkısı sorulmuş, sınıfta yabancı dili hangi etkinliklerde veya durum-

larda kullandıkları gruplanmaya çalışılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin yabancı 

dili öğretimlerinde kullanma durum ve etkinliklerini belirlemek üzere araştırmacılar 

tarafından geliştirilen tek boyutlu bir anket kullanılmıştır. Anketin oluşturulmasında 

öğretmenlerin sınıf rutinleri ve yabancı dilin olası kullanım alanları kullanılmıştır. 

Anketin kapsam geçerliği için alan uzmanları ve öğretmenlerden oluşan bir grubun 

görüşü alınmıştır. Araştırmanın güvenirlik katsayıs 0,92 olarak tespit edilmiştir. Bu 

değer anketin güvenilir olduğunu göstermiştir. KMO değeri, 0,68, Barlet test değeri, 

3425,094, p<0,00 olarak bulunmuştur. Anketten elde edilen bulgular yüzde, frekans, 

ortalama ve standart sapma ve t testi ile yorumlanmıştır. Araştırmada yapılan istatis-

tiksel çözümlemeler için anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bağımlı soruların 

bulunduğu anket bölümünde likert beşli sınıflama kullanılmıştır. Buna göre, her za-

man (4,20-5,00), çoğu zaman (3,40-4,19), bazen (2,60-3,39), nadiren (1,80-2,59), 

hiçbir zaman (1,00-2,59) olarak belirlenmiştir. Araştırma, örneklem grup, veri top-

lama aracı ve zaman ile sınırlıdır.  

 

Bulgular  

Sınıf öğretmenlerinin yabancı dili eğitim yaşantılarında kullanma durumları 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 

Tablo 1-Sınıf öğretmenlerinin yabancı dil yeterlik düzeyleri 

 

Yeterliyim fr y ort s.sapma 

 Evet 21 19,6 1,803 0,399 

Hayır 86 80,4   

Toplam 107 100,0   
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Öğretmenlerin %80,4’ü kendilerini yabancı dil hususunda yeterli görmemek-

tedirler.  

Tablo 2- Sınıf öğretmenlerinin yabancı dili geliştirmeye yönelik hazırlık 

yapma durumları 

 

Hazırlığım var fr y ort s.sapma 

 Evet 15 14,0 1,859 0,348 

Hayır 92 86,0   

Toplam 107 100,0   

Sınıf öğretmenlerinin %86,0’ı öğrenme öğretme sürecinde yabancı dili geliş-

tirmeye yönelik herhangi bir hazırlık yapmamaktadır.  

 

Tablo 3-Yabancı dilin eğitim kariyerine katkısı 

 

Katkısı var fr y ort s.sapma 

 Evet 71 66,4 1,336 0,474 

Hayır 36 33,6   

Toplam 107 100,0   

Sınıf öğretmenlerinin %66,4’ü yabancı dil öğrenmenin eğitim kariyerine kat-

kısı olacağına inanmaktadır. 
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Tablo 4-Sınıf öğretmenlerinin yabancı dili öğrenme öğretme süreçlerinde 

kullanımı 

Maddenin Adı Dereceleme n m Sd T df p 

Talimatlarla Evet  

Hayır  

71 

36 

2,50 

2,13 

00,79 

0,83 

2,235 105 0,03* 

Esprilerle  Evet  

Hayır  

71 

36 

3,46 

2,94 

0,62 

1,24 

2,886 111 0,02* 

Zaman gösteri-

minde 

Evet  

Hayır  

71 

36 

2,73 

2,27 

0,86 

0,88 

 

2,559 111 0,02* 

Sınıftaki resim, pos-

ter, vb. görsel ma-

teryallerle 

Evet  

Hayır  

71 

36 

2,74 

2,13 

0,88 

0,89 

3,325 111 0,02* 

*<0,05 

Yabancı dilin öğrenme kariyerine katkı sağladığını düşünen sınıf öğretmenle-

rinin lehine talimatlarla, esprilerle, zaman gösteriminde, sınıftaki resim, poster vb 

görsel materyal kullanımında anlamlı farklılık bulunmuştur.  

 

Sonuç ve öneriler  

Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu yabancı 

dil eğitimi konusunda kendini yeterli görmemekte, derslerde yabancı dili geliştir-

meye yönelik ise herhangi bir hazırlık yapmamaktadır. Bunun yanında, yabancı dilin 

öğrenme kariyerine katkı sağladığını düşünen öğretmenler ise yabancı dili talimat-

larla, esprilerle, zaman gösteriminde ve sınıfa asılan poster, resim vb. görsel mater-

yallerle kullanmaktadırlar.  

Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin hizmet öncesinde yeterli dil eğitimi 

almaları, eksiklerini hizmet içi eğitimlerle tamamlamaları, dilin pratik öğrenme ya-

şantılarında kullanma yollarını genişletmeleri, yabancı dil etkinliklerinin sadece dil 

dersi ile sınırlandırmamaları önerilmektedir. Ayrıca, yabancı dili bütün eğitim yaşan-

tılarına yaymaları, öğrencilerin günlük hayatta karşılaşabilecekleri ve ilgilerini çeke-
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bilecek etkinliklerle dil becerilerini pekiştirmeleri, öğrendikleri dilin kulanım alanla-

rını genişletmeleri, oyun, resim, müzik, hareket, günlük konuşma rutinleri ile dilin 

eğlenceli bir hale getirilmesini sağlanmaları önerilmektedir.  

Çocukların beklentileri, ihtiyaçları ve düşünme tarzları yetişkinlerden farklı-

dır. Çocuklar, kalıplar, ezberler, rutinlerin dışında oyunlarla, şarkılarla, tekerleme-

lerle, bulmacalarla, resim ve hareketlerle vb. kendi hayat akışlarına göre öğrenme 

yollarını tercih ederler (Hisar, 2006). Yirmi birinci yüzyıldaki eğitimciler sürekli ola-

rak yeni teknolojileri ve pedagojileri benimsiyorlar (Fulton, 2012; Millard, 2012). Bu 

yüzden de yeni teknolojilerin ve pedagojilerin de takibinin yapılması önerilmektedir. 

Yabancı dilin sınıf öğretmeni tarafından öğretim sürecinin bir unsuru olarak 

alınması çeşitli yararları beraberinde getirmektedir. Asıl amacı belli ders kazanımla-

rına ulaşmak/ulaştırmak olan öğretmenin bunu gerçekleştirirken yabancı dilini de ge-

liştirmesi, yabancı kaynaklarla literatürü genişletmesi, teori ve zaman ile sınırlandı-

rılan yabancı dili yaşayan ve kullanılan bir dil haline getirdiği görülmektedir. Peda-

gojideki deneye dayalı veriler ve normatif söylemler, tek dilli bir ideolojinin göçmen 

ailelerden olan çocukların derslerde etkileşim açısından yetersiz kalmasına yol açtı-

ğını göstermektedir. Bu da uzmanların çok dilli gerçekliğin tanınması ve çok dilli 

pedagojiye doğru paradigma kayması çağrısında bulunmasına yol açmaktadır (Put-

jata, 2018). Bu sebeple sınıf öğretmenlerinin yabancı dil bilmesi kendi sınıflarında 

göçmen ailelerden olan çocuklarla iletişiminin artması yönünden de fayda sağlaya-

cağı önerilmektedir. 

Yabancı dil öğrenimini sağlamak için sınıf öğretmenlerinin iyi bir dil eğiti-

mine sahip olması, öğrenme ortamlarında artık alışılmış uygulamaların dışına çıka-

rak öğrenciye daha zengin, çeşitlendirilmiş, evrensel düzeyde öğrenme aktiviteleri 

sunması, yabancı dil ile ana dili birbirini destekler ve geliştirir şekilde kullanması 

önerilir. 
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Ek.  

MADDELER 

İngilizceyi öğretiminiz içinde hangi etkinliklerde 

kullanırsınız? ço
k

fa
zl

a
 

fa
zl

a
 

a
ra

sı
ra

 

a
z 

h
iç

 

1- Talimatlarla 

 (Otur, Kalk, Vb)  

     

2-Kelimelerin İngilizce Karşılığı Olarak       

3- Esprilerle (Every Body Sınıf)      

4- Zaman Gösteriminde (What İs Time?)      

5- Şarkılarla      

6-Öğretim Yöntem Ve Tekniklerle Birlikte (Talk 

Your Friends, Give A Answers) 

     

7- Oyunlarla Veya Oyun İçinde (Spy Mouse)      

8-Ders Araç Gereçlerini İngilizce İfadelerini Kullana-

rak (Give Duster) 

     

9-Pekiştireçlerle (Well Done)      

10-Tekerlemelerle (She Sells Sea Shells İn The Sea 

Shore) 

     

11-Reklam İlanlarında(For Sale)      

12-Broşürler      

13-Programlar      

14-Turizm Rehber Kitapları      

15-Yemek Tarifleri      

16-Kelime Hazinelerini Geliştirmeye Yönelik       

17-Bulmacalar      

18-Boşluk Tamamlama      
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19-Konuşma Balonları      

20-Konuşma Kartları      

21-Şiirler      

22- Sınıfa Asılan Yazılı Resim, Poster V.B.       

23-Müzik Dinlemek      

24-Haber Dinlemek      

25- Masallar      

26-Ödevler Vererek       

27-Bilgisayar Ve Öğeleri İle       

28-Oyuncaklarla       

29-Ders Planları İçinde      

30-Sözlü Yazılı Diyaloglarla      

31-Disiplini Sağlamada      

32-Davranış Öğretiminde      

33-Çizgi Film      

34-Radyo Dinleterek      

35-Gazete, Dergi İle      

36-Yabancı akademik kaynaklarla      

 



  

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM 

YAŞANTILARINDA EĞİTİCİ OYUNCAKLARDAN 

BEKLENTİLERİ 

Doç. Dr. Nida BAYINDIR
 
 

Osmangazi Üniversitesi 

Öğr. Gör. Mehmet GÖKÇE
 
 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

ÖZET: İnsanoğlunun varoluşundan bu yana oyun ve oyuncaklar fark-

lılaşarak ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Çocuklar doğduğu andan iti-

baren oyun ve oyuncaklarla hayatı keşfetmeye başlamaktadır. Oyun ve oyun-

caklarla birçok şeyi öğrenmekte veya pekiştirmektedir. Pek çok becerinin ge-

lişmesinde de hemen hemen her şey oyun ve bunun bir aracı olan oyuncak ile 

başlar. Bu araştırmanın amacı, çocukların örgün eğitimlerinden birinci dere-

cede sorumlu olacak sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncaklardan beklen-

tilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2015-16 bahar döneminde 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören ve araş-

tırmaya gönüllü olarak katılan 33 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araş-

tırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veriler 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma so-

nuçlarına göre; adaylar eğitici oyuncağı çocukların gelişim alanlarına hitap 

eden oyuncak olarak tanımlamaktadır. Adaylar, bildikleri eğitici oyuncakları 

MEB’in kazanımları ile doğrudan ilişkili görmemekte ve kazanımları destekler 

eğitici oyuncaklar önerememektedirler. Adayların eğitici oyuncaklarla ilgili 

dersler almaları, eğitici oyuncak içerik arşivlerinin olması ve kendi kendilerine 

eğitici oyuncak geliştirmeye yönelik eğitim almaları önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Çocuk, öğretmen, oyun, eğitici oyuncak 

 

Preservice Teachers’ Expectations from Educational Toys  

in Their Educational Life 

 

ABSTRACT: Since the existence of humankind, games and toys have 

reached nowadays by differentiating and being developed. Children begin to 

explore life with games and toys from the moment that they are born. They 

learn many things with toys and games or reinforce them. In the development 

of many skills, almost everything starts with the game and the toy which is a 

tool for the game. The purpose of this study is to investigate the expectations 
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of preservice primary school teachers, principally responsible for students’ for-

mal education, from educational toys. The study group consisted of 33 preserv-

ice primary school teachers who attended the Kütahya Dumlupınar University 

faculty of education in the spring term of 2015-16 and participated in the study 

voluntarily. The case study, one of the qualitative research designs, was used 

in the study. The data were obtained using a semi-structured interview form. 

According to the results of the research, the preservice ones define the educa-

tional toy as a toy that addresses the development areas of children. The pre-

service teachers do not see the educational toys they know directly related to 

the acquisitions of MoNE and cannot recommend educational toys that support 

the acquisitions. It is advised that preservice teachers should take lessons on 

educational toys, have educational toy content archives and receive training to 

develop educational toys on their own. 

Keywords: Children, teacher, game, educational toy 

 

 

1-GİRİŞ  

Çocuklar doğdukları andan itibaren oyun ve oyuncakla etkileşirler. Çocukluk 

yıllarının en doğal parçası oyunlar ve oyuncaklarıdır. Çocuk oyun oynarken, oyuna 

uygun nesne ya da nesnenin yerini alabilecek bir eşyaya ihtiyaç duyar. Bunlara ge-

nelde oyuncak denir. Oyuncak, çocuk oyunlarına yönelik üretilmiş, satın alınmış ya 

da doğada hazır bir şekilde bulunan bir nesne olarak tanımlanır (Healey ve Mendel-

sohn 2019). Oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimine 

yardımcı olan ve onların hayal güçlerini geliştiren oyun malzemeleridir (Özdemir ve 

Ramazan, 2012, Koçyiğit, vd., 2007). Hatta oyun ve oyuncağın geçmişi insanlık ta-

rihi kadar eski olup günümüze kadar süregelen değişimlerle var olmuştur. Çıngırak-

lar, eklemli bebekler, elle sürülebilen hayvanlar vb. milattan önceki yıllardan günü-

müze kadar gelmiştir. İlk oyuncak bebeklerin M.Ö. 2000 yılında Mısırda oynandığı, 

papirüsten, deriden, topraktan, ağaçtan oyuncaklar yapıldığı görülmektedir. Ülke-

mizde ise Cumhuriyetle birlikte batılılaşma hareketleri sayesinde oyuncak ticareti 

hızlanmış ve toplumun oyuncağa bakış açısı değişmeye başlamıştır. İlk eğitici oyun-

cak ise 1956 yılında Melih Arkay tarafından üretilen LEGO olmuştur. Ancak çocu-

ğun hayatında çok önemli olan oyuncaklar, günümüzde teknolojik gelişimler sonu-

cunda şekil, biçim, oynanan kişi ve araç gereçler bakımından şekil değiştirmeye baş-

lamıştır. Legoların, yapbozların, bebek ve arabaların yerini bilgisayar oyunları ya da 

elektronik oyuncaklar almıştır (Rüşvanlı, 2007, Başal, 2007, Sezen, 2012).  

Çocukların gerçek dünya ile hayal dünyaları arasında bağ kuran oyuncaklar, 

onların gelişimlerini destekleyerek, eğlence ve meşguliyet kaynağı oluşturmakta, on-

lara neyi nasıl ve nerede yapacakları konusunda yol göstermektedir. Bu nedenle 



Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaşantılarında Eğitici Oyuncaklardan Beklentileri 

475 

oyuncakların çocukların yaratıcılığını geliştirmesi, dış dünyayı tanımalarına yar-

dımcı olması ve yaşam becerileri kazandırması beklenmektedir (Şahin vd., 2015). 

Sadece çocuğun beğenisine göre veya rastgele alınan oyuncaklar çocuk gelişimi üze-

rinde ya olumsuz ya da sınırlı bir etki bırakmaktadır. Bu nedenle aileler oyuncak 

seçerken öğrenmeye hazır olan çocuğa uygun oyuncakları planlı bir şekilde almalı-

dırlar. Oyuncağın uygun gelişim alanına hitap ettiği, çocuğun yaş ve gelişimine uy-

gunluğu, çocuğun ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması, hayal güçlerini geliştirmesi, 

kaslarını çalıştırması, problem çözme becerisini arttırması beklenmektedir. Önemli 

olan oyuncakların sayısının çok veya pahalı olması değil, nitelikli ve belli bir gelişim 

amacına yönelik olmasıdır (Arıkan ve Karaca, 2004). 

Oyuncakların belli bir amaca yönelik olması oyuncağın çocuğun eğitiminde 

bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir. Eğitici oyuncaklar, çocuklara erken 

yaşta kazandırılmak istenen kavramları eğlenceli ve eğitici yöntemler kullanılarak 

öğretmeye yardımcı olan oyuncaklardır. Eğitici oyuncaklar, çocukların oyunla öğ-

renmelerini sağlayan, kavram geliştirmelerini destekleyen, obje ve olayları daha iyi 

anlamalarına yardımcı olan, onların akademik, zihinsel, duygusal, psikolojik, fizyo-

lojik ve sosyolojik gelişimlerine katkı sağlayan oyuncaklardır.  Eğitici oyuncaklarla 

bir süre oynayan çocuk belli kazanımlara ulaşacaktır. Çünkü oyuncaklar oyunun sü-

resini uzatır ve zihinsel olarak uyarıcıdırlar. Oyunda çocuğun motive olması için ise 

güvenli bir oyun ortamında olması ve istediği oyuncakla oynamakta özgür olması 

çok önemlidir (Akaroğlu ve Dereli, 2012, Durualp ve Aral, 2010, Giren ve Durak, 

2015). Çocukların oyuncaklardan yeterince yararlanması için onlara alınan oyuncak-

ların bilinçli bir şekilde seçilmiş olması gerekir. Bunun için yetişkinin çocuğu çok 

iyi tanıması, gelişimini bilmesi gerekir. Çocuk için en etkili oyuncak onların bireysel 

ihtiyaçlarını ve artan gelişim beklentilerini karşılayan oyuncaklardır (Avcu, 2015) 

Çocuklar, iletişim ve öğrenme için cesaretlendirildiklerinde onların akademik 

benlikleri gelişmekte, sınıfta öğretmenin başlattığı ve çocuğun eğlenerek öğrendiği 

oyun ve oyuncaklarla akademik kazanımlara ulaşmaları kolaylaşmaktadır. Oyuncak-

lar yardımıyla çocukların problem çözme becerileri artmakta, yeni deneyimler ka-

zanmakta ve eğlenerek öğrenme gerçekleşmektedir. Çocukların yaratıcılıklarını ve 

yeteneklerini geliştirerek onların eğitimsel işlevlerini tamamlamalarına yardımcı 

olan oyuncaklar, gelişimin her alanını etkilemeleri açısından farklı yaş ve zihin dü-

zeyindeki çocuklar için oldukça gereklidir. Çocuğun yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına 

göre hazırlanmış oyuncaklar çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur 

(Aral vd., 2012, Kahraman ve Akyol, 2011, Özdemir, 2014). 
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Çocuk için bu denli önemli olan oyuncaklar bazen seçiminden bazen de kulla-

nımdan kaynaklanan nedenlerle farklı sorunlara neden olabilmektedir. Sağlık bakan-

lığının oyuncaklar hakkında düzenlediği yönetmelik oyuncak üretimine önemli sınır-

lamalar getirmekte ve sektör üzerinde kontrol mekanizması kurabilmektedir. Ancak 

oyuncakların seçimine ilişkin herhangi bir eğitim ya da rehberlik yapılmamaktadır. 

Çocukların hayatlarında önemli yeri olan oyuncakların ne tür oyuncaklar olacağına 

karar verilmesi oldukça önemli bir konudur. Oyuncak konusunda yapılmış çalışma-

larda oyuncak seçim kriterleri, ebeveynlerin cinsiyetçi yaklaşımları, sosyal ve eko-

nomik nedenler, oyuncak güvenliği ve çocuk isteğine göre şekillenmektedir. Günü-

müz oyuncaklarında en büyük sorun ise piyasa ve popüler kültürle şekillenen oyun-

cağın çoğu zaman çocuktan bağımsız ve çocuğu aşan bir ürün haline getirilmiş ol-

masıdır. Oyuncağın neye hizmet ettiğinden çok markası, patenti, logosu, telif hakkı, 

imajı, kataloğu, paketi, tasarımı ve reklamı ön plana çıkmaktadır (Özyürek ve Erzu-

rumluoğlu, 2016, Sormaz ve Yüksel, 2012, Kuzu, 2015, Çamur vd., 2008). 

Çocukların eğitici oyuncaklardan en üst düzeyde yararlanabilmeleri için çocu-

ğun gelişim özelliği, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Oyuncaklar 

çocuğun anlayacağı şekilde, açık, basitten karmaşığa doğru hazırlanmış, çocuğun 

kendisini rahat ifade etmesine yardımcı, sağlam, güvenli, bireysel ve grupsal oyun-

larda kullanılabilir olmalıdır. Oyuncaklar çocuğun zekasını geliştirici, problem 

çözme ve karar verme becerilerini destekleyen, büyüklük, renk, şekil, boyut ve ağır-

lık gibi kavramları öğrenmesine yardımcı olmalıdır. Ayrıca, oyuncak çok yönlü ol-

malı, çocuğun gelişim alanlarının tümünü destekleyecek zengin uyarıcıları içermeli, 

sağlık açısından risk oluşturmamalı ve oyun alanına uygun olmalıdır. Eğitici oyun-

caklar sınıflandığında çocuğun kavram gelişimine yardım eden oyuncaklar (şekil, za-

man, mekan, sayı, renk, miktar ve boyut, vb.) gözlem becerini geliştirmeyi sağlayan 

oyuncaklar, bellek geliştirici oyuncaklar, problem çözme becerisini geliştiren oyun-

caklar, sanatsal ve estetik görüşlerini arttıran oyuncaklar olarak karşımıza çıkmakta-

dır (Ergün, 1980, Bekmezci ve Özkan, 2015, MEGEP, 2008, Bolışık vd., 2014). Bu 

nedenle çocuğa satın alınan oyuncakların rastgele olmaması, çocukların öğrenme ter-

cih ve gelişimine uygun tercihlerin yapılması gerekmektedir. İyi planlanmış ve belli 

bir amaca hizmet eden oyuncaklar çocukların sağlıklı bir gelişim göstermeleri açı-

sından büyük önem taşımaktadır. Araştırma, öğretmen adaylarının eğitici oyuncak 

algıları ve eğitici oyuncaklardan beklentilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Henüz hiz-

met öncesinde oyuncak ve yararlarına ilişkin yaratılan farkındalık öğretmen olundu-

ğunda bilinçli bir yönlendirmeye dönüşecektir. Araştırma, öğretmen adaylarının ve 

öğretmenlerin eğitici oyuncaklar konusunda topluma gerekli yönlendirmeyi yapabil-

meleri açısından önem taşımaktadır.  
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2-YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Du-

rum çalışması, güncel olgu, olay, durum, birey ve gruplar üzerinde odaklanıp konu-

nun derinlemesine incelenmesiyle gerçekleşmektedir. Durum çalışmasının bir özel-

liği de her durum birbirinden farklı olduğu için genellenebilme özelliğinin olmaması 

ancak benzer bir durum çalışmasına veri olarak kullanılabilmesidir (Yıldırım ve Şim-

şek, 2011; Büyüköztürk, vd., 2011). Araştırmanın örnekleminin belirlenmesinde 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış-

tır. Araştırmanın çalışma grubu 2015-16 bahar döneminde Kütahya Dumlupınar Üni-

versitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 

33 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak elde edilmiştir. Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri toplama aracı 

görüşmedir. Çünkü görüşmede söylenenlerin ya da yazılanların yüzeysel anlamları-

nın yanında gerçek anlamları da ortaya çıkartılır. Yapmacık cevaplar ayıklanabilir 

(Karasar, 2002; Yeşil, 2010). Araştırma kapsamında sınıf öğretmeni adayları ile bi-

rebir görüşme yapılmış ve elde edilen veriler anlatımın özüne bağlı kalmak koşuluyla 

araştırmacılar tarafından düzenlenmiştir. Araştırmaya katılan adaylara uygulanacak 

görüşme formu tam şeklini almadan alan uzmanları ile tartışılmış ve taslak üzerin-

deki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Görüşme 40 dakika sürmüştür. Verilerin 

analizinde, veriler kodlanmış, kodlanan verilerin temaları belirlenmiş, kod ve temalar 

düzenlenmiş ve bulguların yorumu yapılmıştır. Adaylar görüşme sırasına göre (A1, 

A2..) şeklinde kodlanmıştır. İfadelerdeki benzer öğeler gruplandırılmış ve gruba uy-

gun olarak temalaştırılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için elde edilen 

kodların temaları temsil edip etmediğini kontrol için uzman görüşü alınmış ve alan 

uzmanından belirlenen kodları temalarla eşleştirmesi istenmiştir. Betimsel analiz tü-

ründe elde edilen alıntılara bireylerin görüşlerini etkileyici bir biçimde yansıtmak 

amacıyla doğrudan yer verilmiştir. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları dü-

zenlenmiş bir şekilde okuyucuya sunmaktır (Şahin, 2010; Ekiz, 2009).  

 

3-BULGULAR 

Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncaklardan beklentilerini ortaya koy-

maya yönelik araştırmada elde edilen bulgular her bir alt problemle aşağıdaki tabloda 

verilmiştir.  

Araştırmanın sizce eğitici oyuncak nedir? sorusuna ilişkin adayların verdikleri 

cevaplar 4 başlık altında toplanmıştır. (tablo 1) 
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Tablo 1-Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncak tanımlamalarının dağı-

lımı 

Aday görüşleri Verilen cevaplar (f) 

Çocukların gelişim alanlarını destekleyen 12 

Eğlendirici ve bilgi verici 10 

Kavram öğreten veya geliştiren 8 

Yaratıcılığı geliştirici 3 

 

Sınıf öğretmeni adaylarının sizce eğitici oyuncak nedir sorusuna verdikleri ce-

vaplar; çocukların gelişim alanlarını destekleyici (f=12), eğlendirici ve bilgi verici 

(f=10), kavram öğreten veya geliştiren (f=8), yaratıcılığı geliştirici (f=3) başlıkları 

altında sınıflandırılmıştır. Adayların görüşleri eğitici oyuncakların oyuncağın çocu-

ğun eğitimindeki rolü üzerine yoğunlaşmıştır. Eğitici oyuncakları çocukların gelişim 

alanlarını destekleyen oyuncaklar olduğuna ilişkin örnek aday görüşleri ise şöyledir; 

‘çocuk oyuncaklarının eğiticilik yanı çok düşük. Oyuncaklar maddi amaçlarla üreti-

liyor. Eğitici oyuncaklar çocukların bütün gelişim alanlarına hitap etmeli’ (A22), 

‘adı eğitici oyuncak olsa da bu oyuncakların hepsinin eğitici olduğunu düşünmüyo-

rum. Eğitici oyuncak çocukların zihinsel gelişimini sağlayan materyallerdir’ (A27), 

‘bazı oyuncakların sadece adı eğitici oyuncak. Bilakis bazıları çocukların gelişim 

düzeylerini olumsuz etkileyecek nitelikte bence, eğitici oyuncak, çocukların fiziksel, 

psikolojik ve diğer alanlarda ona olumlu katkıları olan oyuncaktır. (A23) ‘benim ço-

cukluğumda eğitici oyuncak yoktu, ama şimdiki çocuklar çok şanslı. Bu oyuncaklar 

birçok yönden eğitici. Çocukların hem gelişim alanlarını destekliyor hem de onları 

eğitiyor’ (A12), ‘eğitici oyuncak çok yönlü olan ve çocuğun birden fazla becerisini 

destekleyen onları düşünmeye zorlayan, becerilerini geliştiren oyuncaklardır’ 

(A3)Eğitici oyuncakların eğlendirici ve bilgi verici oyuncaklar olduğuna ilişkin ör-

nek aday görüşleri şöyledir; ‘bence eğitici oyuncak eğlendirmeli, güldürmeli ve ço-

cuk zevkle oynayabilmeli, (A18), ‘eğitici oyuncaklar göze hitap etmeli, çocuk oynar-

ken sıkılmamalı aynı zamanda kendi kendine bir şeylerde öğrenebilmeli’ (A13) ‘dik-

kat çekici ve popüler olmalı, eğlendirirken bilgi vermeli’ (A20), ‘eğitici oyuncaklar 

çocuğun eğlenerek öğrenmesine fırsat tanıyan oyuncaktır diye düşünüyorum. Ayrıca 

eğitici oyuncağın çok yönlü olması ve yapılandırılmaması gerektiğine inanıyorum’ 

(A7), Eğitici oyuncakların çocukların kavram gelişimini destekleyen oyuncaklar ol-
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duğuna ilişkin örnek aday görüşleri şöyledir; ‘eğitici oyuncak çocuğun zaman geçi-

rirken aynı zamanda birçok kavramı da öğrenmesini sağlar’ (A14), ‘eğitici oyuncak-

lar çocuklara kavram kazandırıyorsa eğiticidir. Yoksa sadece zaman geçirmek ama-

cıyla kullanılıyorsa bir anlamı olmaz’ (A8), ‘eğitici oyuncaklar çocukların sadece 

bilişsel gelişimlerini değil, değer kazanmalarını da sağlamalıdır’ (A17), Eğitici 

oyuncakları çocukların yaratıcılığını destekleyen oyuncaklar olduğuna ilişkin örnek 

aday görüşleri ise şöyledir; ‘eğitici oyuncak çocuğu bir kalıba sokmayan oyuncaktır’ 

(A28), ‘bence eğitici oyuncak oyunu çocuğa hazır olarak sunmak değil, çocuğun 

kendi ihtiyacına göre şekil alabilen oyuncaktır’ (A11), ‘eğitici oyuncak çocuğun ha-

yal gücünü geliştirmeli ve çok amaçlı kullanılabilmelidir’ (A9) ‘piyasadaki oyuncak-

ların çoğu popüler animasyon karakterleridir. Çocuk oyuncağa kendinden bir şey 

katamıyor. Kendiliğinden yaratıcı oyunlar kuramıyor. Bana göre eğitici oyuncak ya-

ratıcılığı geliştiren oyuncaktır’ (A28). 

Araştırmanın eğitici oyuncakların akademik kazanımlar üzerindeki etkisi ne-

dir? sorusuna ilişkin adaylardan elde edilen başlıklar 2 başlık altında toplanmıştır 

(tablo 2) 

 

Tablo 2-Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncakların akademik kazanım 

algıları 

Aday görüşleri Verilen cevaplar (f) 

Akademik kazanımlarla doğrudan ilişkili değil 4 

Genel becerileri doğrudan ya da dolaylı olarak 

kapsar 

29 

  

Sınıf öğretmeni adaylarına sizce eğitici oyuncakların akademik kazanımlar 

üzerindeki etkisi nedir sorusuna verdikleri cevaplar ‘MEB’in belirlediği akademik 

kazanımlarla doğrudan ilişkilerinin olmadığı (f=4), genel becerileri doğrudan ya da 

dolaylı olarak öğretebilecekleri (f=29) başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Adayların 

görüşlerinin çoğunluğu eğitici oyuncakların MEB’in belirlediği akademik kazanım-

ları gerçekleştirmeye yönelik olmadığı şeklindedir. Eğitici oyuncakları akademik ka-

zanımları gerçekleştirmeye yönelik olmadığına ilişkin örnek aday görüşleri şöyledir; 

‘oyuncak piyasasının temel kriteri kâr yapmaktır. Görselliği, elektroniği ve popüler-

liği ön plana çıkararak satış yapmaktır. Dolayısıyla MEB’in kazanımları onlar için 

önemsizdir’ (A15), ‘oyuncak piyasasının önceliği TV kanalı ile kendi oyuncaklarının 
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reklamını yapıp satışı arttırmak, hiç biri MEB onaylı, kazanım destekli, şu özellikleri 

geliştirir şeklinde bir tanıtım yapamıyor, yapsa da reklam amaçlı’ (A1).  

Eğitici oyuncakları belli becerileri doğrudan ya da dolaylı olarak geliştirebi-

leceğine ilişkin örnek aday görüşleri şöyledir; ‘oyuncak piyasasının temel amacı, 

maddi getirisi yüksek, eğitimsel işlevi sınırlı tek boyutlu oyuncaklar yapmaktır. Bu 

oyuncaklardan sıkılan çocuklar bilgisayar oyunlarına yönelmektedirler’ (A28). ‘sa-

dece kâr marjı güden oyuncak üreticileri bu kârlarını arttırmak için oyuncağı eğitsel 

oyuncak adı altında satıyorlar ancak eğiticilik özelliği çok genel olarak sunuluyor’ 

(A32), ‘eğitici oyuncakların MEB kazanımları ile örtüşmediğini biliyorum. Kardeş-

lerimin oyuncaklarından. Çünkü talep oyuncağın ne kadar eğitici olduğu değil, ne 

kadar popüler olduğu’ (A3), ‘piyasadaki eğitici oyuncaklar yaratıcılıktan yoksun, 

çocuk bir süre sonra sıkılıp yine bilgisayara veya ebeveynlerinin telefonlarına dada-

nıyor’ (A9), ‘oyuncağın eğiticiliğinden çok pazarlama stratejileri üzerinde durulu-

yor. Var olan eğitici oyuncakların çoğu bilişsel becerileri geliştirici’ (A5), ‘eğitici 

oyuncaklar hangi kazanıma hitap ediyorsa o gelişim özelliğine yönelik olmalıdır. 

Oyuncak çocuğun öğrenmesini olumlu etkilemiyorsa eğiticidir diyemeyiz’ (A11),  

Araştırmanın kazanımlara uygun eğitici oyuncak önerebilir misiniz? sorusuna 

ilişkin adaylardan elde edilen başlıklar 2 başlık altında toplanmıştır (tablo 3) 

 

Tablo 3-Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncak önerme durumları 

Aday görüşleri Verilen cevaplar (f) 

Genel amaçlı eğitici oyuncaklar önerebilirim 30 

Kazanımı destekler eğitici oyuncaklar öneririm 3 

  

 

Sınıf öğretmeni adaylarına eğitici oyuncak arşivlerini belirlemeye dönük ola-

rak önerebileceğiniz eğitici oyuncaklar nelerdir sorusuna verdikleri cevaplar ‘genel 

amaçlı eğitici oyuncaklar (f=30), ve kazanımı destekler eğitici oyuncaklar (f=3) baş-

lıkları altında sınıflandırılmıştır. Buna göre adayların çoğunluğu birçok gelişim ala-

nında kullanılabilecek eğitim oyuncaklarını bildiklerini ve önerebileceklerini, bunun 

yanında her bir akademik kazanıma uygun eğitici oyuncaklar hakkında net bilgileri-

nin olmadığını belirtmişlerdir. Genel amaçlı eğitici oyuncaklar önerebilmelerine iliş-

kin örnek aday görüşleri şöyledir; ‘bilişsel kazanım için bloklar, küpler, sosyal kaza-
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nımlar için bebekler, psikomotor kazanım için top, ip vb. öneririm’ (A29), ‘kas geli-

şimi için bahçe araç gereçleri, tamir setleri kullanılabilir’ (A24), ‘piyasada eğitici 

oyuncak olarak neler var tam olarak bilmiyorum ama çocuklar aileleri ile birlikte 

oyuncak seçmelerini öneririm’ (A2), ‘oyuncağın çok boyutlu olmasını öneririm. Yap-

bozlar, Legolar vb. oyuncakları çocuklar birçok amacı gerçekleştirmek için kullana-

bilir’ (A17), ‘bir öğretmen adayı olarak hangi kazanıma uygun hangi oyuncak olma-

lıdır ya da vardır bilmiyorum. Fakültede eğitici oyuncaklar hakkında ders verilmeli-

dir. Her öğretmen kendi eğitsel oyuncağını kendi hazırlayabilmelidir’ (A9), ‘bir öğ-

retmen olarak öncelikle çocuğun var olan özelliklerine, yeteneklerine, gelişimine, 

yaşına ve ilgi alanlarına göre oyuncak öneririm’ (A28), ‘çocuklara kavram öğrete-

cek oyuncakları öneririm. MEB’in hangi kazanıma hangi oyuncak türünün uygun 

olduğunu gösterir bir kılavuz yayımlamasını isterim’ (A30), ‘eğitici oyuncakların ço-

cuklar için çok yönlü olması gerektiğini düşünüyorum. Milli eğitime düşen görev 

okullarda eğitici oyuncak bulundurması, velilere yada öğretmenlere kazanımları pe-

kiştirecek ve geliştirecek oyuncak önerileri yapmasıdır’ (A13), ‘milli eğitim eğitici 

oyuncak piyasasını denetlemeli, oyuncak firmalarının haksız rant elde etmelerine izin 

vermemelidir’ (A7), kazanımı destekler eğitici oyuncaklar önermeye ilişkin örnek 

aday görüşleri şöyledir; ‘kazanımla ilişkili oyuncakları piyasadan araştırırım, eksik 

yönlerini kendin geliştirmeye çalışırım’ (A18), ‘hangi kazanıma hangi oyuncağın 

olacağını kendim bir materyal olarak oyuncak tasarlayabilirim. Bunun için oyuncak 

firmaları ile öğretmenlerin ortak çalışması gerekli’ (A9).  

 

4-TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Sınıf öğretmeni adaylarının eğitici oyuncaklardan beklentilerini ortaya koy-

mak için yapılan araştırma sonuçlarına göre; adayların eğitici oyuncakları çocukların 

çeşitli gelişim alanlarını destekleyen oyun araçları olarak tanımladıkları, eğitsel 

oyuncakların akademik belli kazanımları değil, genel becerilere yönelik olduğunu 

düşündükleri ve genel amaçlı oyuncaklar önerebileceklerini belirtmişlerdir. Aday ce-

vaplarından anlaşıldığı üzere adayların eğitici oyuncaklar hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları ve akademik kazanımları geliştirecek oyuncakları bilmedikleri gö-

rülmektedir.  

Eğitici oyuncaklar adı anılan ticari oyuncaklara karşı bir öğretmen olarak top-

lumda farkındalık yaratmaları, ana-babaları oyuncak seçiminde doğru yönlendirme-

leri, sadece oyuncak seçiminde değil oyuncaların önemi konusunda gerekli bilinç-

lendirmeleri yapmaları, ebeveynlerin çocukları ile nasıl oyuncak oynayacakları ko-

nusunda yönlendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylara eğitici oyuncak firmala-

rınca tanıtım seminerleri verilebilir. Görsel algı, estetik, motor beceriler, zeka vb. 
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alanlar için üretilen oyuncaklar adaylarla paylaşılabilir. Adayların tasarladıkları eği-

tici oyuncaklara patent almaları teşvik edilebilir. Adaylar tarafından yaşa ve cinsiyete 

bağlı olarak çocukların oyun alanları, oyuncak ve materyalleri incelenebilir. Aday-

lara eğitici oyuncaklar hakkında uygulamalı ve güncel bilgiler verilebilir veya kaza-

nımları gerçekleştirmek için basit oyuncaklar tasarlamaları ve geliştirmeleri sağlana-

bilir. Muhtelif sosyal medya araçları vasıtasıyla öğretmen adaylarının yaptıkları ya 

da geliştirdikleri oyuncakları diğer öğretmen ve öğretmen adayları ile paylaşmaları 

da öneriler arasında yer alabilir. 
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KIRSALDA GÖREV YAPAN ORTAOKUL MATEMATİK 

ÖĞRETMENLERİNİN MATERYAL KULLANIMINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Kürşat YENİLMEZ 

Osmangazi Üniversitesi 

Öğretmen, Filiz ÇÖPLÜ 

Kırıkhan Atatürk Ortaokulu 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, kırsal kesimde görev yapan ortaokul 

matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına yönelik görüşlerini belirle-

mektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması de-

seni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim-öğretim yı-

lında Hatay ilinde kırsal kesimde görev yapan 21 ortaokul matematik öğretme-

ninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 

görüşme formu kullanılarak matematik öğretmenleri ile yapılan yarı yapılandı-

rılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır.Verilerin analizinde betimsel analiz kul-

lanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kırsalda görev yapan matematik öğ-

retmenlerinin çoğunun okulunda çeşitli materyaller varken, çok az bir kısmında 

ders kitabı dışında materyal olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin hemen 

hepsi çalıştıkları okulu materyal yönünden yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. 

Bunun yanı sıra araştırmaya katılan öğretmenler, materyal kullanma nedenle-

rini dersleri görselleştirmesi, ilgi ve dikkat çekmesi, anlamlı öğrenme ve za-

manı etkili kullanma yönünden katkı sağlaması; kullanamama nedenlerini ise 

sınıfların kalabalık oluşu, gerekli görmeme, konuyu daha karmaşık hale getir-

mesi olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin materyal kullanımının öğrenme-öğ-

retme sürecine katkısına ilişkin görüşleri ise materyallerin konuları somutlaş-

tırdığı, kalıcı öğrenme sağladığı ve bu yüzden sık sık kullanılması gerektiği 

şeklindedir. 

Anahtar Kelimeler: Materyal kullanımı, Kırsal bölge, Matematik eği-

timi 

 

Investigtion of the Opinions of Middle School Mathematics Teachers  

Working in Rural Areason Material Use 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to determine the opinions of mid-

dle school mathematics teachers working in rural areas on material use. A qual-

itative research design case study was used. The study group consisted of 21 



Kürşat YENİLMEZ – Filiz ÇÖPLÜ 

486 

middle school mathematics teachers working in rural areas of Hatay province 

in 2018-2019 academic year. The data of the study were collected through 

semi-structured interviews with mathematics teachers using the interview form 

prepared by the researchers. Descriptive analysis was used to analyze the data. 

According to the results of the study, most of the mathematics teachers working 

in the countryside had various materials in their school, while only a few of 

them appeared to have no material other than textbooks. Almost all of the teach-

ers stated that they found the school they worked as inadequate in terms of 

material. In addition, the teachers participating in the research, the reasons for 

using materials to visualize lessons, interest and attention, meaningful learning 

and use of time to contribute effectively; the reasons for not being able to use 

the class as the crowds, not to see the necessary, to make the subject more com-

plicated. Teachers' opinions on the contribution of material use to the teaching-

learning process are that the materials embody subjects, provide permanent 

learning and therefore should be used frequently. 

Keywords: Material use, Rural area, Mathematics education 

 

 

1. GİRİŞ 

Kırsalla ilgili yapılan tanımların birinde Geray (1985:17) sosyolojik ölçütler 

çerçevesinde köyü ve kırsalı, iş bölümünün gelişmediği, ekonomisi tarıma dayanan, 

geniş aile türünün yaygın ve yüz yüze komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu açıdan 

kentsel topluluklardan ayrılan toplulukların yaşam sürdüğü yerleşmeler olarak ta-

nımlarken, Türkiye İstatistik Kurumu (2013) ise kırsalı, nüfusu 20.000 ve daha az 

olan yerleşim yerleri olarak tanımlamaktadır. 

Kırsal kesimde iş olanaklarının az olması ve ekonominin düşük olması eğitime 

gereken önemin verilmemesine neden olmaktadır. Bununla ilgili Kannapel ve De 

Young (1999:67) yaptıkları araştırmada kırsal kesimdeki okullaşma oranlarını kent-

lere göre düşük olduğunu ve bunun sebebinin de ekonomik olanaklar olduğunu be-

lirtmişlerdir. Kırsal kesimde olanakların az  olması ve eğitim için yapılan harcama-

ların gereken düzeyde olmaması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Palavan 

ve Donuk (2016:125) yaptıkları çalışmada kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin 

fiziki problemlerine bakıldığında teknoloji noktasında eksiklikler yaşadıklarını be-

lirtmişlerdir.  

Kırsal kesimde yaşanan en önemli sorunlardan biri teknolojik aletler ve ma-

teryal konusunda yaşanan eksiklikler ve yetersizliklerdir. Örgün eğitim kurumlarında 

sınıf veya labaratuvarlarda, yaygın eğitim kurumlarında, diğer bir deyişle öğretme- 

öğrenme sürecinin olduğu bütün ortamlarda kullanılan gerek elektronik gerekse basit 

malzeme ve kaynakların tümüne öğretim materyali denir (Selvi, 2016:56). Ünlü 
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(2017:28)' nün çalışmasında öğretmen adayları genel olarak öğretim materyalini, öğ-

retimi kolaylaştıran, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayan, görselliğin ön planda 

olduğu, yaratıcılık kullanılarak tasarlanan, manipülatifler gibi hazır olarak alıp kul-

lanabilecekleri ya da sonradan kendilerinin tasarladıkları araç gereçler olarak tanım-

lamışlardır. Öğrenme ve öğretme sürecinde kaynakla alıcı arasında bilgi taşıyan bü-

tün unsurlar öğretim materyalleridir (Demirel ve Altun, 2017:30). Teknoloji ve ma-

teryal kavramlarına eğitsel yönden bakıldığında, birçok işlevinin olduğu görülmek-

tedir. Bu işlevlerden başlıcaları; öğretme ve öğrenme araç ve gereçleri olmaları, bil-

gileri iletmeleri, gerçekliğin sunumunu sağlamaları, iletişim araçları olmaları, nes-

nelleştirilmiş eğitim sistemleri olmaları ve sembolleştirme araçları olmalarıdır (Ba-

hadır, 2016:12). Materyal öğretmene birçok yönden kolaylık sağlamakta ve öğrenci-

nin konuyu daha iyi anlamasına yardımcı olmaktadır. Eğitim uygulamalarında baş-

lıca üç temel ihtiyacı karşılamak için öğretim teknolojileri ve materyal kullanımına 

başvurulmaktadır. Bunlardan birincisi, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek-

tir. İkincisi, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme- öğretme süreçlerini verimli 

hale getirmek, üçüncüsü ise öğrenme öğretme etkinliklerini bireyselleştirmektir 

(Kaya, 2006:29). Bu ve benzeri sebeplerden dolayı öğretmenler derslerinde materyal 

kullanımını tercih etmektedirler. Ünlü (2017:29)' nün yaptığı araştırmada öğretmen 

adayları materyal kullanmak isteme nedenlerini materyallerin öğretimi kolaylaştır-

ması, öğrencilerin matematik derslerine yönelik olumlu duyuşsal özelliklerini geliş-

tirmelerine katkı sağlaması, öğrencilerin psikomotor özelliklerini geliştirmesi ve öğ-

retmen adaylarının teknolojik gelişmelere ayak uydurmak istemeleri olarak belirt-

mişlerdir. Öğretmen adayları derste materyal kullanmak istemelerine en önemli se-

bep olarak matematik dersinin soyut bir ders olması ve dersin daha kolay anlaşılması 

için somutlaştırmaya ihtiyaç duyulması olduğunu vurgulamışlardır. Fakat okullar-

daki olanaksızlıklar bazen materyallerin ve teknolojik aletlerin kullanılamama sebep-

lerinden biri olmaktadır. Atalay ve Anagün (2014:18) kısalda çalışan öğretmenlerin 

öğrenme- öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin 

olumlu bir algıya sahip olduklarını fakat fiziksel olanaksızlıklar ve teknolojik araç- 

gereç yetersizliklerinin eğitim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının 

önündeki en önemli engeller olduğunu belirtmişlerdir. 

Okullardaki maddi ve fiziksel yetersizliklerden dolayı materyallerin olmama-

sından kaynaklanan eğitim sorunlarının yanı sıra, olan materyallerin kullanılmaması 

da sıkça karşılaşılan durumlar arasındadır. Materyal kullanılması gerektiği halde öğ-

retmenlerin bazı konularda materyal kullanmamaların sebebi olarak materyalin temin 

edilememesi, gerekli görmemeleri veya müfredatı yetiştirememe endişesi gerekçe 

olarak gösterilmiştir (Bozkurt ve Şahin, 2013:30). Şahin (2014:1006)’ in yaptığı araş-
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tırmada öğretmenlerin projektör, elektronik tahta ve videodan çok az düzeyde yarar-

landıkları, teyp, plak ve tepegözden ise hiç yararlanmadıkları ortaya çıkmıştır. Mer-

kez okullarında görevli öğretmenlerin elektronik tahtadan sıkça faydalanmaları bek-

lenirken çok az faydalanmaları dikkat çekicidir. Ünlü (2017:29)’ nün öğretmen aday-

ları ile yaptığı çalışmada ise öğretmen adaylarından öğretmen olduklarında materyal 

kullanmayı düşünmeyenlere de rastlanmıştır. Bu kişiler materyal kullanmak iste-

meme nedenlerini materyal kullanımında bilgi ve beceri eksikliği ve sahip oldukları 

olumsuz duyuşsal özellikler (kendilerini öğretim materyal kullanımı konusunda ye-

tersiz hissetmeleri, zaman alıcı, zor ve gereksiz görme) olarak belirtmişlerdir. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde materyal ile ilgili farklı açılardan pek çok 

çalışma yürütüldüğü görülmektedir. Ancak özellikle ortaokul seviyesinde matematik 

dersine yönelik olarak kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin materyal kullanı-

mına ilişkin görüşlerinin derinlemesine incelendiği çalışmaların sınırlı olması dola-

yısıyla mevcut çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, katılımcıları, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve analizi hakkında bilgi verilmiştir. 

 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada nitel araştırma paradigması benimsenmiş ve durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmada amaç bazı sayısal sonuçlara ulaşmak yerine 

elde edilen verilerin derinlemesine olması ve doğrudan okuyucuya sunulmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 39). Durum çalışması bir ya da daha fazla olayın, or-

tamın, programın, sosyal grubun ya da diğer birbirine bağlı sistemlerin derinlemesine 

incelendiği yöntemdir (McMillan, 2000; Akt. Büyüköztürk, 2010:20). Kırsal ke-

simde görev yapan matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına yönelik görüş-

lerinin derinlemesine incelendiği araştırmada durum çalışması deseni tercih edilmiş-

tir. 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 öğretim yılında Hatay ilinde kırsal 

kesim ortaokullarında görev yapan 21 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. 
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2.3. Veri Toplama Aracı 

Durum çalışması deseni ile gerçekleştirilen bu araştırmanın verileri matematik 

öğretmenleri ile yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Matematik öğretmenleri-

nin materyal kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek için konu ile ilgili alan ya-

zından ve uzman görüşünden faydalanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcının algıladığı dünyayı 

kendi bakış açısıyla ifade etmesini sağlar (Merriam, 2013:88).  Hazırlanan bu gö-

rüşme formu dört öğretmene pilot olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda soru-

ların işlevsel olduğu görülmüş, pilot uygulamada çalışmaya dahil edilmiştir. 

Katılımcılara öncelikle araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve analiz-

lerden doğrudan alıntılar yapılacağı, alıntı yapılan katılımcıların ismi verilmeden 

kodlar kullanılarak ( birinci öğretmen ‘Ö1’ gibi) yer alacağı açıklanmıştır. 

Materyal kullanıma yönelik öğretmenlere 5 tane soru yöneltilmiştir. Yönelti-

len sorular aşağıdaki gibidir: 

1) Okulunuzda materyal var mı? Varsa neler var? 

2) Okulunuzdaki materyallerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (Ha-

yırsa Neden?) 

3) Okulunuzdaki materyallerin hangilerini kullanabiliyorsunuz? Hangilerini 

kullanamıyorsunuz? 

4) Okulunuzdaki materyallerden kullandıklarınızı neden kullanabiliyorsunuz? 

Kullanamadıklarınızı neden kullanamıyorsunuz? 

5) Materyal kullanımının öğrenme-öğretme sürecine katkısına ilişkin görüşle-

riniz nelerdir? 

 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada nitel veri analizi çeşitlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Te-

malar oluşturulurken, görüşme soruları temel alınmış, öğretmenlerden gelen yanıtlar 

doğrultusunda birbiriyle ilişkili olanlar birleştirilmiştir. Bulgular, doğrudan alıntı-

larla desteklenerek ve araştırmacılar tarafından açıklanarak yorumlanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Kırsal kesimde görev yapan matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına yöne-

lik görüşleri doğuran alıntılar yapılarak aşağıda verilmiştir. 
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Kırsalda görev yapan matematik öğretmenlerine materyal kullanılması konu-

sunda ilk olarak okullarında materyal olup olmadığı ve varsa hangi materyaller ol-

duğu sorusu yöneltilmiştir. Soruya ilişkin öğretmenlerin verdiği cevaplar aşağıdaki 

gibidir: 

Ö19 “ Geometrik cisimler, birim küpler, cetvel takımı vb. materyaller var.” 

Ö15 “ Sadece geometrik cisimlerin materyalleri var. Bunun dışında cetvel, 

iletki ve açıölçer.” 

Ö10 “ Cetvel grupları, üç boyutlu cisimler, matematiksel zeka oyunları.” 

Ö6 “ Akıllı tahta var. Onun haricinde pek materyal olarak kullanabileceğim 

bir şey yok.” 

Ö4 “ Okulumuzda kısmi materyaller var. Kesir takımı, pergel, gönye, cetvel, 

birim küpler, prizma ve piramitler.” 

Ö2 “ Materyal açısından tek alet akıllı tahtalar. Onlardan dijital veriye dayalı 

animasyon ve etkileşimli programlar kullanıyoruz.” 

Öğretmenler okullarında materyale yönelik birim küplerin, cetvel takımları-

nın, geometrik cisimlerin, akıllı tahtaların (etkileşimli), kesir takımlarının ve bir 

kısmı da ders kitaplarının olduğunu belirtmişlerdir. 

Kırsalda görev yapan matematik öğretmenlerine ikinci olarak okullarındaki 

materyallerin yeterli olup olmadığı ve eğer değilse neden yeterli olmadığı sorusu yö-

netilmiştir. Soruya ilişkin Ö5 “ Yeterli değil. Malzeme ve öğrenci sayısı birbirini 

karşılamadığı için her öğrenci materyal ile ilişki kuramıyor.” diyerek materyal sayı-

sının sınıftaki öğrenci sayısıyla uyuşmadığını ve dolayısıyla her öğrencinin mater-

yalle etkileşim kuramadığını belirtmiştir. 

Soru ile ilgili Ö4 ise “ Materyaller yetersiz ve eskimiş kimileri. Daha güncel 

materyaller ve matematiksel oyunlar olabilir. Bunlar daha çok ilgi çekiyor.” diyerek 

kırsaldaki okullarda materyallerin eskimiş ve yıpranmış olduğuna aynı zamanda gü-

nümüz öğrencisine hitap etmediğine değinerek materyallerin yenilenmesini ve bun-

ların matematiksel oyunlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Öğretmenler, materyallerin öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını fakat 

her kazanımla ilgili materyallerin olmadığını ve bunun için yeteri kadar bütçe ayrıl-

madığını belirtmişlerdir. Örneğin; 

Ö19 “ Yeterli değil. Çünkü her kazanım ile ilgili materyal yok.” 

Ö16 “ Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ilköğretime yeterli bütçe ve 

malzeme desteği verilmiyor.” 
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Ö9 “ Kısmen yeterli. Materyal zenginliği öğrencilerin görsel zekalarına hitap 

ettiği için öğrenmelerine katkı sağlar.” 

Ö15 “ Hayır yeterli bulmuyorum. Materyale dayalı öğretim daha etkili olur.” 

Okullarındaki materyalleri yeterli bulmayan öğretmenlerin dışında öğrenme 

yönünden sıkıntı yaşayan öğrenciler hariç diğer öğrenciler için yeterli bulan Ö2 “ 

Genel açıdan öğrenme güçlüğü çeken ve özel eğitim isteyen öğrenciler hariç yeterli-

dir.” demiştir. 

Kırsalda görev yapan matematik öğretmenlerine üçüncü olarak okullarındaki 

materyallerin hangilerini kullanıp hangilerini kullanamadıkları sorulmuştur. Soruya 

ilişkin öğretmenlerin verdikleri yanıtlar aşağıdaki gibidir:  

Ö4 “ Prizma ve piramitleri, bir de birim küpleri kullanıyorum. Diğer konularda 

etkileşimli tahtadan video veya görsel açıp anlatıyorum.” 

Ö3 “ Akıllı tahta ve ders kitaplarını kullanıyorum.” 

Ö8 “ Ders kitaplarını kullanıyorum. Akıllı tahtayı kullanmadım.” 

Ö20 “ Etkileşimli tahta ve ders kitaplarını kullanabiliyorum. Diğer materyaller 

okulda bulunmadığı için kullanamıyorum.” 

Ö19 “ Geometrik cisimler ve cetvel takımını kullanabilirken taban bloklarını 

kullanamıyorum.” 

Öğretmenlerden bazıları derslerinde etkileşimli tahta kullanmayı tercih eder-

ken bazıları okulunda var olmasına rağmen etkileşimli tahtayı kullanmadığını belirt-

miştir. Ayrıca öğretmenler, derslerinde geometrik cisimleri, birim küpleri, cetvel ta-

kımlarını kullandıklarını belirtirken bazı materyallerin okulda bulunmamasından do-

layı kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Öğretmenlere dördüncü olarak okullarındaki materyallerden kullanabildikle-

rini neden kullanabildiği, kullanamadıklarını ise neden kullanamadığı sorusu yöne-

tilmiştir. Soru hakkında Ö4 “ Dokunmaları gereken konularda birim küp ve prizma-

ları kullanıyorum. Birim küplerden kendileri şekil oluşturursun, önden, sağdan, sol-

dan bakabilsin diye. Diğer materyalleri çok da gerekli görmüyorum.” diyerek mater-

yal olarak daha çok birim küp ve prizmalardan faydalandığını diğer materyalleri ise 

gerekli görmediği için kullanamadığını belirtmiştir. Ö20 ise “ Etkileşimli tahtayı ko-

nuyu görselleştirmek için kullanıyorum. Ayrıca etkileşimli tahtadaki etkinlikler 

renkli ve hareketli olduğu için öğrencilerin dikkatini çekiyor.” diyerek derslerinde 

görselleştirme ve dikkat çekme özelliklerinden dolayı daha çok etkileşimli tahtayı 

kullanmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. 
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Sınıfın kalabalıklığı, materyal kullanımı için ayrılan süre, öğrencinin mater-

yalden faydalanıp faydalanamayacağı gibi etkenlerin materyal kullanımına etkisi ol-

maktadır. Bununla ilgili Ö5 “ Her öğrencinin kullanabildiklerini ve zaman olarak 

fazla zaman gerektirmeyen materyalleri kullanıyoruz. Ders süresi, sınıf ortamı, öğ-

renci miktarı kullanımı olumsuz etkiliyor.” demiştir. 

Materyaller bazı etkenlerden dolayı konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktan 

ziyade daha karmaşık hale getirmektedir. Bu gibi durumlarda öğretmenler materyal 

kullanımını tercih etmemektedirler. Örneğin; 

“ Kullandıklarımız öğrencilerin görsel anlamasını arttırırken kullanmadıkları-

mız, öğrencilerin daha çok zorlanmasına neden oluyor (Ö19).” 

Okulunda cetvel, İletki ve açıölçer gibi geometrik materyaller bulunan Ö15 “ 

Geometri alanında kullandığım materyaller dersi daha etkili kılıyor.” diyerek bu ma-

teryallerin konunun öğretiminde ve öğreniminde faydasını belirtmiştir. 

Kırsalda görev yapan öğretmenlere beşinci olarak materyal kullanımının öğ-

renme-öğretme sürecine katkısına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Bu soru ile ilgili aşa-

ğıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Öğretmenler, materyalin sürekli kullanılması sonucu etkisini yitireceğini dü-

şünmektedirler. Ara ara kullanılmasının daha etkili olacağını ve özellikle ortaokul 

öğrencilerinde somutlaştırma gereken konularda materyalin önemli bir yerinin oldu-

ğunu ifade etmişlerdir. Bununla ilgili Ö1, Ö10 ve Ö9 şu açıklamaları yapmışlardır: 

“ Materyal, öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasında etkin kullanılmak zo-

runda değildir. Ancak kavrama göre kilit rol oynadığı durumlar olabilir. Bu nedenle 

materyalin salt kendisinin katkısı değil, doğru yerde etkin kullanımının katkısı söz 

konusudur. Özellikle ortaokul öğrencileri yaş olarak daha somut araçlar üzerinden 

öğrenmek istiyor. Dolayısıyla matematik öğretiminin daha etkili olmasındaki gerekli 

şartlardan biridir (Ö1).” 

“ Olumlu yönde katkısı olduğunu düşünüyorum. Soyut olan konuları somut-

laştırmada etkisi önemli. Konuya dikkat çekme açısından oldukça etkili. Sürekli kul-

lanıldığında etkisini yitirdiği kanısındayım (Ö10).” 

" Her zaman değil ama ara ara kullanıldığında öğrencilerde merak ve ilgi uyan-

dırdığını düşünüyorum (Ö9).” 

Materyal kullanılmasının hem ders işlenişine hem de öğrenciler tarafından ko-

nunun öğrenilmesine katkısı olacağını ifade eden öğretmenler, materyal kullanımını 

desteklemekte ve kullanımının desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekti-

ğine değinmişlerdir. Zaman yönünden de kısa sürede daha etkili ve verimli öğrenme-

lerin gerçekleşeceğini vurgulamışlardır. Örneğin;  
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“ Materyal kullanma öğrencilerin ilgisini daha çok çekeceğinden onları görsel 

ve bilişsel olarak daha iyi geliştirecektir (Ö18).” 

“ Materyal kullanımı ortaokul seviyesindeki öğrenciler için çok önemlidir. 

Çünkü soyut kavramları somutlaştırır. Öğrencilerin kafasında netleşir ve günlük ha-

yata uygulanabilirliği artar. Mutlaka materyal kullanımı desteklenmelidir (Ö12).” 

“ Öğrenme-öğretme sürecinde materyal destekli eğitimin önemli olduğunu dü-

şünüyorum. Kalıcı öğretim sağlıyor öğrencilerde (Ö15).” 

“ Materyal kullanımı öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin görsel açıdan 

görmelerine katkıda bulunuyor. Derse etkin katılım sağlanır. Öğrencilerle işbirliği 

içerisine giriliyor. Bu durumda öğrenci dersi daha iyi anlar (Ö11).”  

" ... Zaman tasarrufu yönünden oldukça büyük öneme sahip. Kısa sürede çok 

şey öğrenildiğinden öğrenci konuyu daha hızlı kavrıyor, pekiştiriyor ve kalıcı öğren-

meler gerçekleştiriyor (Ö21)." 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kırsal kesimde görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal kul-

lanımına ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Kırsal kesimdeki okullarda hemen hemen hepsinde olmasa bile bir kısmında 

materyal olarak etkileşimli tahta, birim küpler, kesir takımları, geometrik cisimler, 

cetvel takımları ve ders kitapları bulunmaktadır. 

Kırsaldaki ortaokullarda her konu ile ilgili materyal olmaması, materyal bu-

lunsa dahi sayı olarak öğrenci için yeterli olmaması aynı zamanda eskimiş ve yıpran-

mış olması materyallerin yetersizliğini ortaya koymaktadır. Atalay ve Anagün 

(2014:19)’ ün yaptıkları çalışmaya göre okulların fiziksel donanım ve teknolojik 

araç-gereç yönünden yetersiz olmasının araştırmaya katılan öğretmenlerce öğrenme-

öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonunun önündeki en 

önemli engeldir. Öğretmenler sınıfta bilgisayar, yazıcı, internet erişimi olması, pro-

jeksiyon cihazı bulunması, eğitim yazılımlarının olması ve fotokopi makinesinin bu-

lunmasını fiziksel donanım açısından bir yeterlik ölçütü olarak ifade etmişlerdir. Bu-

nun yanı sıra; öğretmenler, elektrik tesisat sorununu, binaların fiziksel koşullarının 

uygun olmayışını, internet erişim olanaklarının sınırlı olmasını da bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı önündeki engeller olarak belirtmişlerdir. 

Kırsaldaki okullarda materyal kullanımında, materyal olmamasından dolayı 

kullanılamamakta veya materyal olmasına rağmen kullanılmamaktadır. Şahin 
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(2014:1005)’ e göre öğretmenler öğretim sürecinde ders kitabı ve yazılı dökümanlar-

dan her zaman, yazı tahtasında da sıkça yararlanmışlardır. Ünlü (2017:30)’ nün yap-

tığı çalışmada ise öğretmen adayları materyal kullanımının sınırlılıklarını sınıf yöne-

timinin sağlanamaması, öğrenme güçlüğüne neden olabilmesi, tehlike yaratabilmesi, 

maddi olanak gerektirmesi, hazırlanmasının ve kullanılmasının zor olması olarak be-

lirtmişlerdir. En çok vurgulanan görüş sınıf yönetiminin sağlanamamasıdır. 

Öğretmenler materyal kullanımını daha çok dersi görselleştirmesi, öğrencinin 

dikkatini çekmesi ve öğrenimi kolaylaştırması yönünden tercih etmektedirler. Atalay 

ve Anagün (2014:19)’ e göre araştırmaya katılan kırsalda çalışan sınıf öğretmenleri 

öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının ilgi ve dikkat 

çekme, daha fazla duyu organına hitap etmesi nedeniyle başarıyı arttırdığını; güdü-

lenme gibi duyuşsal boyutlarda katkı sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırdığını belirt-

mişlerdir. Kaya ve Sabancı (2010:95)’ nın yaptığı çalışmaya göre alternatif materyal 

hazırlayan öğretmen adayları bu materyalleri ilgi ve dikkat çekici bulmakta ve yeni 

teknolojilerin varlığı yanında bu materyallerin derse katkısının olacağı yönünde gö-

rüşlere sahiptirler. Benzer şekilde Şahin (2014:1006)’ in yaptığı çalışmada öğretmen-

ler öğretim materyallerinin “ilgi ve dikkat çeker” işlevine en çok düzeyde katıldıkları 

ortaya çıkmıştır. 

Materyal kullanımı en çok geometri konularının öğretiminde tercih edilmek-

tedir. Geometri konularının soyut olması ve ortaokul öğrencisinin daha soyut dü-

şünce becerisine tam olarak erişememiş olması bu konularda materyal kullanımı ih-

tiyacını doğurmaktadır. Ünlü (2017:30)’ ye göre öğretmen adayları her konunun öğ-

retiminde materyal kullanılabildiğini fakat materyal kullanımına en çok ihtiyaç du-

yulan konunun geometri konuları olduğunu belirtmişlerdir. Bunun nedeni ise ortao-

kuldaki öğrencilerin çoğunun somut işlemler döneminde bulunmasından dolayı özel-

likle döndürme, zihinde canlandırma gibi konularda zorlanabilecek olmaları olarak 

ifade etmişlerdir. 

Materyal sık sık kullanılması sonucu etkisini yitirecek ve doğru yerde kulla-

nılmazsa derse bir katkısı olmayacaktır. Bozkurt ve Şahin (2013:32)’ e göre mater-

yallerin nasıl kullanılacağının bilinmemesi ve aynı materyallerin sık sık kullanılması 

öğretmenlerin yarısına yakını tarafından bir zorluk olarak belirtilmiştir. Sık kullanıl-

dığında materyallerin zaman kaybına neden olabileceği ve öğrencilerin dikkatini da-

ğıtabileceği Ünlü (2017:30)’ nün çalışmasında da vurgulanmıştır. 

Matematik eğitiminde materyaller önemli bir yere sahiptir. Dersi daha etkili 

kılmak ve zamanı verimli kullanmak açısından materyal kullanımı tercih edilir. Ünlü 

(2017:29)’ e göre öğretmen adaylarının büyük bir kısmı ileride öğretmen oldukla-

rında matematik derslerinde öğretim materyalleri kullanacaklarını ifade etmişlerdir. 
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Bu durum materyallerin matematik öğretiminde etkili olduğuna inanmalarından do-

layıdır. Atalay ve Anagün (2014:19)’ ün yaptıkları araştırmada bilgi ve iletişim tek-

nolojileri kullanımının zamanı etkili kullanma açısından yarar sağladığı ulaşılan so-

nuçlar arasındadır.  

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayanılarak öğretmenlere mater-

yal kullanımını teşvik edici ve materyalin doğru yerde kullanımı yönünde hizmet içi 

eğitim seminerleri verilmeli, MEB tarafından kırsal kesimdeki okullara bütçe ayrıla-

rak materyal yardımında bulunulmalıdır. Bunun yanı sıra yapılacak araştırmalara yö-

nelik olarak, kırsal kesimde sınıf kademelerine göre öğrencinin materyal kullanımına 

yönelik görüşlerinin karşılaştırmalı olarak ele alındığı araştırmalar götürebileceği 

gibi ülkemizdeki kırsalda materyal kullanımı ile farklı ülkelerdeki kırsalda materyal 

kullanımının karşılaştırıldığı çalışmalarda ileride yapılabilir. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE 
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Bülent Ecevit Üniversitesi 

Doç. Dr. Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN  

Bülent Ecevit Üniversitesi 

ÖZET: Fen bilimlerine yönelik tutum, ilgi ve bilimsel süreç becerileri-

nin kazandırılması ilkokulda başlamakta ve eğitim ortamlarında fen öğretimi 

sorumluluğunu ilk olarak sınıf öğretmenleri üstlenmektedir. Fakat yapılan araş-

tırmalarda sınıf öğretmenlerinin az miktarda fen bilgisine sahip olma eğili-

minde olduğu ve fen öğretiminde öz güven eksikliği yaşadıkları tespit edilmiş-

tir. Fen öz-yeterliği öğretmenlerin öğretim programında belirlenen hedeflere 

ulaşmak için gereken fen öğretimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeye iliş-

kin kendileriyle ilgili yeterlik algısıdır. Öğretmenlerin kendileri ve rolleri ile 

ilgili görüşleri sınıf içi akademik odak, devamlılık ve diğer sınıf içi davranışla-

rını etkilemektedir. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin 

öz-yeterlik inançlarının araştırılmasına odaklanmakta ve öz-yeterlik inançlarını 

çeşitli değişkenler doğrultusunda incelemektedir. Araştırmaya Zonguldak 

ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri katılmıştır. Bu araştırmada elde 

edilen bilgi ve bulgular, öğretmen yetiştirme programları ve hizmet içi eğitimi 

planlamalarında sınıf öğretmenleri ve fen öğretimi ile ilgili düzenlemelere katkı 

sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, fen öğretimi, öz-yeterlik. 

 

 

1. FEN ÖZ-YETERLİĞİ 

Fen öz-yeterliği öğretmenlerin öğretim programında belirlenen hedeflere ulaş-

mak için gereken fen öğretimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmeye ilişkin kendi-

leriyle ilgili yeterlik algısı (Bandura, 1986; 2006) olarak tanımlanabilir. Riggs ve 

Enochs (1990) öğretmen adaylarının kendileri ve rolleri ile ilgili görüşlerinin öz-ye-

terliklerinden kaynaklandığı ve bunun sınıf içi akademik odak, devamlılık ve diğer 
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sınıf içi davranışları etkilediğini açıklamışlar. Böylece “fen öğretimi yeterlik inanç-

ları” kavramını ortaya koyarak bunu hem öğretim pratiğindeki hem de öğrencilerin 

fen öğrenmelerini etkileme becerisindeki güven seviyesini işaret ettiğini belirtmiş-

lerdir. Alan yazında sınıf öğretmenlerinin ya da sınıf öğretmen adaylarının fen öğre-

timine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesiyle ilgili çalışmalar mevcuttur (Ak-

baş & Çelikkaleli, 2016; Çorapçıgil, Hayal, & Aydın, 2016; Dönmez, 2011; Ercan, 

2007; Erden, 2007; Hamurcu, 2006; Küçük, Altun, & Paliç, 2013; Üredi & Üredi, 

2006; Yıldız Duban & Gökçakan, 2012). 

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançla-

rının araştırılmasına odaklanmakta ve öz-yeterlik inançlarını çeşitli değişkenler doğ-

rultusunda incelemektedir. “Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik 

inançları nasıldır?” sorusu doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin 

öz-yeterlik inanç puanları arasında (1) cinsiyete, (2) mesleki deneyim seviyesine, (3) 

görev yapılan okulun bulunduğu yere, (4) görev yapılan okulun fiziki şartlarına, (5) 

mesleki memnuniyet durumuna ve (6) fen bilgisi öğretmenlerinden yardım alma du-

rumuna göre anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

2.1. Verilerin Toplanması 

Araştırmaya etik izin alınarak başlanmış, katılımcıların bilgilendirilmesi, kişi-

sel bilgilerinin gizliliği ve katılımcıların fiziksel ya da psikolojik olarak etkilenme-

melerinin temini gibi etik ilkeler (Fraenkel & Wallen, 2000) göz önünde bulundurul-

muştur. Araştırmaya Zonguldak ili Ereğli ilçesindeki görevli 188 sınıf öğretmeni ka-

tılmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 105’i kadın, 83’i erkektir. Araş-

tırmada ölçüm aracı olarak Riggs ve Enochs (1990) tarafından geliştirilen “bir sınıf 

öğretmeninin fen öğretimi öz-yeterlik inancı (an elementary teacher’s science teac-

hing efficacy belief)” anketinin Hazır Bıkmaz (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

versiyonu kullanılmıştır. Anket Likert Tipi 21 sorudan oluşmaktadır ve soruların 

12’si olumlu, 9’u olumsuz yapıda hazırlanmıştır. 

 

2.2. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS programında betimsel ve yordayıcı ola-

rak analiz edilmiş, araştırmadaki bağımsız değişkenlerin sayısı ve yapısına göre ge-

rekli istatistiksel test (t-test, tek yönlü anova) kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

Araştırma bulguları şöyledir: 

(1) Erkek ve kadın öğretmenlerin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç pu-

anlarını kıyaslamak için bağımsız örneklemler t-testi yürütülmüştür. Yapılan testin 

sonuçlarına göre erkekler (M= 76.56, SD= 11.90) ve kadınlardan (M= 74.36, SD= 

9.47; t(186)=1.41, p=.159) elde edilen puanlar arasında anlamlı bir fark yoktur. 

(2) Mesleki deneyim seviyesine göre sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine iliş-

kin öz-yeterlik inançlarını incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi 

yürütülmüştür. Katılımcılar mesleki deneyimlerine göre 3 gruba ayrılmıştır (Grup 1: 

1-5 yıl arasında çalışanlar; Grup 2: 6-10 yıl arasında çalışanlar; Grup 3: 11 yıl ve üstü 

çalışanlar). Üç kategori için sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi öz-yeterlik inanç pu-

anlarında p>.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

(3) Görev yapılan okulun bulunduğu yere göre sınıf öğretmenlerinin fen öğre-

timine ilişkin öz-yeterlik inançlarını incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans 

analizi yürütülmüştür. Katılımcılar görev yapılan okulun bulunduğu yere göre 3 

gruba ayrılmıştır (Grup 1: İlçe; Grup 2: Belde; Grup 3: Köy). Üç kategori için sınıf 

öğretmenlerinin fen öğretimi öz-yeterlik inanç puanlarında p>.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. 

(4) Sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okulun fiziki şartlarına göre fen öğ-

retimine ilişkin öz-yeterlik inanç puanlarını kıyaslamak için bağımsız örneklemler t-

testi yürütülmüştür. Yapılan testin sonuçlarına göre laboratuvar olan (M= 84.90 SD= 

8.81) ile laboratuvar olmayan (M= 74.80, SD= 10.45; t(186)=2.99, p=.003) fiziki 

ortamlardan elde edilen puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (eta kare= 

.045). 

(5) Mesleki memnuniyet durumuna göre sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine 

ilişkin öz-yeterlik inançlarını incelemek için tek faktörlü gruplar arası varyans analizi 

yürütülmüştür. Katılımcılar mesleki memnuniyet durumuna göre 3 gruba ayrılmıştır 

(Grup 1: Memnun değil; Grup 2: Kararsız; Grup 3: Memnun). Üç kategori için sınıf 

öğretmenlerinin fen öğretimi öz-yeterlik inanç puanlarında p>.05 düzeyinde anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. 

(6) Fen bilgisi öğretmenlerinden yardım alma durumuna göre sınıf öğretmen-

lerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançlarını incelemek için tek faktörlü grup-

lar arası varyans analizi yürütülmüştür. Katılımcılar fen bilgisi öğretmenlerinden yar-

dım alma durumuna göre 3 gruba ayrılmıştır (Grup 1: İşbirliği yapmam; Grup 2: Ba-

zen işbirliği yaparım; Grup 3: İşbirliği yaparım). Üç kategori için sınıf öğretmenleri-
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nin fen öğretimi öz-yeterlik inanç puanlarında p<.05 düzeyinde anlamlı bir fark bu-

lunmuştur: F(2,170)=4.29, p=.015. Tukey HSD testi kullanan Post-Hoc kıyaslama-

lar, Grup 1 için elde edilen ortalama puanın (M=72.30, SD=10.11) Grup 3 için elde 

edilen ortalama puandan (M=78.14, SD=10.79) anlamlı bir biçimde farklı olduğunu 

işaret etmektedir. Grup 2 (M=75.55, SD=10.89,) Grup 1 ve Grup 3’ten anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamaktadır. 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç puanları arasında 

görev yapılan okulun fiziki şartlarına göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuç, 

eğitim ortamlarında fen öğretimi ile ilgili düzenlemeler yapıldığında sınıf öğretmen-

lerinin fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının gelişmesine olanak sağlayabilir. Benzer 

şekilde, fen öğretimiyle ilgili olarak fen bilgisi öğretmenleriyle işbirliği yapan ve on-

lardan yardım alan sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançları puan ortalamalarının, 

işbirliği yapmayan sınıf öğretmenlerinin puan ortalamalarından yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç Küçük vd.’nin (2013) sonuçları ile uyumludur. Öğretmenlerin 

kendi aralarında işbirliği yapması, bilgi alışverişinde bulunması ve deneyimlerini 

paylaşması öz-yeterlik inançlarının gelişmesine imkân vererek öğretmenlerin mes-

leki gelişimleri açısından önemli olabilir.  

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç 

puanları arasında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır. Alan yazında sınıf öğ-

retmen adaylarının öz-yeterliklerinin cinsiyete göre farklılaşmasına (Hamurcu, 2006; 

Üredi & Üredi, 2006) ve farklılaşmamasına (Dönmez, 2011; Yıldız Duban & Gök-

çakan, 2012) ilişkin araştırmalar mevcut olsa da, daha spesifik olarak sınıf öğretmen-

lerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç puanlarının cinsiyete göre farklılaş-

madığı sonucu Ercan (2007), Erden (2007) ve Küçük vd.’nin (2013) çalışma sonuç-

larıyla benzerdir.  

Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç puanları arasında 

mesleki deneyim seviyesine ve mesleki memnuniyete göre anlamlı fark bulunmamış-

tır. Ancak istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da, mesleğe yeni başlayan 1-5 yıllık 

sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarının yüksek çıkması 

alan yazındaki çalışmalar ile uyumludur (Ercan, 2007; Küçük vd., 2013). Diğer ta-

raftan, çalışma grubunda yer alan 6-10 yıllık sınıf öğretmenlerin fen öğretimi öz-

yeterlik inançlarının düşük çıkması ve 11 yıllık ve üstü sınıf öğretmenlerinde tekrar 

artması üzerinde durulması gereken bir husus olarak düşünülebilir. Bu durum, mes-

leğin ilk yıllarındaki heyecan ve idealist yaklaşımlardan sonra karşılaşılan zorlukla-

rın yarattığı karamsarlıkla ilgili olabilir. Öğretmenlerin fen öğretimi öz-yeterlik 
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inançlarının tekrar artması da uzun yıllar boyunca kazanılan tecrübe ile yorumlana-

bilir.  

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine ilişkin öz-yeterlik inanç pu-

anları arasında görev yapılan okulun bulunduğu yere göre anlamlı fark bulunmamış-

tır ve bu sonuç Ercan’ın (2007) çalışmasıyla uyumludur. Ancak, fark istatistiksel ola-

rak anlamlı bulunmamış olsa da köyde çalışan sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi öz-

yeterlik inançlarının beldede çalışan öğretmenlerden yüksek olması, köydeki öğret-

menlerin kısıtlı imkânlarda çalışabilme tecrübesiyle fen öğretimi için de gereklilik-

leri yerine getirebilecekleri düşüncesiyle ilgili olabilir.  

Öğretmenlerin kendileri ve rolleri ile ilgili görüşleri sınıf içi akademik odak, 

devamlılık ve diğer sınıf içi davranışlarını etkilemektedir (Riggs & Enochs, 1990). 

Sınıf öğretmenlerinin az miktarda fen bilgisine sahip olma eğiliminde olmaları (App-

leton, 1991; Appleton & Kindt, 1999) göz önünde bulundurulduğunda, bu araştır-

mada elde edilen bilgi ve bulgular, öğretmen yetiştirme programları ve hizmet içi 

eğitimi planlamalarında sınıf öğretmenleri ve fen öğretimi ile ilgili düzenlemelere 

katkı sağlayabilir.  
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ÖZET: Bu araştırmada klasik gitar edebiyatından uzman görüşleri alı-

narak belirlenen ulusal ve uluslararası başlangıç metotlarına ilişkin gitar eği-

timcilerinin görüşlerinin incelenerek analizinin yapılması, benzerlik ve farklı-

lıkların ortaya konulması ve yine uzman görüşleri doğrultusunda gitar eğiti-

mine ilişkin yönlendirici yaklaşımların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştır-

mada yöntem olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini klasik 

gitar için yazılmış ulusal ve uluslararası başlangıç metotları, örneklemi ise bu 

metotların içinden seçilmiş ulusal ve uluslararası altı başlangıç metodu oluştur-

maktadır. Verilerin toplanmasında; konuyla ilgili kitap, makale, tez, internet ve 

kütüphane ortamları incelenerek kaynak taraması yapılmış, gitar eğitimcilerine 

klasik gitar eğitiminde kullanılan başlangıç metotlarına ilişkin görüşlerini al-

mak amacıyla görüşme formu uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan başlangıç 

metotlarıyla ilgili gitar eğitimcilerinin görüşleri incelenerek analizi yapılmış, 

görüşlerin analizinden elde edilen bulgular açıklamalar oluşturularak sunul-

muştur. Araştırmanın sonunda gitar eğitimcilerine uygulanan görüşmelerden 

elde edilen veriler doğrultusunda benzerlik ve farklılıkların ortaya konulduğu 

sonuçlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Klasik Gitar, Klasik Gitar Eğitimi, Klasik Gitar 

Literatürü, Klasik Gitar Başlangıç Metotları, Gitar Eğitimcilerinin Görüşleri 

 

The Evaluation of Written Beginning Methods Within Comparison for 

Classic Guitar 

 

ABSTRACT: The core aim of the current research is to analyze the 

chosen national and international classic guitar beginning methods within the 

context of classic guitar literature by the experts, to exhibit the similarities and 

differences in a sense amd to improve the constructive feedback regarding clas-

sic guitar education. The survey system was employed in this research. The 

research involved written national and international classic guitar beginning 
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methods and also six related methods were implemented as examples with the 

help of the expert opinions. The data was collected from the subject-related 

books, articles, thesis, internet and databases through the literature review and 

the expert-opinion forms were carried out to acquire the opinions of guitar inst-

ructors considering the associated methods used in the classic guitar education. 

These expert-opinions were analyzed and the results obtained were explained 

in detail. As a consequence, the data from the method analyses and the expert-

opinion forms were evaluated within the scope of the similarities and differen-

ces, and the recommendations were asserted.  

Keywords: Classic Guitar, Classic Guitar Education, Classic Guitar Li-

terature, Classic Guitar Beginning Methods, Classic Guitar Instructors Opi-

nions 

 

 

1.GİRİŞ 

Gitar, dünyanın birçok bölgesinde yaygın biçimde kullanılan telli bir çalgıdır. 

Klasik, geleneksel ve popüler bütün müzik tür ve çeşitlerinde yer almasının yanı sıra, 

kendine özgü sıcak ses renginin etkileyici özelliğinden ve pratik olmasından ötürü, 

sadece profesyonellerin değil, amatörlerin de geniş ilgi gösterdiği melodik ve armo-

nik nitelikte bir çalgıdır.  

Klasik gitarın altı teli vardır. Uzunluğu 65-66 santim olan telleri mi, la, re, sol, 

si ve mi perdelerine akort edilir. Ses genişliği üç buçuk oktavdır (Say, 2009:223).  

Klâsik gitar kökeni çok eskilere dayanan telli bir çalgıdır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda Mısır’da perdesiz ve Hitit taş kabartmalarında (M.Ö.1700- 1400) bu-

günkü gitar şekline çok benzeyen (8 şeklinde) telli ve perdeli sazlara rastlanır. Bu-

nunla birlikte İber yarımadasında çok önemli başkalaşım göstererek tüm Avrupa’nın 

ilgisini çekmiştir. 11. yüzyılda İber yarımadasında ilk gitar okulu açılmış ve hatta 

dünyadaki bilinen ilk müzik okulu örneklerinden olmuştur (Kanneci, 2005:9). 

Teorik olarak en önemli gelişme ise, “Arte de Tocar la Gitarra Espanola por 

Musica” isimli kitabın 1799 yılında Fernando Ferandiere tarafından yayımlanması-

dır. Bu eser, notaları kullanarak çalmayı öğreten ilk açıklamalı el kitabıdır (Küçükay, 

1992:5). 

19.yy.'da gitarla uğraşan sanatçılar, bir yandan gitar eğitiminin temellerini 

oluşturacak bir yandan da seslendirdikleri parçaların kalıcı olmasını sağlayacak me-

totları yayımlamışlardır. Dionisio Aguado, modern gitar metotlarını önceleyen tek-

nik kitaplar, tutuş ve teknik konulardaki araştırıcı ve yenilikçi tavrıyla gitar tekniği-

nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Aguado 1820'de “Escuela de Gui-

tarra” isimli metodu, 1843'de “Nuevo Metodo para Guitarra” isimli metodu yazdı. 
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Matteo Carcassi, pedagojik açıdan önemli “Op.59 Methode Complete pour la Gui-

tarre”, “Op.60 25 Etudes” metotlarını yayımlamıştır. Op.59'da çalgıcıyı bütün tonlara 

götürerek, akorların, arpejlerin, gam bilgisinin ve gitarın bütün temel olanaklarını 

egzersiz etmenin önemini vurgulamıştır. Ferdinando Carulli, 1810’da Paris’te bası-

lan “Methode Complete pour la Guitarre” adlı metodunda Czerny ve Clementi'nin 

etkisiyle gitar tekniğinin ilkelerini sistemleştirmiştir. Mauro Giuliani günümüzde ha-

len kullanılan “Op.48 24 Etuden” isimli gitar metodunu yayımladı. Fernando Sor, 

1830 yılında “Metode pour la Guitare” metodunu çıkardı. Bu eserde Sor, o güne ka-

dar edindiği tutuş, pozisyon, sol ve sağ el teknikleri bilgilerini aktardı (Erim, 2005:2-

3). 

İspanyol gitarist Andres Segovia’nın gitarı klasik bir enstrüman olarak konser 

salonlarına sokmak için 20.yy’ın ilk çeyreğinde yaptığı çalışmalar sonucunda, Av-

rupa ve Amerika’daki müzik çevreleri gitarın bir konser çalgısı olarak kullanılabile-

ceğini kabul etmişlerdir. Bu dönemden itibaren klasik gitar için aralarında sonatlar, 

süitler ve konçertoların da olduğu değişik müzik formlarında birçok eser yazılmış ve 

gitar zamanla daha geniş bir dinleyici topluluğuna ulaşmıştır. Zaman içinde gitara 

gösterilen yoğun talep müzik eğitimi veren kurumlar tarafından da fark edilmiş ve 

müzik okullarında gitar sınıfları oluşturulmuştur. Böylece gitar, İspanya’nın ya da 

Latin Amerika’nın bölgesel bir sazı olmaktan çıkmış ve bir dünya çalgısı olmuştur 

(Uluocak, 2003:3-4). 

Türkiye’de gitar önceleri sadece eğlence müziğinde kullanılan bir çalgı olmuş, 

daha sonra az sayıda da olsa konser vermeye gelen yabancı gitaristler, radyo yayın-

ları, çeşitli vesilelerle yurt dışına gidip gelen müziğe yatkın kişilerin getirdiği plak ve 

notalar, klasik gitarın ülkemizde yaygınlaşmasına neden olmuştur. 1930’lu yıllarda 

ciddi olarak gitar çalan ve öğrenci yetiştiren ilk isimler arasında Dr. Fazıl Abrak, İlya 

Ksantapulos, Mario Parodi, Andrea Paleologo, Ertuğrul Şatıroğlu, Can Aybars ve 

Rıfat Esenbel yer almaktadır. Andrea Paleologo’nun öğrencilerinden olan Ziya Ay-

dıntan (1904-1980) Ankara’da kurduğu “Gitar Sevenler Derneği” ve yetiştirdiği öğ-

rencileri ile vermiş olduğu konserlerle gitar eğitimi sahasında etkili olmuştur (Elmas, 

2003:54). Ziya Aydıntan tarafından yazılmış olan “Gitar Metodu I” isimli kitap Tür-

kiye’de basılmış olan ilk gitar metodu olarak bilinmektedir. Bununla birlikte Aydın-

tan, bu metodun devamı niteliğindeki “Gitar Metodu II” isimli kitabı yazmıştır (Öz-

tutgan, 2016:69-75). Bu ve buna benzer metotların yazılması zamanla başka Türk 

gitaristlere de örnek teşkil etmiş; başta Ahmet Kanneci ve Bekir Küçükay olmak 

üzere Yakup Kıvrak, B. Cem Günenç, Safa Yeprem gibi pek çok gitarist ve gitar 

eğitimcisi gitar metot kitapları yayımlamışlardır (Arslanoğlu, 2010:4). 

Uzun süre sadece özel dersler şeklinde devam eden gitar eğitimi daha sonra 

yavaş yavaş okullara da girmeye başlamış, önce konservatuvarlarda, daha sonra da 

eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümlerinde gitar dersleri verilmeye başlanmış-

tır (Elmas, 2003:54). 
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1974 yılında Ankara’da Gazi Eğitim Enstitüsü’nde “Okul Çalgıları” bölü-

müne, eğitimde kullanılmak üzere gitar dersi konulmuştur. 1977 yılında Mimar Si-

nan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda gitar sanat dalı açılmıştır. (Kanneci, 

2001:23-24). 1983-84 yılında Prof. Dr. Yıldız Elmas, Marmara Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde klasik gitarın ana dal ve yardımcı dal 

dersi olarak programa alınmasını sağlamıştır (Denizer, 2008:20). 1985 yılında gita-

rist-besteci Bekir Küçükay, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bö-

lümü’nde ilk kez ana çalgı olarak gitar sınıfını kurmuştur. (Kanneci, 2001:25).  

Günümüzde Türkiye’deki pek çok konservatuvarda gitar bölümleri bulun-

makta ve eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği programlarında da gitar, ana çalgı 

derslerinde yer almaktadır (Arslanoğlu, 2010:4). Ayrıca üniversitelerin güzel sanat-

lar fakülteleri, Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri ile özengen müzik eğitimi ve-

ren kurumlarda da klasik gitar eğitimi verilmektedir. 

Çalgı eğitiminin bir parçası olan klasik gitar eğitimi; öğrencilere genel olarak 

çalım tekniklerini öğreterek gitarı çalabilme, eşlik yapabilme, gitar çalmayı öğrete-

bilme becerilerini kazandırmak için sistemli, planlı işlenen bir süreçtir. Öğrenci öğ-

retmen arasındaki bilgi alışverişi ile bireysel olarak uygulanır. Gitar çalmayı öğrene-

bilme, gitar çalmayı geliştirebilme ve çalgıyı etkin kullanabilme basamaklarını ger-

çekleştirmeye dönük olarak yürütülen bu eğitim süreci içerisinde; gitar eğitimine yö-

nelik bilgi, beceri ve teknikler öğrenilmekte, uygulanmakta, bu yolla öğrencilerin 

klasik gitar müziği dinleme, müziği anlama, müziği yorumlama ve müzik bilgisi 

oluşturma gibi davranışları da gelişmektedir. Ayrıca öğrencinin klasik gitarı sevmesi, 

gitar tarihi, gitarın yapısı hakkında bilgili, gitar müziği kültürüne ve çok sesli müzik 

anlayışına sahip olması, deşifre bilgi ve becerisinin gelişmesi, eşlik yapabilmesi, 

toplu müzik çalışmalarında uyum sağlayabilmesi, gitarında iyi bir ton elde edebil-

mesi, gitar bakımı ve kişisel bakım ile ilgili bilgi sahibi olması, bireysel sorumluluk-

larının farkında olarak düzenli, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanması, kendini 

kontrol edebilecek, yönlendirebilecek, eğitebilecek bilinçte, yeterlilikte olması, 

başka kişilere bildiklerini anlatabilecek ve uygulamalı olarak gösterebilecek nitelikte 

olması gibi hedefleri içerir (Önder, 2009:2-11).  

Gitar eğitimi ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde klasik gitar başlan-

gıç metotlarına ilişkin gitar eğitimcilerinin görüşlerine yönelik sınırlı sayıda çalışma 

yapıldığı gözlenmiş, bu nedenle gitar eğitimi alanına katkı sağlanmasının yararlı ola-

cağı düşünülmüştür. Bu bakış açısıyla gitar eğitiminin en önemli ögelerinden biri 

olan metot kitaplara yönelik gitar eğitimcilerinin görüşlerinin karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi önemli ve gerekli bulunmuştur. 
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2.AMAÇ VE YÖNTEM 

Klasik gitar için yazılmış başlangıç metotlarına ilişkin gitar eğitimcilerinin gö-

rüşlerinin incelenerek analizinin yapılması, benzerlik ve farklılıkların ortaya konul-

ması ve gitar eğitimine ilişkin yönlendirici öneriler geliştirilmesi araştırmanın ama-

cını oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2014:77). Araştırma evrenini klasik 

gitar için yazılmış ulusal ve uluslararası başlangıç metotları, örneklemi bu metotların 

içinden uzman görüşleri alınarak seçilmiş ulusal ve uluslararası altı başlangıç metodu 

oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; konuyla ilgili kitap, makale, tez, internet 

ve kütüphane ortamları incelenerek kaynak taraması yapılmış, gitar eğitimcilerine 

örneklem olarak seçilen başlangıç metotlarına ilişkin görüşlerini almak amacıyla gö-

rüşme formu uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan başlangıç metotlarıyla ilgili gitar 

eğitimcilerinin görüşleri incelenerek analizi yapılmış, görüşlerin analizinden elde 

edilen bulgular açıklamalar oluşturularak sunulmuştur. Gitar eğitimcilerinin görüş-

leri “GE 1, GE 2, GE 3, GE 4, GE 5” şeklinde sunulmuştur. 

 

Tablo 2.1. Örneklem Olarak Seçilen Başlangıç Metotları 

 

Kitabın Adı Kitabın Yazarı Kitabın Yayınevi 
Kitabın 

Yayım Yılı 

1 Guitar Method Volume 
1 

Christopher Parke-
ning 

Hal Leonard Corpo-
ration 

1972 

2 Klasik Gitar İçin Baş-

langıç Metodu 

Bekir Küçükay Evrensel Müzikevi 
1992 

3 Klasik Gitar Metodu Murat Cemil Alfa Aktüel Yayın-

ları 
2005 

4 Gitar Metodu I Ziya Aydıntan 

 

Evrensel Müzikevi 2011 

(1968) 

5 Arenas 1.Bölüm 
 

Mario Rodriguez 
Arenas 

(Çeviren: Övünç Ya-

man) 

Porte Yayınları 
 2012 

 

6 Classical Guitar Met-

hod Volume One Be-

ginner 

Bradford Werner www.thisisclassical-

guitar.com 2015 

 

http://www.thisisclassicalguitar.com/
http://www.thisisclassicalguitar.com/
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Tablo 2.1’de görüldüğü üzere örneklem grubunu üç ulusal ve üç uluslararası 

olmak üzere toplam altı başlangıç metodu oluşturmaktadır. 

 

3.BULGULAR 

Bu bölümde, örneklem olarak seçilen klasik gitar başlangıç metotlarına ilişkin 

gitar eğitimcilerinin görüşlerine yer verilmiştir. 

 

3.1.Christopher Parkening Guitar Method Volume 1  

GE 1, Parkening’in çalışmasının son derece ciddi yazılmış zengin örnekleri ve 

ayrıntılı anlatımı, görsel materyalleri ve öğretmen öğrenci düo çalışmaları ile öne 

çıkan çalışmasıyla keyifli bir metot olduğu, 

GE 2, Parkening’in kitabında sağ ve sol el tekniklerinin görsellerle örneklen-

mesi ve teknik çalışmaların ayrıntılı bir biçimde verilmesinin oldukça yararlı olduğu, 

GE 4, Parkening’in kitabının klasik gitarda başlangıç için görsel olarak da des-

teklediği gitarda tutuş, akort, sağ ve sol el teknikleri, notasyon çalışmaları ve başlan-

gıç için ritim çalışmaları, gam çalışmaları vb. başlangıç için sistematik olarak yazıl-

mış egzersiz, etüt, düo, çeşitli dönem eserlerini içeren seçilmiş repertuvarı ve müzik 

teorisi ile ilgili bilgileri ile başlangıç gitar eğitimi için yararlı ve kullanmayı tercih 

ettiği metotlardan biri olduğu, görüşlerini belirtmişlerdir.  

 

3.2.Bekir Küçükay Klasik Gitar İçin Başlangıç Metodu 

GE 1, Küçükay’ın metodundaki VII. pozisyon başlangıcının çok yenilikçi ve 

pozisyonların detaylı çalışıldığı özgün, farklı ve değerli olduğunu; ancak sağ el ça-

lışmalarının ve gitar repertuarının yetersiz olduğunun söylenebileceği,  

GE 2, Küçükay’ın kitabına ilişkin başlangıç olarak VII. pozisyonun kullanıl-

dığı bu metotta yer alan etütlerin azlığı, literatürde de başlangıç seviyesinde bu po-

zisyonda yazılmış etüt ve eserlerin yeterince bulunmayışı sebebiyle öğrencilerin ilgili 

pozisyonu yeterince pekiştiremediği, 

GE 3, Küçükay’ın metodunda metot yazarının gitara ileriki pozisyonlardan 

başlatması ve bunun ileride öğrenci için çok daha kolay olduğunu düşünmekte oldu-

ğunu, yaptığı deney gözlem gruplarında da bu kanıya vararak yöntem geliştirdiğini, 

çoğunlukla alışılmış bir başlangıç yöntemi olmadığını fakat metot yazarının bu yön-

tem ile gitara uyum ve teknik beceriyi yükseltmek amaçlı hızlı net çözüm yolları 

bulduğu,  
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GE 4, Küçükay’ın kitabının diğer başlangıç metotlarından farklı olarak gitar 

eğitiminde birinci pozisyondan farklı bir konumda yedinci pozisyonu temel alarak 

başlangıç yapmayı öneren bir metot olduğunu, Küçükay’ın bu yöntem ile gitar çalımı 

ile ilgili teknik ve fiziksel problemlerin giderilmesine yönelik farklı bir bakış açısı 

sunduğunu, metodun gitar ile ilgili oturuş-tutuş, sağ ve sol el pozisyonları, aralık ve 

akor çalışmaları, çıkıcı ve inici bağ çalışmaları, arpej çalışmaları, üçlü, altılı ve oktav 

dizi çalışmaları ve bare çalışmaları gibi konuları ile gitar eğitiminde başlangıç olarak 

kullanılabilecek metotlar arasında olduğunu, metodun kullandığı farklı yöntem ile 

aynı zamanda öğrencinin beşinci ve yedinci pozisyondaki notaları, akor yapılarını 

başlangıçta daha iyi tanıması için de bir fırsat sunduğunu, metotla paralel olarak baş-

langıç seviyesinde beşinci ve yedinci pozisyona yönelik eser ve etüt yazılmasının bu 

yöntemin uygulamada daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı, görüşlerini 

belirtmişlerdir.  

 

3.3.Murat Cemil Klasik Gitar Metodu 

GE 1, kendi metodunun özgün, detaylı anlatımı ve her davranışın konu ve 

amaçlar kapsamında hazırlandığı örnekleriyle öne çıkan bir çalışma olduğunu, sağ 

elin çalış tekniğine yönelik tüm çalışmaların yapıldıktan sonra sol ile koordinasyo-

nun sağlandığını ve 4.parmak kullanımının gelişimine yönelik yaklaşımıyla yenilikçi 

olduğunun söylenebileceği, 

GE 2, Cemil’in kitabında sağ el çalışmalarına başlangıçta geniş bir yer veril-

diğini, sağ ve sol el koordinasyon çalışmalarının oldukça faydalı olduğu,  

GE 3, Cemil’in metodunda bazı yönleri ile eksiklikler olduğunu, fakat incele-

diği pek çok metot arasında daha akademik bir tutum gözlemlediği, 

GE 4, Cemil’in kitabında başlangıç gitar eğitimine yönelik sistematik olarak 

konuların düzenlendiğini, teknik ve müzikal olarak gitar çalmaya yönelik pek çok 

bilgi ve çalışmaların yer aldığı özgün bir metot olduğunu, metotta sol el tekniğinde 

klavye ile parmakların paralelliğini korumak amacı ile yazılmış alıştırmaların yararlı 

olduğunu, bununla birlikte başlangıç metotlarında yer alması gereken klasik gitar ve 

temel tutuş tekniği, sağ ve sol el tekniği ile ilgili çalışmalara görsellerle desteklenerek 

metotta yer verildiğini, metodun çift ses, gam, akor, arpej, aralık çalışmaları, parmak 

bağımsızlaştırma çalışmaları, hız terimleri, nüans terimleri, farklı değerlerdeki nota 

değerleri ile ilgili bilgiler, bare çalışmaları, bare çalışmaları kapsamında beşinci, ye-

dinci ve dokuzuncu pozisyonda yazılmış çeşitli çalışmaları ile başlangıç gitar eğiti-

mine yönelik yararlanılabilecek nitelikli bir kaynak olduğu, görüşlerini belirtmişler-

dir.  
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3.4.Ziya Aydıntan Gitar Metodu 1  

GE 1, Aydıntan’ın metodunun ülkemizin en eski gitar metodu olup halen kul-

lanılabilecek bilgi birikimine sahip, eğitsel ve Türk müziği örnekleriyle de zengin-

leştirilmiş değerli bir çalışma olduğu,  

GE 2, Aydıntan’ın kitabının Türkiye’de gitar eğitimi adına bir başlangıç çalış-

ması sayılabileceğini, metotta yer alan eserlerin de oldukça melodik fakat günümüz 

gitar eğitimi için yeterli denilemeyeceği,  

GE 3, Aydıntan’ın metodunun belki de ülkemiz için ilk metot olduğunu, halen 

geçerliliğinin olduğunu düşünmekte, içinde oldukça güzel etütlerin olduğunu, kendi 

kültürümüzden yapılmış birçok düzenleme ile birçok etüdü zevkle çalışmaya sevk 

etmekte başarılı bir metot olduğu, 

GE 4, Aydıntan’ın kitabında gitarda oturuş ve tutuş, sağ ve sol elin tanıtılması, 

arpej, bağ tekniği, pozisyon çalışmaları, akor çalışmaları, oktav, üçlü ve altılı aralık-

lar, bare çalışmaları, kadanslar  gibi  teknik ve müzikal gelişime yönelik çalışmaların 

mevcut olduğunu, metotta yer alan çalışmaların büyük çoğunluğunun Aydıntan’a ait 

olduğunu, diğer taraftan metotta başlangıç için gitar eğitimine yönelik bazı temel bil-

gilere yer verilmediğini, bu bağlamda gitarla ilgili ön bilgilerin sınırlı tutulduğunun 

söylenebileceğini, metotta ayrıca Tirando ve Apoyando vuruş ile ilgili açıklamalara 

yer verilmediğini, metodun görsel materyallerle yeterince desteklenmediği, görüşle-

rini belirtmişlerdir. 

 

3.5.Mario Rodriguez Arenas Arenas 1.Bölüm   

GE 1, Arenas’ın metodunun sağ el çalışmalarına neredeyse hiç yer vermeden 

direk sol el ile başlamasının teknik gelişim ve genel anlayış açısından kabul edilebilir 

olmadığının söylenebileceği,  

GE 2, Arenas’ın kitabının birinci serisindeki melodik etütlerin hem birinci po-

zisyonu pekiştirdiğini hem de deşifre becerisini geliştirdiği,  

GE 3, Arenas’ın metodunun çok uzun sürelerce ülkemizde kullanılmakta olup 

birçok kişinin başlangıcında yer ettiğini, buna ayrıca bir sebep olarak ilk dönemlerde 

fazla bir yardımcı kitabın bulunmamasından kaynaklandığını belirtmekte, bu meto-

dun daha çok konservatuvar öğrencilerinin çalışmaları için oluşturulduğu, 

GE 4, Arenas’ın kitabından diatonik ve kromatik dizi, majör-minör gam ve 

egzersiz çalışmaları, arpej, bağ çalışmaları, pozisyon çalışmaları, süslemeler, nüans-

lar, sağ ve sol ele yönelik teknik olarak geliştirici daha çok etüt çalışmaları ile yarar-
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landığını, metotta başlangıç için oturuş ve tutuş pozisyonları, sağ ve sol el teknikle-

rinin tanıtılması, akort, tel değişimi, aralık, akor çalışmaları, bare gibi konulara yer 

verilebileceği, görüşlerini belirtmişlerdir. 

 

3.6.Bradford Werner Classical Guitar Method Volume One Beginner  

GE 1, Werner’in metodunun daha çok tek ses üzerine popüler ve basit melo-

dilerle solo çalışmaları, daha sonra iki partili çalım becerisi üzerine durulmuş konu-

ların kademeli ilerlediği ve başlangıç metotlarında neredeyse hiç görülmemiş ritim 

çalma becerisi ve armoni bilgilerinin de çalışıldığı farklı özellikleri olan en yeni me-

totlardan biri olduğunun söylenebileceği, 

GE 2, Werner’in kitabında bestecinin kendi eserlerinin bulunmasına rağmen 

yer alan diğer eserlerin aşağı yukarı her metotta kullanıldığını, bu yüzden tercih et-

mediği, 

GE 4, Werner’in kitabının başlangıçta gitar öğrenmeye yönelik temel bilgi-

ler/tavsiyeler verdiğini, içerik olarak metotta temel müzik bilgileri,  sağ ve sol ele 

yönelik çeşitli egzersizler, notasyon/ritim çalışmaları, majör, minör ve kromatik di-

ziler, akor bilgisi, bağ çalışmaları gibi sistematize edilmiş konulara yer verildiğini, 

metotta ayrıca Blues ve popüler müzikte kullanılan dizilerin yer aldığını, bu metotta 

eser ve etüt repertuvarının sınırlı sayıda tutulduğunun söylenebileceği, görüşlerini 

belirtmişlerdir.      

GE 5, örneklem olarak seçilen başlangıç metotlarına yönelik genel bir değer-

lendirme yaparak, öğretmenin tercihine göre hepsinin kullanılabileceğini ve önemli 

olan eksikliklerin giderilmesi için gerekirse her birinden ayrı ayrı yararlanılabilece-

ğini belirtmiştir. 

  

4.SONUÇ 

Bu araştırmada örneklem olarak seçilen başlangıç metotlarına yönelik;  

Parkening’in metoduyla ilgili; GE 1, GE 2, GE 4 konuların detaylı anlatımı, 

temel tutuşun görsellerle desteklenmesi, içerdiği çalışmalar ve repertuvarı ile yararlı 

bir metot olduğunu,   

Küçükay’ın metoduyla ilgili; GE 1 ve GE 4 metotta başlangıç olarak VII. Po-

zisyonun temel alınmasıyla diğer metotlardan farklı ve özgün olduğunu, diğer pozis-

yonların da detaylı çalışılmasını sağladığını, GE 1 ve GE 2 metottaki çalışmaların ve 

repertuvarın genel olarak yeterli olmadığını,   
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Cemil’in metoduyla ilgili; GE 1 ve GE 4 her davranışın konu ve amaçlar kap-

samında hazırlanarak konuların başlangıç gitar eğitimine yönelik sistematik olarak 

düzenlendiğini, GE 1 ve GE 2 sağ el çalışmalarına başlangıçta geniş bir yer verilerek 

sağ elin çalış tekniğine yönelik tüm çalışmaların yapıldıktan sonra sol ile koordinas-

yonun sağlandığını,  

Aydıntan’ın metoduyla ilgili; GE 1, GE 2 ve GE 3 ülkemizdeki ilk metot ol-

duğunu, GE 1 ve GE 3 metodun halen kullanılabilecek bilgi birikimine sahip olup 

geçerliliğini koruduğu, şeklinde gitar eğitimcilerinin genel olarak ortak görüşlere sa-

hip oldukları gözlenmiştir. 

Bu araştırmanın sonunda lisansüstü çalışmalar kapsamında;  

Gitar eğitiminde kullanılan yerli ve yabancı tüm başlangıç metotlarının karşı-

laştırmalı analizlerinin yapılması, 

Gitar eğitiminde kullanılan yerli ve yabancı tüm başlangıç metotlarına ilişkin 

ülkemizdeki seçkin gitar eğitimcilerinin görüşlerinin alınması,  

Gitar öğretim yöntemlerinin kapsamlı olarak incelenmesi,  

Gitar eğitimi konusunda araştırma ve yayın yapılmasına daha çok dikkat çe-

kilmesi,  

Gitar eğitimi ve öğretim yöntemlerine ilişkin bilgi paylaşımı ve alışverişinin 

sağlanması amacıyla daha nitelikli internet sitelerinin kurulması ve geliştirilmesi,  

Gitar eğitimine yönelik seminer, çalıştay, sempozyum ve benzeri etkinliklerin 

daha çok düzenlenmesi önerilebilir. 
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OKULLARDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ, 

AŞAMALARI VE İŞ DÜNYASI STRATEJİK PLANLAMA 

SÜREÇLERİ İLE KIYASLAMA  

Nil AŞKIN 

Toros Üniversitesi 

ÖZET: Okullarda da diğer kurum ve kuruluşlar ve iş dünyasında ol-

duğu gibi stratejik planlamalar yapılmaktadır. Kamuda Stratejik Planlama sü-

reci resmi olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunun 9’uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin yürür-

lüğe girmesiyle başlamıştır.  

Bu çalışmanın amacı stratejik planlama sürecinde ve aşamalarında okul-

lar ve iş dünyası arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır.  

Metodoloji olarak MEB’lığı okullarında stratejik planlama sürecine yön 

veren yönetmelik ve yönergeler referans alınarak okullardaki stratejik planlama 

süreci ve adımları ortaya konulmuş, iş dünyası için ise literatür araştırmasına 

dayalı bulgular üzerinden stratejik planlama süreci ve adımları netleştirilerek 

okullar ve iş dünyası arasında sürece ve aşamalara ilişkin kıyaslamalar yapıl-

mıştır. Bulgular tablolaştırılarak sunulmuş ve stratejik planlama adımları okul-

lar ve iş dünyası kapsamında karşılaştırılarak benzerlik ve ayrışan noktalar net-

leştirilmiş, süreç ve aşamalarda benzerlikler yanında ayrışan ve farklılaşan fak-

törler tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Stratejik Planlama, Okullarda Stratejik Planlama, 

Stratejik Planlama adımları, Stratejik Planlama Süreci Kıyaslaması 

 

Strategic Planning Process, Stages in Schools and Comparison  

With Strategic Planning Process in Business 

 

ABSTRACT:Strategic planning is carried out in schools as in other ins-

titutions and organizations and in the business world. The Strategic Planning 

process in the public sector started with the entry into force of the Regulation 

on Procedures and Principles Regarding Strategic Planning in Public Administ-

rations, which was formally prepared on the basis of Article 9 of Law No. 5018 

on Public Financial Management and Control dated 10/12/2003. 

The aim of this study is to reveal similarities and differences between 

schools and business world in strategic planning process and stages. 
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As the methodology, the strategic planning process and steps in the 

schools were put forward by referring to the regulations and directives directing 

the strategic planning process of the schools affiliated to the Ministry of Nati-

onal Education. made comparisons. The findings were tabulated and the stra-

tegic planning steps were compared within the scope of schools and business 

world to clarify the similarities and diverging points, and to identify similarities 

and differentiating factors in the processes and stages. 

Keywords: Strategic Planning, Strategic Planning in Schools, Strategic 

Planning Steps, Benchmarking of Strategic Planning Process.  

 

 

1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE STRATEJİK PLAN ŞAB-

LONU 

Plan, şu an bulunulan nokta ile varılmak istenilen yer arasındaki açıklığı dol-

duran zihni sürecin çıktısıdır. Planlama ise, bu süreci oluşturan adımların tümüdür. 

Mantıklı ve rasyonel adımlardan oluştuğu sürece başarılı olacağı varsayılır.  

Her geçen gün artan rekabet, değişim oranı, hayatta kalma zorlukları işletme-

leri yeni arayışlara itmektedir. İş dünyası da bir çok açıdan olduğu gibi yönetim yak-

laşımları ve araçlarında da arayışlarını sürdürmektedir. Stratejik planlama da bu ara-

yışların bir yansımasıdır ve yönetim araçları arasında yer almaktadır.  

 

1.1. İşletmelerde Stratejik Planlama 

Yapılan uzun dönemli bir araştırmada;  planlama,  tedarik zinciri yönetimi,  

altı sigma, müşteri ilişkileri yönetimi, değişim mühendisliği, dengeli puan kartı yö-

netimi,   işbirlikçi yenilik, dış kaynak kullanımı, kıyaslama,  ortak hizmet merkezi, 

örgütsel küçülme yönetimi,  toplam kalite yönetimi gibi farklı 25 yönetim yaklaşı-

mına ilişkin kullanım ve memnuniyet oranları incelenmiş, bu incelemede stratejik 

planlama 5   üzerinden verilen  4.01 not  oranıyla memnuniyette  yüksek bir ortala-

maya sahiptir ve bu oranı yıllar geçtikçe artmaktadır.(URL 1’den akt., Keser,2011) 

Ancak yıllar itibariyle stratejik planları kullanım oranlarında iki binli yıllardan sonra 

bir düşüşten bahsedilebilir. 2000’li yılların  başlarında bu oran beş üzerinden 4.0‘in 

üzerindeyken 2017 yılında kullanım oranı 2,5 noktalarında görülmüştür. ( URL 2) 

Stratejik yönetim veya stratejik planlama sürecinde bir çok faktör etkili olabil-

mektedir. Literatürde strateji belirleme sürecine ilişkin olarak değişik araştırmacılar 

farklı gruplandırmalar  yapmıştır. Örneğin  Whittington  stratejiye ilişkin  yaklaşım-

lar için dörtlü bir sınıflandırmaya gitmiştir. Bunlar; klasik yaklaşım, evrimsel yakla-

şım, oluşumsal yaklaşım ve  sistemik yaklaşımlardır (Whittington, R., 1993).   Chaffe 
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ise  stratejiyi  tanımlayan  literatürde üç ana  gruptan bahseder. Bunlar; doğrusal stra-

tejiler, açıklayıcı stratejiler ve uyum stratejileridir (Chaffe, 1985’den akt. Ke-

ser,2011) Mintzberg’in bakış açısı daha geniş ve kapsamlıdır.  O on stratejik yönetim 

okulu tanımlamıştır. Bu okullar: Tasarım Okulu, Planlama Okulu, Girişimcilik 

Okulu, Konumlandırma Okulu, Bilişsel Okul, Öğrenme Okulu, Güç Okulu, Kültür 

Okulu, Çevre Okulu ,Biçimleşme Okulu olarak belirtilebilir. Öte yandan stratejik yö-

netimle ilgili farklı bakış açılarını içeren ve stratejik planlama okulları diye de ifade 

edilen bu farklı yaklaşımlar süreci ele almada, değerlendirmede, stratejileri ortaya 

koymada farklı sonuçlara götürebilmektedir. (Mintzberg vd., 1998) 

 

1.2.  İşletmelerde Stratejik Planlama Adımları ve Taslak Şablon 

Stratejik planlama süreci ve çabaların yapısı, işletmeden işletmeye, sektör ya-

pısına, işletme büyüklüğüne göre bazı değişiklikler ve farklılıklar gösterir. Çünkü ele 

alınacak, incelenecek çevre, veri kümesi, pazar katmanları değişeceği gibi analizler-

deki karmaşa da artacaktır. 

 Forbes’in yaptığı derleme özellikle küçük işletmeler için stratejik planlama 

sürecine ilişkin aşağıdaki adımları içermektedir.(Forbes,2011) 

 Nerede olduğunuzu belirlemek: Bu kolay bir süreç değildir. Çünkü yöne-

ticiler kendilerinin başkalarınca nasıl göründüklerini değil, kendilerinin görmek iste-

diklerini görürler. Birçok küçük işletme aynı tuzağa düşebilir. 

İşletmenizin nerede olduğunu doğru bir şekilde görmek için pazar, rekabet or-

tamı ve kuruluşun yetkinliklerini doğru bir şekilde anlamak için dış ve iç analizleri 

dikkatli yapmak gerekir. 

 Neyin önemli olduğunu tanımlamak: İşletmenin ya da kurumun zaman 

içinde nereye götürülmek istendiğine odaklanmak önemlidir. Bu vizyonun netleşti-

rilmesi yani işletmenin uzun vadede  yönün ve misyonun  (pazarlar, müşteriler, ürün-

ler vb.)   açıklanmasıdır.  

 Nelerin başarılması gerektiğine odaklanmak: Uzun vadeli hedef(viz-

yon)dan sonra görülen eksiklik ve problemleri de aşmaya yarayacak ve vizyona ulaş-

tıracak hedefleri netleştirmek.   

 Nasıl başarılacağına odaklanmak:  Bu, gitmek istenilen yere nasıl ulaşı-

lacağının açıklamasıdır. Stratejiler, eylem planları ve bütçeler, öncelikli konuları ele 

almak ve tanımlanmış hedeflere ulaşmak için zaman, insan sermayesi ve paranın na-

sıl tahsis edileceğini etkili bir şekilde açıklayan süreçteki adımlardır. 
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 İzleme:  Planın tasarlandığı gibi uygulanmasını  sağlamak için, sürecin dü-

zenli olarak planlanmış resmi değerlendirmeleri yapılmalı ve sapma durumlarında 

gerektiğinde düzeltilmelidir.  

Yukarıda sürece ilişkin adımlar ifade edilmekte ancak nasıl uygulanacağına 

ilişkin ayrıntı bulunmamaktadır. Dikkatle ve özenle hazırlanmış bir stratejik plan ba-

şarı getirecektir.  Küçük işletmeler için hayal bile edilemeyecek noktalara ulaşmak 

mümkün olabilir. 

 

Tablo 1: İşletmeler Stratejik Planlama Şablonu (Ana Hatlar) 

FAALİYET  

ADIMLARI 

AÇIKLAMALAR KAYNAK 

Stratejik Planlama eki-

bini oluşturmak 

Dengeli bir dağılımla, uzman planlamacılar, 

birim yöneticileri, diğer paydaşlar, stratejist-

ler 

Ülgen-Mirze(2018) 

Aktan (2008), 

Bakoğlu(2010) 

1. Yönetici Özeti Stratejik planın Yönetici Özeti kısmı planla il-

gili bölümlerin bir özetini içerir.  

Bu özet, çalışanlar, danışmanlar ve yatırımcı-

lar gibi diğer kilit bileşenlere planı hızla an-

lama ve destekleme konusunda yardımcı ola-

cağı için önemlidir. 

Tüm planlama faaliyetleri bittikten sonra özet 

olarak şablona eklenir. 

Lavinsky (2013), 

  

2. İş Açıklaması ve Fa-

aliyet Alanları Tanımla-

ması 

İş Alanı Açıklaması, işin kısa bir açıklaması-

dır. İş başarısının anahtarı olduğu için faaliyet 

alanları  stratejik plana dahil edilir ve sık sık 

yıllık olarak güncellenmesi gerekir. 

 Önemli olmasının nedeni budur: çalışanlar 

işini başkalarına  ve net bir şekilde ifade ede-

miyorsa, kaçınılmaz olarak tonlarca satışları 

ve diğer fırsatları kaçırabilirler.  

 

Lavinsky (2013), 

3. Stratejik Yönlen-

dirme  

( Misyon, Vizyon ve Te-

mel Değerleri tanım-

lama)  

Misyon: Şirketin görev tanımını, işletmen 

neyi başarmaya çalıştığını açıklar. Ana işi ne-

dir ve faaliyet sınırları nedir bunu belirler. 

Görev tanımı çalışanlara doğru kararları ver-

mede rehberlik eder; bu kararlar şirketin mis-

yonunu gerçekleştirmesine yardımcı olan ka-

rarlardır. Yatırımcılar, ortaklar ve müşteriler 

gibi dış paydaşlar içinde önemlidir.  

Vizyon: Uzun bir süre sonunda ulaşılmak is-

tenen iddialı yer(ana  hedef) tir. Şirket yöne-

tici ve çalışanlarına yön gösterir. 

Aktan C.C.(2008), Çe-

lik-Murat(2009) 

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 
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Temel Değerler: Şirketin iş hayatında bağlı 

kalacağını açıkladığı ana ilkeler ve değerler-

dir. 

 

4. İç ve Dış Çevre Ana-

lizi- 

 SWOT analizi 

 

SWOT analizi öncesi Dış ve İç çevre analiz-

leri yapmak gerekir. Dış çevre analizlerinde; 

PESTE Analizi(Politik ve Yasal Güçler, Eko-

nomik Güçler Sosyal, Kültürel, Demografik ve 

Ekolojik/Çevresel Güçler, Teknolojik Güçler ) 

Porter’in Elmas Modeli(Faktör Koşulları, Ta-

lep Koşulları, İlişkili ve Destekleyici Endüst-

riler, 

Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet,) Senaryola-

rın Kullanılması 

İçsel Analizde; (Temel Yetenekler, Değer 

Zinciri Analizi, İçsel Güçlerin Belirlenme Sü-

reci, İçsel Faktör Değerleme (IFE) Matrisi) 

gibi yöntemler kullanılır. 

Rekabet Çevresi: Rekabeti Oluşturan Güçler 

ve Analizi 

Stratejik Plana bir SWOT analizi (Güçlü, Za-

yıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditlerin Analizi) 

dahil etmenin nedeni, büyüme hedeflerine 

ulaşmak için en iyi fırsatları belirlemek, teh-

ditlerin farkında olmaktır.  Ayrıca, şirketi ge-

liştirmek için yakın gelecekte hangi güçlü 

yönlerin korunması, hangi zayıf yönlerin ge-

liştirilmesi  gerektiğini belirlemeye yardımcı 

olur. 

 

Aktan C.C.(2008), Çe-

lik-Murat(2009) 

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

URL2 

5. Hedefler 

 

Hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi 

başarılı şirketlerin ayırt edici özelliğidir ve 

stratejik planın kritik bir unsurudur. 

Anahtar, Vizyon doğrultusunda ilk önce 5 yıl-

lık veya uzun vadeli hedefleri belirlemektir. 

Ardından,  yıllık hedefler belirlenir. Sonra-

sında ise  gelecek üç aylık ve aylık hedefler alt 

birimler için ortaya konulabilir.  İdeal olarak, 

bu bölümü canlı tutmak adına stratejik plan 

aylık periyotlarla  güncellenir. 

 

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

URL2 

6. Temel Performans 

Göstergeleri (KPI- Key 

Performance Indicator) 

 

Büyük işletmeler metriklerini ve KPI'larını 

belirlerler. KPI'larını izleyerek, işletmenin 

tam olarak nasıl performans gösterdiği takip 

edilir ve düzeltmeler yapılabilir.  

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 
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İşletmede izlenecek  KPI'ları tanımlamak ve 

onları stratejik planda listelemek çok önemli-

dir. 

7. Hedef Müşteriler  

 

Stratejik planın bu bölümünde, hedef müşteri 

gruplarının her birinin istek ve ihtiyaçlarını 

belirlemek gerekir. Bu, pazarlama çabalarına 

odaklanmak ve reklam harcamalarından daha 

yüksek yatırım getirisi elde etmek için önem-

lidir. Bunun nedeni, doğrudan pazarlamadaki 

hedef müşteri istek ve ihtiyaçlarına verilecek 

doğru cevapla  onları daha iyi çekmek müm-

kün olacaktır. 

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

8. Sektör Analizi 

 

Endüstri analizi, pazarda neler olup bittiğiyle 

ilgili kapsamlı bir rapor olmak zorunda değil-

dir. Bununla birlikte, pazar büyüklüğünün bü-

yümesini sağlamak (eğer çeşitlendirmek iste-

miyorsanız) ve büyüme için yeni fırsatları ta-

nımlamaya yardımcı olmak için bir analiz 

yapmak gerekir. 

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

URL2 

 9. Rekabet Analizi ve 

Avantajları 

Endüstri analizine benzer şekilde, rekabet 

analizinizin her rakiple ilgili her ayrıntıyı lis-

teleyen ayrıntılı bir rapor olması gerekmez. 

Aksine, ana rakiplerin kim olduğunu tanımla-

manın yanı sıra, güçlü ve zayıf yönlerini de 

listelemek uygun olacaktır.  

Rekabet Analizinde; 

(Rakip Firmalar Arası Rekabet  

Yeni Rakiplerin Pazara Girme Potansiyeli  

İkame ürünlerin Geliştirilme Potansiyeli 

Alıcıların/Müşterilerin Pazarlık Gücü  

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü  

Diğer Paydaşların Göreli Gücü) dikkate alınır. 

Rekabet Pozisyonunun Belirlenmesi süre-

cinde;     (Stratejik Grup Analizi , Pazar Bö-

lümleme  

Müşteriler Tarafından Algılanan Değerin 

Analizi  

Yönlendirici Politika Matrisi, Rakip Analizi) 

gibi teknikler devreye girmektedir. 

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

10. Stratejileri netleştir-

mek 

Hedefler ulaşmak için uygulanacak yöntem, 

yol ve izlenecek yaklaşımlar belirlenir. Bu 

stratejiler şirket seviyesinde ana stratejiler, ar-

dından rekabet stratejileri, sonra ise bö-

lüm(fonksiyonel) stratejiler olarak tanımlanır. 

Stratejilerin karşılaştırılması ve  netleştiril-

mesi sürecinde: (TOWS Matrisi, SPACE 

Aktan C.C.(2008),  

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

URL2 
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Matrisi, Boston Danışma Grubu (BCG) Mat-

risi, İçsel-Dışsal (IE) Matris,  

Büyük Strateji Matrisi  gibi teknikler kullanıl-

maktadır. 

 

11.  Pazarlama Planı 

 

Stratejik plana ek olarak, potansiyel müşteri-

lerin nasıl çekileceği, bunları ödeyen müşteri-

lere dönüştürmek ve ömür boyu müşteri değe-

rini en üst düzeye çıkarmak için iyi bir pazar-

lama planı geliştirmek uygun olacaktır. 

Stratejik plana pazarlama planının bir özeti  

eklenmelidir. 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

12. . Ekip Oluşturma 

 

Stratejik planın ekip bölümü, belirlenen  fır-

satlara değerlendirmek, hedeflere ulaşmak 

için insan kaynağının oluşmasını sağlar. 

Burada, mevcut ekip üyeleri listelenir ve gele-

cek yıl hedeflere ulaşmak için ekibe dahil edi-

lecek kişileri tanımlanır. 

Lavinsky (2013), 

13.   Operasyon Planı 

 

Operasyon planı, hedeflerin ve fırsatların ger-

çeğe dönüştürmeye  yardımcı olur. Planın bu 

bölümünde, daha büyük hedefleri oluşturan 

alt projelerin her biri ve bu projelerin nasıl ta-

mamlanacağı tanımlanır. Son olarak, girişim-

lerin her biri, ideal olarak bir Gantt çizelge-

sinde haritalandırılabilir. Böylece her bir pro-

jenin ne zaman başlayacağı ve onları kimin 

yönlendireceği, adımları görünür hale gelir. 

 

Ülgen-Mirze(2018) 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

14.   Finansal Projeksi-

yonlar 

 

Stratejik planın bu bölümü, finansal projeksi-

yonlardır. Finansal projeksiyonlar birçok şe-

kilde yardımcı olur. Öncelikle, takibi düşünü-

len her fırsat için potansiyel sonuçları değer-

lendirmek üzere bir finansal model kullanıla-

bilir.Ayrıca, takip edilecek  fırsatları belirle-

dikten sonra finansal projeksiyonlar  hedefleri 

belirleyecektir. Örneğin, gelecek ayki hedefe 

ulaşmak için kaç ay önce ne kadar yeni müş-

teriyi çekmek  gerektiği ve hangi fiyat nokta-

sında olduğu bilinecektir. 

Bakoğlu(2010) 

Lavinsky (2013), 

15. İzleme ve Denetim Stratejik plan ve ekini oluşturan uygulama 

planlarına uyum derecesini, uygulanan strate-

jilerin uygulama boyutunu, belirlenen hedef-

lere ulaşma derecesini görmek ve izlemek ge-

rekir. 

Bakoğlu(2010) 

Ülgen-Mirze(2018) 

 

Not: Tablo 2’ deki İşletmelerin Stratejik Planlama Sürecinde Attıkları adım-

lara ilişkin bilgiler literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. 
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Stratejik planlama öncesi, planlama süreci veya planın hayata geçirilmesinde 

çeşitli hatalar söz konusu olabilmektedir. Mintzberg (1994-1) yapılabilecek yanlış-

lıklara ilişkin; tahmin yanlışlığı (tahmin yöntemleri, tahmini yapan uzman hatası, 

hızlı değişen çevre koşulları, subjektif kriterler vb nedenle), tarafsızlığı yitirme (Plan 

yapanları duygusal nedenlerle işletmeyi iyi görme eğilimleri, duygusal bağlanma vb 

nedenler), şekilleştirme (planları dinamik yapıdan statik, şekilci bir anlayışla oluş-

turma) tanımlaması yapmaktadır. 

Planlama hatalarını ortadan kaldıracak girişimlerle birlikte planların yaşayan 

planlar olması için her yıl gözden geçirilerek stratejik plan geliştirilmeli ve ardından 

gerçek sonuçlar ortaya çıktıkça ve daha fazla netlik, bilgi, tecrübe  kazandıkça aylık 

olarak güncellenmelidir Lavinsky (2013). 

 

2. OKULLARDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Küreselleşen dünya düzeni ve ekonominin getirdiği dinamizm, üssel yaşanan 

teknolojik değişim, genişleyen pazarlar, müşteri taleplerinde ve beklentilerinde ya-

şanan değişimler sonucu ortaya çıkan ezici rekabetle birlikte organizasyonlar, strate-

jik yönetimi araç olarak kullanmaya başlamışlardır.1980'li yıllara kadar stratejik 

planlama ve stratejik yönetim genellikle özel sektör tarafından ve kurumsal şirket-

lerce uygulanırken, günümüzde kamu ya da özel sektörde bir çok kurum veya şirketin 

stratejik yönetimi araç olarak kullandığı söylenebilir. (Ramazanoğlu F., Bahçeci 

B.,2006) 

Yaşanan değişim yönlü gelişmeler iş dünyası yanında tüm kamu kurumları ya 

da özel organizasyonları rekabetçi küresel ortamda geleceğe hazırlanmak ve ayakta 

kalmak için uzun vadeli stratejik planlar yapma arayışına götürmüştür. Okul vb. eği-

tim veren kurumlar da yaşamlarını sürdürme, toplum ihtiyaç ve beklentilerini karşı-

layabilme, gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel her türlü gelişmeleri ve bu değişim-

lerin oluşturacağı insan kaynağı ihtiyacını hazırlayabilme adına stratejik planlama 

gayreti içerisindedir. 

Devlet bütçesine bağlı çalışan ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlı faali-

yet yürüten okullar mevcut rekabet koşullarından fazlaca etkilenmez diye genel bir 

kanı oluşsa da ülke genelinde yapılan merkezi seçme ve yerleştirme sınavlarında öğ-

rencilerinin iyi sonuçlar elde edip okul başarısını üst sıralara taşımasını isteme, öğ-

retmen ve idarecilerin başarılı bir okulun öğretmeni olma, idarecilerin de okullarını 

daha da geliştiren idareci olarak algılanma isteği rekabet duygusu oluşturmaktadır. 

Diğer yandan Türkiye’de özel okulların her geçen gün sayıca artmaları, eğitim sek-

töründe öğrenciler için alternatif oluşturması, devlet okullarından ve diğer özel okul-
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lardan öğrenci ve velileri kendilerine yöneltme isteği, iyi öğretmen ve idarecileri ken-

dilerine çekme isteği doğal olarak özel okulları kendi aralarında ve devlet okullarıyla 

ciddi rekabet içerisine girmeye zorluyor. Bu rekabetçi yaklaşım ve her geçen gün 

artan rekabetçi ortam ise okul yönetimlerini gelecek odaklı düşünmeye ve hareket 

etmeye, uzun vadeli planlamaya, geleceğe yönelik misyon, amaç ve stratejileri belir-

lemeye teşvik etmektedir (Erdoğan, 2002) 

 

2.1.  Okullarda Stratejik Planlama Yasal Çerçevesi 

Türkiye’de Milli eğitime bağlı okullarda stratejik planlama  zorunlu olarak ha-

zırlanan bir plan halini almıştır. Bu zorunluluk tüm kamu kurumlarını kapsayacak 

şekilde “resmi olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunun 9’uncu maddesine dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stra-

tejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin” yürürlüğe gir-

mesiyle başlamıştır.  

MEB ‘lığı bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak stratejik planlarda bir 

uyum oluşturmak, metodoloji olarak ortak bir çerçeve çizmek adına bir rehber dokü-

man hazırlayarak yayımlamıştır. Okullar Stratejik Planlama sürecinde bu rehberi baz 

alarak hareket etmektedir. Bu rehberde; amaç okul/kurumlara stratejik plan hazır-

lama sürecinde yardımcı olmaktır. Okul ve kurumlarca toplanması gereken veriler, 

izlenecek aşamalar plan metni içinde yer alacak bölümler, tüm okul ve kurumlara 

uygulanabilecek şekilde şablon oluşturulmuştur. Ayrıca bu rehbere ek olarak “Eği-

timde Stratejik Planlama Okul/Kurumlar İçin” kitabından da yararlanılması öneril-

mektedir.(URL 3) 

Milli Eğitim Bakanlığı 18.09.2018 tarihli 2019-2013 dönemi “Stratejik Plan 

Hazırlık Genelgesi:2018/16” ile her tür ve seviyedeki  eğitim kurumlarının stratejik 

eylem planlarının hazırlanma sürecine rehberlik etmeyi amaçlamıştır.  Bu genelgeye 

göre bir çalışma takvimi, Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin oluşturulması 

ve bu kurullara verilecek eğitimlere ilişkin hususları netleştirmektedir. (URL 4) Bu 

kurullar ise; 

 Strateji Geliştirme Kurulu; Okul Müdürünün Başkanlığında, Okul Müdür 

Yardımcılarından biri, bir öğretmen ve Okul/ Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim 

kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur. 

Stratejik Planlama Ekipleri; Bu ekipte okul müdürü tarafından görevlendiril-

miş ve üst kurulun üyesi olmayan bir müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen 

öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.” denilmektedir. 
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Tablo 2: MEB’na Bağlı Kurumlar Stratejik Planlama Şablonu 

(……………………) OKULU/KURUMU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

 BİRİNCİ BÖLÜM  

 Yasal Çerçeve   

 Stratejik Planlama Çalışmaları 

 

Planlama Ekibi 

Müdür 

Müdür Yardımcısı 

Rehber Öğretmen 

En az 2 Öğretmen 

En az 2 Öğrenci 

En az 2 Veli 

Destek Personeli (Kütüphane 

Memuru, hizmetli v.b.) 

Okul Aile Birliği başkanı 

STK ‘lar (Dernek, Vakıf, Sanayi ve 

Ticaret Odası) 

Muhtar 

Mesleki ve Teknik Liseler için bölüm 

şefleri 

 İKİNCİ BÖLÜM:  

MEVCUT 

DURUM 

ANALİZİ 

 

1. Tarihsel Gelişim 

2. Yasal Yükümlülükler 

3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 

4. Paydaş Analizi 

5. Kurum İçi Analiz 

5.1 Örgütsel Yapı 

5.2 İnsan Kaynakları 

5.3 Teknolojik Düzey 

5.4 Mali Kaynaklar 

5.5 İstatistikî Veriler 

6. Çevre Analizi 

6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, 

Sosyo-Kültürel, Teknolojik, 

Ekolojik, Etik) Analizi 

6.2 Üst Politika Belgeleri 

7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar, Tehditler) Analizi 

6.2 Üst Politika Belgeleri 

 

 MEB 2010-2014 Stratejik Planı, 

 İlgili Genel Müdürlüklerin Strate-

jik Planları, 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strate-

jik Planı, 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stra-

tejik Planı, 

 Özel İdare ve varsa Belediye Stra-

tejik Planları incelenmelidir. 
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Kaynak: URL3 

 

Not: MEB’lığı Stratejik Planlama Şablonu, Bakanlığın hazırlayıp yayınladığı 

Stratejik Planlama Hazırlama Rehberinden özetlenerek oluşturulmuştur. 

Eğitim kurumlarında  stratejik planlamanın başarılı olması  için ilgili kurumun 

bazı önemli nitelikleri taşıması gerekir. Bu nitelikler bu kurumun stratejik boyutunu 

tanımlar. Çünkü stratejik örgütler ancak stratejik planlama yapabilir düşüncesi var-

dır. Bir kurumu stratejik yapan nedir? Bu soruya cevap  olarak ifade edilebilecek 

stratejik organizasyon özellikleri Cook  tarafından şöyle ifade edilmiştir.(Cook 

1990’den akt. Işık-Aypay 2004) 

 Stratejik kurumlar  özerk yapıda olmalıdır. 

 Stratejik kurumlar  kendi kimliğini açıkça kendi ortaya koyabilmeli ve yü-

rüttüğü  faaliyetler bu kimliğe uygun olmalıdır. 

 Stratejik kurumlar  sahip oldukları tüm kaynak ve varlıkları  istediği yönde 

kullanabilme yetki ve sorumluluğuna sahip olmalıdır. 

GELECEĞE 

YÖNELİM 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  

8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 

9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Perfor-

mans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve 

Stratejiler 

10. İzleme, Değerlendirme ve Rapor-

lama 

11. Eylem Planları 

Stratejik amaç ve hedefler GZFT ana-

lizi sonuçlarından  paydaş beklentile-

rinden ve yasal görevlerden yola çıkı-

larak belirlenir. 

Tema Başlıkları A  

1. Eğitim-2.Öğretim  

Tema Başlıkları B 1.Eğitime Destek 

Hizmetleri 2. Paydaş İlişkileri 3.. İnsan 

Kaynakları 4. Fiziki Durum 5. Disiplin 

6.. Mali Kaynaklar 7. Akademik Başarı 

7. Sektörel İşbirliği 8. Sosyal, Kültürel, 

Sportif faaliyetler 

Amaçlar 

Her bir tema başlığının altında en az 1 

amaç yer almalıdır. Her bir stratejik 

amaç için 5 yıllık stratejik hedefler be-

lirlenir. 

Performans Göstergeleri her bir he-

def için hazırlanmalı ve tablolaştırılma-

lıdır. 



Nil AŞKIN 

526 

 Stratejik kurumlar kendi vizyonlarını ortaya koyma ve lider yöneticilerini  

belirleme hakkına sahip olmalılar. 

 Stratejik kurumlar  uzun dönemi kapsayan planlarla yönetilmeli. 

Bu özelliklere bakıldığında MEB Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar stra-

tejik kurum niteliklerini tam olarak karşılamamaktalar. Çünkü okulların mali, idari, 

eğitim içeriği, ekip oluşturma gibi konularda özerklikleri yoktur. Bu da stratejik plan-

lama sürecinde bazı olumsuzluklara, plana olan güvenin sarsılmasına neden olabil-

mektedir. 

 

3. İŞ DÜNYASI VE OKULLARDA STRATEJİK  PLANLAMA SÜ-

RECİ KARŞILAŞTIRMASI  

İş dünyasının ve Okulların içinde bulundukları genel çevre aynı olsa da, sek-

törel bazda düşünüldüğünde çevre koşulları özelleşmekte ve farklı dinamikler dev-

reye girmektedir. Bu dinamikler işletmeleri ve okulları farklı düşünmeye, farklı ha-

reket etmeye yöneltmektedir.  

Bu çalışma kapsamında iş dünyasında ve okullarda stratejik planlamaya ilişkin 

süreç ve adımlar literatürden ve özellikle devlet okullarının izlediği yöntemleri içeren 

kısmı resmi yayın ve kaynaklardan derlenerek tablolar oluşturulmuştur. Özel okul-

lara ilişkin yeterince literatür araştırması yapılmamış olup özel okullar için çıkarımda 

bulunulmamıştır. 

Aşağıdaki Tablo 3, te stratejik planlamaya ilişkin bilgiler karşılaştırmalı su-

nulmaktadır. 

 

Tablo 3: Okullar ve İş Dünyasında  Stratejik Planlama Adımları Karşı-

laştırması 

Süreç ve Adım-

lar 

Okullarda Uygulama İş Dünyasında Uygulama 

Stratejik Plan-

lama Ekibi 

Oluşturma 

Formel, yönetmelik, genelgelerin doğ-
rultusunda paydaşları da katacak şe-
kilde. Profesyonel destek ve katılımcı 
genelde yok.(Bunun için bütçe ayrıl-
madığından) 

İşletmenin özelliğine, yönetim anlayı-
şına, büyüklüğüne göre oluşturulacak 
ekibin üyeleri, sayıları, uzman desteği 
gibi konular değişkenlik gösterebilir. 
Stratejistler belirlenir. 

Stratejik Yön-

lendirme: 

Misyon,Vizyon, 

Temel Değerler  

Okullara gönderilen uygulama rehbe-

rinde şablonda sırası altlarda dış ve iç 
çevre analizlerinden sonra yapılan 
SWOT analizinde sonra ele alınmak-
tadır. Ayrıca resmi okullar için  ge-
nelde değişmeyen görev tanımı olma-

İşletmelerin görev tanımları, vizyon-

ları, temel değer tanımlamalarını stra-
tejik planlama başında hatırlatma ve 
netleştirilme eğilimi vardır. İşletme 
yeni kurulan bir işletme değilse bunlar 
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sına rağmen her seferinde misyon ta-
nımlaması, her plan döneminde viz-

yon belirlenmesi gerekliymiş gibi bir 
algı oluşmaktadır. 

sadece gözden geçirilerek küçük gün-
cellemeler yapılabilir veya aynı şe-

kilde korunur. 

İç ve Dış Çevre 

Analizi- SWOT 

analizi 

 

Tarihsel Gelişim 

Yasal Yükümlülükler Faaliyet 

Alanları, Ürün ve Hizmetler 

 Paydaş Analizi 

 Kurum İçi Analiz 
Örgütsel Yapı 
İnsan Kaynakları 
Teknolojik Düzey 
Mali Kaynaklar 
İstatistikî Veriler 
Çevre Analizi- PEST (Politik-Yasal, 
Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolo-
jik, 

Ekolojik, Etik) Analizi 
Üst Politika Belgeleri 

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 

Fırsatlar, Tehditler) Analizi. 
Okullarda değerlendirmeler daha yü-
zeyseldir. Ayrıca sektör incelemesi, 
rakip incelemesi, rekabet analizleri ya-
pılmamaktadır 
 

İşletmeler, İç ve Dış Çevre analizlerini 
çok daha kapsamlı, farklı analiz yön-
temlerini birlikte kullanarak, sektör, 
rakip, rekabet analizlerini içerecek şe-
kilde ele almaktadır. Dış çevre analiz-

lerinde; PESTE Analizi(Politik ve Ya-
sal Güçler, Ekonomik Güçler Sosyal, 
Kültürel, Demografik ve Ekolo-
jik/Çevresel Güçler, Teknolojik Güç-
ler ) 
Porter’in Elmas Modeli(Faktör Koşul-
ları, Talep Koşulları, İlişkili ve Des-
tekleyici Endüstriler, 

Firma Stratejisi, Yapı ve Rekabet,)  
Senaryoların Kullanılması 
İçsel Analizde; (Temel Yetenekler, 
Değer Zinciri Analizi, İçsel Güçlerin 
Belirlenme Süreci, İçsel Faktör Değer-
leme (IFE) Matrisi) gibi yöntemler 
kullanılır. 
Rekabet Çevresi: Rekabeti Oluşturan 
Güçler ve Analizi Kapsamlı değerlen-

dirmeler ışığında Güçlü ve Zayıf taraf-
ları ile Fırsat ve Tehditleri netleştir-
mekteler. 

Hedeflerin Be-

lirlenmesi 

Hedef belirlemede Okullarda faaliyet 
alanlarına ilişkin temalar belirlenmek-
tedir. Bunlar: Eğitim, Öğretim, Eği-
time Destek Hizmetleri, Paydaş İlişki-

leri, İnsan Kaynakları, Fiziki Durum, 
Disiplin, Mali Kaynaklar, Akademik 
Başarı,  Sektörel İşbirliği, Sosyal, Kül-
türel, Sportif faaliyetler başlıklıdır. 
“Her bir tema başlığının altında en az 
1 amaç yer almalıdır. Her bir stratejik 
amaç için 5 yıllık stratejik hedefler be-
lirlenir.” gibi şekilci bir yönlendirme 

ve sınırlandırma vardır. SWOT tablo-
sunun okullarda çok yönlendirici ol-
madığı düşünülmektedir. 

Hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleş-
tirilmesi başarılı şirketlerin ayırt edici 
özelliğidir ve stratejik planın kritik bir 
unsurudur. 

Anahtar, Vizyon doğrultusunda ilk 
önce 5 yıllık veya uzun vadeli hedef-
leri belirlemektir. Ardından,  yıllık he-
defler belirlenir. Sonrasında ise  gele-
cek üç aylık ve aylık hedefler alt bi-
rimler için ortaya konulabilir.  İdeal 
olarak, bu bölümü canlı tutmak adına 
stratejik plan aylık periyotlarla  gün-

cellenir. 
Hedefler ise SWOT tablosundaki veri-
ler dikkate alınarak şekillenir.  

Stratejileri Be-

lirlemek 

Okullar için, “Stratejiler: Amaç ve he-
deflere ulaşmak için neler yapılabilir? 
Olası sorunlar nelerdir ve bu sorun-
ları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedef-
lere ulaşmak için izlenebilecek alter-

natif yol ve yöntemler nelerdir? (He-
defler bazında değil, stratejik amaç ve 

Hedeflere ulaşmak için uygulanacak 
yöntem, yol ve izlenecek yaklaşımlar 
belirlenir. Hedefler üst düzeyden alt 
birim hedeflerine indirgenir. Strateji-
ler de şirket seviyesinde ana stratejiler, 

ardından rekabet stratejileri, sonra ise 
bölüm(fonksiyonel) stratejiler olarak 
tanımlanır. 
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hedeflerle, faaliyet ve projeler bir bü-
tün olarak değerlendirilip yazılacak-

tır.) Ayrıca üst politika belgelerine 
atıfta bulunulacaktır.” şeklinde yön-
lendirme vardır. Buradaki stratejiler 
daha çok okulların eğitim döngüsü 
içerisinde ele alacağı uygulamaları 
çağrıştırmaktadır. 

Stratejilerin karşılaştırılması ve  net-
leştirilmesi sürecinde: (TOWS Mat-

risi, SPACE Matrisi, Boston Danışma 
Grubu (BCG) Matrisi, İçsel-Dışsal 
(IE) Matris,  
Büyük Strateji Matrisi  gibi çok çeşitli 
teknikler kullanılmaktadır.  

Ekip oluştur-

mak, Pazar-

lama Planla-

ması, Operas-

yon Planları, Fi-

nansal Projeksi-

yonlar 

Okullar için, proje bazlı yönlendirme-

ler ve proje ekibi oluşturma yönlendir-
mesi vardır. Ancak ek yük olarak algı-
lanan ve maddi karşılığını görmeyen 
çalışanlar için cazip olmamaktadır. 
Özellikle devlet okullarında pazar-
lama gibi bir düşünce ve yaklaşım 
yoktur. Finansal projeksiyonlar ise 
merkezi bütçeden ayrılan pay dışında 

okul aile birlikleri eliyle elde edilecek 
sınırlı gelirler, bağışlar ve kermes gibi 
uygulamalarla elde edilecek sınırlı ge-
lirleri kapsamaktadır.  

Ekip oluşturmak adına, mevcut ekip 

üyeleri listelenir ve gelecek yıl hedef-
lere ulaşmak için ekibe dahil edilecek 
kişileri tanımlanır. 
Müşteriler için işletme ve ürünlerini 
çekici kılacak, müşteri değerini artıra-
cak pazarlama planlaması esastır. 
Operasyon planları Stratejik planın 
adım-adım gerçekleştirilmesini sağla-

yacak ayrıntılardır. 
Finansal projeksiyonlar hedefe ulaştı-
racak ürün hizmet miktarını belirleyen 
rakamları oluşturmada destek sağla-
maktadır.  Öncelikle, takibi düşünülen 
her fırsat için potansiyel sonuçları de-
ğerlendirmek üzere  finansal modeller 
devreye girmektedir.  

İzleme ve De-

ğerlendirme  

MEB ‘lığı rehberde okulla için  izleme 
amaçlı Stratejik “Plan dönemi içeri-
sinde ve her yılın sonunda okullar  
stratejik planı uyarınca yürütülen faa-
liyetlerimizi, önceden belirttiğimiz 
performans göstergelerine göre hedef 
ve gerçekleşme durumu ile varsa mey-
dana gelen sapmaların nedenlerini 

açıkladığımız, okulumuz hakkında ge-
nel ve mali bilgileri içeren izleme ve 
değerlendirme raporu hazırlanacak-
tır. İzleme raporları haftalık, aylık, 
üçer aylık, altı aylık veya yıllık olabi-
lir. Ancak faaliyet raporları yıllık ola-
rak hazırlanacaktır.” demektedir. İz-
lemeler ile ilgili geniş bir inisiyatif gö-

rülmektedir. 
 

İzleme ve değerlendirme aşamasında 
kurum stratejilerinin ve vizyonun ey-
leme dönüştürülme derecesi, hedeflere 
ulaşma derecesi, KPI’ leri üzerinden 
uygulamaların sonuçları ve sürecin 
geneli sürekli izlenir.  Sapmalar, stra-
tejilerde kaymalar değişimler, dina-
mik ortamın ruhuna uygun takip edilir 

ve  yeniden düzenlenir.  

Kaynak: Aktan .(2008), Çelik-Murat(2009), Ülgen-Mirze(2018), Ba-

koğlu(2010), Lavinsky (2013), URL2, URL 3, Keser (2011)  veriler harmanlanarak 

oluşturulmuştur. 

 

 



Okullarda Stratejik Planlama Süreci, Aşamaları ve İş Dünyası Stratejik Planlama… 

529 

4. Sonuç ve Öneriler 

Stratejik planlama yararı ve önemi artık çoğunlukla kabul edilen bir yaklaşım-

dır. Bu gün hem özel sektör, hem kamuda, hem de kar amacı gütmeyen kuruluşlarca 

yararlı bir yönetim aracı olarak benimsenmekte ve kullanılmaktadır. 

Stratejik planların başarılı olması iyi hazırlanmasına bağlıdır ve bunun için 

öncelikle bunun kuruma faydasının ve katkısının olacağına inanmak gerekmektedir. 

Özel sektör bu konuda finansal göstergeler, müşteri memnuniyeti gibi bariz dönüş-

lerle farkında olabilirken, kamu kurumlarında bu kadar net göstergeler bulmak zor 

olabilmektedir.  

Okullarda stratejik plan hazırlamanın yasal bir zorunluluk olarak dayatılması, 

bunu hazırlayacak okul yönetimi ve katılımcıların her hangi bir özerkliğinin olma-

ması, kaynak yetersizliği, Pazar müşteri kaygılarının olmaması bu sürece olan inancı 

zedeleyici olabilmektedir.(Keser,2011) 

Okullarda hazırlanan stratejik planlar ile iş dünyasında hazırlanan stratejik 

planlar ve  planlama sürecinde  bazı farklar görülmektedir. Bunlar: 

 Okullarda daha şekilci, piyasa, pazar, rekabet unsurlarını çok ön plana çı-

karmayan bakış açısı vardır. Oysa iş dünyasının temel dinamikleri bu kavramlar üze-

rinde yürümektedir. 

 Okullarda stratejik planlar şablona  dayalı ve yasal gerekleri yerine getirme 

odaklı hazırlanabilmektedir. 

 İş dünyası analizlerde ve strateji belirlemede daha farklı yöntemleri yakla-

şımları devreye sokabilmekte ve ayrıntılı incelemeler yapmaktadır. Okullarda ise bu 

konular daha yüzeysel ele alınabilmektedir. 

 Planlama ekibi iş dünyasında profesyoneller, uzmanlar ve yöneticiler, pay-

daşlar  desteğinde oluşurken ve farklı kombinasyonlar olabilirken, okullarda önerilen 

standart bir ekip görüntüsü ve uzmanların eksikliği söz konusudur. 

 Okulların özerk olmaması, kaynak kısıtları sağlıklı stratejik planlama yap-

maya engel oluşturabilmektedir. 

 Okullar ve İş dünyası stratejik planlama adımları ve sırası farklılık göste-

rebilmekte. Örneğin MEB rehber şablonda stratejik yönlendirme(Misyon, Vizyon, 

Temel Değerler belirleme) safhası alt sıralarda iken, iş dünyasında stratejik planlama 

adımları içerisinde üst sırada ele alınabilmektedir. 

 Okullarda stratejik planlama sürecinde hedefler şekilci bir yaklaşımla her 

bir ana faaliyet alanına 1 amaç belirle, her bir amaç içinde 5 yıllık hedefler oluştur 

gibi bir yaklaşım vardır. Ayrıca SWOT tablosuna gönderme yapılmamaktadır. Oysa 
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iş dünyası hedefleri SWOT tablosunu esas alarak oluşturma gayretinde olabilmekte-

dir. 

Okullarda stratejik planlama konusu yasal mevzuat üzerinden değerlendiril-

miştir. Ayrıca bu konuda bazı araştırmalar incelenmiştir. İş dünyası içinse literatürde 

stratejik planlamaya ilişkin kaynakların iş dünyasını baz aldığı varsayılarak çıkarım-

larda bulunulmuştur. 

Elde edilen çıkarımlar ve sonuçlar, yapılacak alan araştırmalarıyla da destek-

lenmelidir. Ayrıca özel okullar, farklı büyüklükteki işletmeler bu araştırmaya dahil 

edilmelidir. 
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ÖZET: Bağıl yaş etkisi; aynı yıl içinde doğmuş çocuklar içinde yılın ilk 

aylarında doğanların yılın son aylarında doğanlara göre daha avantajlı olması-

dır. Önceki çalışmalar yılın ilk aylarında doğan çocukların fizyolojik, psikolo-

jik, motorik, ve teknik yeteneklerinin son aylarda doğanlara göre daha üst se-

viyede olduğunu bildirilmiştir. Bu çalışma futbola yeni başlayan alt yapı fut-

bolcularının bağıl yaşa göre atletik özelliklerinin karşılaştırılması amacı ile ya-

pılmıştır. Çalışmaya 2005-2007 doğumlu 91 futbolcu erkek katılmıştır. Denek-

lerin yaş, boy, vücut ağırlığı gibi tanımlayıcı özelliklerine ek olarak esneklik, 

sürat, kuvvet, reaksiyon, paylayıcı kuvvet ve futbol teknik özellikleri ölçülmüş-

tür. Denekler doğum tarihlerine göre çeyrek yıl (ÇY) ve yarım yıl (YY) dö-

nemlere ayrılmış, fiziksel özellikleri çeyrek yıl ve yarıyıla göre karşılaştırılmış-

tır. Deneklerin fiziksel özelliklerini karşılaştırmak için bağımsız örneklem t 

testi kullanılmış, anlamlılık p<0,05 kabul edilmiştir. İlk 6 ay doğan deneklerin 

boy, vücut ağırlığı ve fiziksel tüm testleri son 6 ay doğan çocuklara göre yüksek 

bulunmuştur. Diğer yandan yılın ilk iki ve son iki çeyreği arasında anlamlı fark 

bulunmamıştır. Sonuç olarak; yılın ilk 6 ayında doğan çocuklar fiziksel ve ye-

teneksel özellikleri bakımından son 6 ayda doğan çocuklara göre daha avantaj-

lıdır. İlk 6 ay ve son 6 ay çeyreğinde doğmuş çocukların ise kendi içinde bir-

birlerine avantajları yoktur. Haksız rekabetin ortadan kalkması ve sportif yara-

lanma riskinin en aza indirilmesi için futbol çocuk kategorilerinde çocukların 

müsabaka grubu yıllık değil 6 aylık yaş aralıklarına göre düzenlenebilir.  
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Giriş 

Profesyonel ve amatör futbol kulüplerinin görevi, yetenekli futbolcuları belir-

leyip, onların doğru futbol eğitimi almalarını sağlamaktır (Reilly, & Williams, 2009). 

Ayrıca bu kurumlar, futbolcu adaylarına doğru eğitim vermenin yanında, çocukların 

eşit şartlarda rekabet etmelerini de sağlamalıdır. Bu eğitim ve eşit şartlarda yarışı 

yerine getirmek için çocuklar doğdukları yaşlara göre gruplandırılır (Helsen ve diğ 

2005). Futbolda müsabaka grupları 1’er yaş ara ile kategorize edilmektedir. Bağıl yaş 

etkisi; aynı yıl içinde doğmuş çocuklar içinde yılın ilk aylarında doğanların, yılın son 

aylarında doğanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Yılın ocak ayında doğan çocuk ile 

aralık ayında doğan çocuk arasında 12 aylık bir büyüme farkı bulunmaktadır. Büyük 

olan çocukların atletik özelliklerinin son aylarda doğmuş küçük çocuklara göre daha 

iyi olması bu çocukların fiziksel performanslarının ve buna bağlı gelişsen futbol ye-

teneklerinin daha iyi olması anlamına gelir. Literatürde yılın ilk aylarında doğan ço-

cukların milli takım ve profesyonel alt yapılarda oynama (seçilme) oranının son ay-

larda doğanlara göre daha fazla olduğunu bildiren çok sayıda çalışma vardır. Diğer 

yandan aynı yıl doğmuş çocuklar arasındaki fiziksel ve mental gelişim farkı, ergenlik 

dönemi ile belirginleşmektedir. Ayrıca yandan sportif performans için önce doğmuş 

çocuklara üst düzey performans ortaya koymak için fırsat yaratırken, son aylarda 

doğmuş daha küçük olanlara dezavantaj yaratmıştır. Çalışmamızın amacı; 2004-2012 

doğumlu futbola yeni başlamış erkek çocuklarda yılın ilk aylarında doğan çocuklar 

ile son aylarda doğan çocukların bazı atletik özelliklerini karşılaştırmaktır. Yılın ilk 

aylarında doğan çocukların bazı atletik özelliklerinin son aylarda doğan çocuklara 

göre daha iyi olacağı düşünülmektedir. 

 

Yöntem 

Çalışmaya 2005-2007 doğumlu 91 futbolcu erkek katılmıştır. Etik kurul onayı 

alınmıştır. Prospektif dizayn da çalışma yapılmıştır. İncelenen olguların hepsi yapı-

lacak testler sırasında fiziksel olarak sağlıklıydı. Özgeçmişlerinde 6 aylık travmatik 

kas yaralanma veya geçirilmiş sistemik hastalık öyküsü yoktu. Deneklerin yaş, boy, 

vücut ağırlığı gibi tanımlayıcı özelliklerine ek olarak esneklik, sürat, kuvvet, reaksi-

yon, paylayıcı kuvvet ve futbol teknik özellikleri ölçülmüştür.  

Uygulanan Fiziksel Testler 

• Sürat (20m test) 

• Esneklik (Otur eriş testi) 

• Kuvvet (el pençe, sırt bacak kuvveti) 

• Reaksiyon 
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• Çabukluk (T testi) 

• Dikey sıçrama testi 

• Pas ve şu testleri 

•  

İstatistik 

Denekler doğum tarihlerine göre çeyrek yıl (ÇY) ve yarım yıl (YY) dönemlere 

ayrılmış, fiziksel özellikleri çeyrek yıl ve yarıyıla göre karşılaştırılmıştır. İstatistiksel 

analiz SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Grupların normal dağılım 

gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov Smirnov ve basıklık-çarpıklık 

testleri kullanılmıştır. Grupların normal dağıldığı belirlendikten sonra, gruplar arası 

farkı bulmak için Anova tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çeyrek ve 6 aylık 

dönemlerde doğanların frekans dağılımı farklılıkları Ki-kare (chi-square) testi ile be-

lirlenmiştir. p<0,05 istatiksel anlamlı kabul edilmiştir. 

 

Bulgular  

İlk 6 ay doğan deneklerin boy, vücut ağırlığı ve fiziksel tüm testleri son 6 ay 

doğan çocuklara göre yüksek bulunmuştur. Detaylı bilgi tablo 1 de verilmiştir. Diğer 

yandan yılın ilk iki ve son iki çeyreği arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 

 

Tablo 1. İlk 6 ay ve son 6 ay doğanların fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması 

  
İlk 6 ay - son 6 ay 

farkı 
N Ortalama Std. Sapma t p 

V.ağırlığı 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 43,5909 6,46392   

Son 6 Ay Doğanlar 47 40,8936 6,57477 1,972 0,05* 

Boy 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 155,9636 8,48643   

Son 6 Ay Doğanlar 47 152,2106 8,84554 2,063 0,042* 

Otur eriş 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 25,2864 6,39042   

Son 6 Ay Doğanlar 47 22,4064 7,514 1,963 0,053* 

Sırt bacak 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 76,35 23,47688   

Son 6 Ay Doğanlar 47 65,8106 19,14406 2,354 0,021* 

Elpençe 
sağ 

İlk 6 Ay Doğanlar 44 22,5636 6,77259   

Son 6 Ay Doğanlar 47 18,8553 6,81012 2,603 0,011* 

İlk 6 Ay Doğanlar 44 21,8273 5,9527   
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Elpençe 
sol 

Son 6 Ay Doğanlar 47 18,4404 7,03357 2,471 0,015* 

Sürat 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 3,6505 0,47837   

Son 6 Ay Doğanlar 47 3,7921 0,43749 -1,476 0,144 

Çabukluk 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 5,9448 0,50565   

Son 6 Ay Doğanlar 47 6,1338 0,5673 -2,074 0,048* 

Top sürme 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 24,7493 4,20029   

Son 6 Ay Doğanlar 47 27,2996 5,57586 -2,452 0,016* 

Reaksiyon 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 18,0532 3,27458   

Son 6 Ay Doğanlar 47 19,3404 3,61021 -1,978 0,049* 

Pas atma 
İlk 6 Ay Doğanlar 44 19,7877 4,46562   

Son 6 Ay Doğanlar 47 21,5113 4,9745 -1,935 0,046* 

Dikey sıç-

rama 

İlk 6 Ay Doğanlar 44 30,0752 6,04148   

Son 6 Ay Doğanlar 47 27,7223 5,74287 1,985 0,05* 

 

Tablo 2. İlk iki çeyrekte doğanların fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması 

    N Ort. Std. Sapma t p 

V.ağırlığı 
1. Çeyrek 18 44,22 6,78 

0,581 0,564 
2. Çeyrek 25 43,04 6,44 

Boy 
1. Çeyrek 18 156,26 8,5 

0,233 0,817 
2. Çeyrek 25 155,63 8,79 

Otur eriş 
1. Çeyrek 18 23,59 6,62 

-1,456 0,153 
2. Çeyrek 25 26,46 6,2 

Sırt bacak 
1. Çeyrek 18 68,5 20,04 

-1,779 0,083 
2. Çeyrek 25 81,1 24,74 

El pençe sağ 
1. Çeyrek 18 20,75 4,54 

-1,404 0,168 
2. Çeyrek 25 23,67 7,92 

El pençe sol 
1. Çeyrek 18 20,78 4,81 

-0,818 0,418 
2. Çeyrek 25 22,28 6,62 
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Sürat 
1. Çeyrek 18 3,73 0,57 

0,835 0,409 
2. Çeyrek 25 3,61 0,41 

Çabukluk 
1. Çeyrek 18 6,08 0,58 

1,366 0,179 
2. Çeyrek 25 5,86 0,44 

Top sürme 
1. Çeyrek 18 24,03 3,59 

-0,971 0,337 
2. Çeyrek 25 25,3 4,66 

Reaksiyon 
1. Çeyrek 18 18,12 3,9 

0,117 0,907 
2. Çeyrek 25 18 2,91 

Pas atma 
1. Çeyrek 18 20,22 4,86 

0,528 0,6 
2. Çeyrek 25 19,47 4,33 

Dikey  

sıçrama 

1. Çeyrek 18 27,71 7,16 
-2,111 0,041 

2. Çeyrek 25 31,48 4,52 

 

Tablo 3. Son iki çeyrekte doğanların fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması 

    N Ort. Std. Sapma t p 

V.ağırlığı 
3. Çeyrek 27 41,26 7,13 

0,308 0,759 
4. Çeyrek 21 40,67 5,87 

Boy 
3. Çeyrek 27 152,43 8,39 

0,068 0,946 
4. Çeyrek 21 152,25 9,52 

Otur eriş 
3. Çeyrek 27 21,11 7,39 

-1,476 0,147 
4. Çeyrek 21 24,27 7,33 

Sırt bacak 
3. Çeyrek 27 67,36 18,76 

0,341 0,736 
4. Çeyrek 21 65,4 20,9 

El pençe 

sağ 

3. Çeyrek 27 19,99 7,09 
-1,1 0,277 

4. Çeyrek 21 17,8 6,5 

El pençe sol 
3. Çeyrek 27 19,28 7,46 

0,672 0,505 
4. Çeyrek 21 17,88 6,78 

Sürat 
3. Çeyrek 27 3,75 0,38 

-0,574 0,569 
4. Çeyrek 21 3,82 0,51 
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Çabukluk 
3. Çeyrek 27 6,06 0,57 

-0,916 0,364 
4. Çeyrek 21 6,21 0,57 

Top sürme 
3. Çeyrek 27 26,97 4,97 

-0,366 0,716 
4. Çeyrek 21 27,57 6,31 

Reaksiyon 
3. Çeyrek 27 20,14 3,84 

1,85 0,071 
4. Çeyrek 21 18,26 2,97 

Pas atma 
3. Çeyrek 27 21,41 5,08 

-0,11 0,913 
4. Çeyrek 21 21,57 4,85 

Dikey sıç-

rama 

3. Çeyrek 27 29,39 5,9 
2,023 0,049 

4. Çeyrek 21 26,05 5,37 

 

Tartışma 

539 İngiliz erkek ve kadın çocuk üzerinde yapılan çalışmada denge, sıçrama, 

sürat, yakalama ve atma gibi temel becerilerin yılın ilk aylarında doğanlarda son ay-

larda doğanlara göre daha iyi olduğu bulunmuştur (Birch ve ark 2016). Aynı yıl 

içinde doğmuş çocuklarda yılın ilk aylarında doğanların kas kuvveti (Vaeyens et al., 

2005) ve sürat özelliğinin daha üstün olduğu bulunmuştur. (Malina, Eisenmann, 

Cumming, Ribeiro, & Aroso, 2004). Aynı çalışma da Malina fiziksel üstünlüklerin 

yanında futbol beceri testlerinde de ilk ay doğanların daha başarılı olduğunu vurgu-

lamıştır. Ayrıca antropometrik üstünlükler futbolda şut ve pas gibi teknik becerilere 

etki eder. Kas kütlesi fazla olan çocuklarda şut hızı, sürat ve dikey sıçrama mesafe-

sinin daha fazla olduğu belirtilmiştir (Wong, Chamari, Dellal, & Wisloff, 2009). Bu-

nun aksine Coelho ve ark U14 kategorisinde şut, dripling ve pas yeteneklerinin BYE 

ile ilişkili olmadığını yaptıkları çalışmada bulmuşlardır (Coelho Silva ve 2010). Lo-

vell ve ark U8-U17 kategorisinde 1212 erkek futbolcunun antropometrik ve fiziksel 

fitnes testlerini incelemiş, antropometrik testlerinin yanında dayanıklılık, sürat ve di-

key sıçrama testlerinde BYE etkisi gözlemlemişlerdir Lovell ve ark 2015). Bizim 

çalışmamız da dailk 6 ay da doğanların tüm özellikleri son 6 ay doğanlardan daha 

iyidir. 

 

Sonuç  

Son aylarda doğan çocuklar ilk aylarda doğan çocuklara göre fiziksel ve tek-

niksel özelliklerde daha zayıftır. Bununla birlikte 1. Çeyrek ve 2. Çeyrek arasında ve 

3. Çeyrek ile 4. Çeyrek arasında fark olmaması, ilk iki çeyreğin birlikte mücadele 
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edeceğini aynı şekilde son iki çeyreğinde kendi içinde müsabaka edebileceğinin gös-

tergesidir. Bu sonuçlar doğrultusunda müsabakalar ve yetenek seçimleri yıllık olarak 

değil, ilk 6 ay doğanlar ve son 6 ay doğanlar olarak kategorize edilebilir. 
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YARATICI DÜŞÜNME EĞİLİMİ VE GİRİŞİMCİLİK: 
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ÖZET: Yaratıcı düşünce sentezleme, eklemleme ve imgeleme boyutla-

rından oluşan bir düşünme biçimidir. Girişimcilik ise yaşanılan çevre içerisinde 

ortaya çıkan fırsatları sezme, o sezgilerden yola çıkarak projeler oluşturma, 

projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma be-

cerisine sahip olmaktır. Öğretmenlerin de bu tür becerilere sahip olmasının 

önemli olduğu düşünülerek, bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin yara-

tıcı düşünme eğilimleri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel ta-

rama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eği-

tim ve öğretim yılında İstanbul ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev 

yapmakta olan 271 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimlerini 

belirlemek amacıyla Özgenel ve Çetin (2017) tarafından geliştirilen “Marmara 

Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği” ve girişimcilik düzeylerini belirlemek 

amacıyla Deveci ve Çepni (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına 

Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul ön-

cesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve girişimcilik düzeylerinin 

yüksek olduğu; yaratıcı düşünme eğilimleri ile girişimcilik düzeyleri arasında 

yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi öğretmeni, yaratıcı düşünme eğilimi, 

girişimcilik, girişimci öğretmen 

 

Creative Thinking Dispositionsand Entrepreneurship:  

A Research on Preschool Teachers 

 

ABSTRACT: Creative thinking is a way of thinking consisting of the 

dimensions of synthesis, articulation and imagination. Entrepreneurship, on the 

other hand, is to have the ability to perceive the opportunities that arise in the 

living environment, to create projects based on those intuitions, to carry the 
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projects to life and to facilitate human life by producing wealth. Considering 

that it is important for teachers to have such skills, it is aimed to investigate the 

relationship between creative thinking dispositions and entrepreneurship levels 

of preschool teachers. For this purpose, the research was conducted with rela-

tional survey model, one of the quantitative research methods. The study group 

of the study consists of 271 preschool teachers working in preschool education 

institutions in Istanbul province in the 2018-2019 academic year. In the rese-

arch, “Marmara Creative Thinking Dispositions Scale developed by Özgenel 

and Çetin (2017) was used to determine the creative thinking dispositions of 

preschool teachers and Entrepreneurship Scale for Teacher Candidates develo-

ped by Deveci and Çepni (2015) to determine the levels of entrepreneurship. 

As a result of the study, it was found that preschool teachers' creative thinking 

dispositions and entrepreneurship levels were high; It was found that there is a 

high, positive and significant relationship between creative thinking dispositi-

ons and entrepreneurship levels. 

Keywords: Preschool teacher, creative thinking disposition, entrepre-

neurship, entrepreneurial teacher 

 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz toplumunu oluşturan bireylerden teknolojik gelişimin hızlı ve bek-

lenmedik biçimde yaşandığı bu dönemde değişime uyum sağlayabilecek, problem 

çözme becerilerine sahip, özgür ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olma gibi özel-

likleri taşımaları beklenmektedir. Bu ihtiyaç yaratıcılık kavramı üzerine yoğunlaş-

maktadır. Yaratıcılık bireysel bir kavramı nitelemekle birlikte toplumsal katkıları da 

beraberinde getiren bir kavramdır.  

Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık kavramları birbirlerinin yerine kullanılan an-

cak ayrı anlamları olan iki farklı kavramdır. Yaratıcı düşünme çoğunlukla zihinsel 

etkinlikleri içerirken, yaratıcılık hem zihinsel hem de performansa dayalı etkinlikleri 

kapsamaktadır. Yaratıcılık daha kapsayıcı bir kavram olduğundan, yaratıcılık tanımı 

yapılırken, yaratıcı düşünmenin de tanımlandığı düşünülmektedir (Doğan, 2015). 

TDK yaratıcılık kavramını; “her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya 

iten yatkınlık” olarak tanımlamıştır. Torrance’ye (1965) göre ise yaratıcılık, bireye 

rahatsızlık veren eksikliklerin farkında olma, bunlar üzerine düşünme, varsayımlar 

üretme ve sınama, ortaya çıkan sonuçları değerlendirme, eğer bunlar yeterli değilse 

yeni varsayımlar ortaya koyarak probleme çözüm üretme ve tahmin etme sürecidir. 

Guilford (1967) ise yaratıcılığı, zekanın bir boyutu olarak orijinal, akıcı, esnek ve 

alışılmamış şekilde düşünme olarak tanımlamaktadır. Her iki tanım incelendiğinde 
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yaratıcılığın bireylerin farklı olanı görme ve anlamlandırma süreci olduğu söylene-

bilir.  

Yaratıcı düşünce ise sentezleme, eklemleme ve imgeleme boyutlarından olu-

şan bir düşünme biçimidir (Bilge, 2012). Bu düşünme biçiminde birey hayal gücünü 

kullanarak, var olan durumu zihninde canlandırır. Varsayımlar öne sürerek ve daha 

pek çok farklı yolla problemi kavrar ve sonrasında farklı ya da bilindik yöntemleri 

kullanarak farklı bir fikir ya da kavram ortaya atar (Yıldırım, 2007). Bunu yapabilen 

bireyler çevrelerinde benzer ya da farklı olan durumlara yönelik hassasiyet göster-

mektedirler (Robbins ve Judge, 2012). Yaratıcı düşünen bireyler topluma şekil ver-

mede önemli bir yere sahiptir. Bu durum eğitim kurumlarında da geçerliliğini koru-

maktadır. 

Şüphesiz ki toplumda yaratıcılığın geliştirilmesi için öğretmen ve eğitimcilere 

büyük sorumluluklar düşmektedir (Dilmaç, 2010). Öğretmenler okullarda öğrencile-

rinin yaratıcılıklarını artırmada veya köreltmede önemli bir etkiye sahiptir. Yaratıcı 

düşünen çocukların yetiştirilmesi için öncelikle öğretmenlerin yaratıcı düşünen bi-

reyler olması sağlanmalıdır (Memduhoğlu, Uçar ve Uçar, 2017; Yenilmez ve Yolcu, 

2007). Öğretmen kendini sürekli yenilemeli, değişime hazır olmalıdır. Çocukların 

ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama ve onları tanıma konusunda sabırlı olmalıdır. Çocuk-

larla iletişiminde olumlu ifadeler kullanmalı, onların başarı duygusunu ve motivas-

yonunu artırmalıdır. Tüm çocuklara yakın ve aynı mesafede olmalıdır. Yaratmanın, 

yaratıcılığın ve yeni bir şey ortaya koymanın uzun süre gerektirdiğini unutmamalı, 

çocuklara yeteri kadar zaman tanımalıdır. Eğitim planında yaratıcılığa uygun yöntem 

ve teknikleri kullanarak hem eğlenceli hem de kalıcı öğrenmeyi sağlayabilmelidir 

(Doğan, 2015). Bu sayede geleceğe yön veren bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Öte yandan günümüz bireylerinin sahip olması gereken en önemli bir diğer özellik 

ise girişimciliktir (Altan, 2014; Durmaz, 2017). 

Bugünün ve yarının girişimcileri, tarım toplumu ve sanayi toplumunun öm-

rünü tamamlayıp bilgi toplama dönemine geçildiği günümüzde, bilimin kurallarını 

içselleştirip, yerel değerleri ve uluslararası bakış açısını kaybetmeden, dünyanın ne-

resinde olunursa olunsun, bilginin peşinde olma mecburiyetindedirler. Bilimsel veri-

ler ve tecrübeler ile desteklenmiş, her yaştaki bireylerin yaratıcı düşünceleri ile prob-

lemlerin üzerine gitmek, girişimcilerin ana yol haritası olmalıdır.  

Girişimcilik iş dünyası ile ilgili bir kavram olarak bilinmekle birlikte bireyin 

sosyal yaşantısının temelinde yer almaktadır. 21. Yüzyılda toplumsal sorunların çö-

zümünde en etkili olan faktörler içerisinde yer almaktadır. Toplumların gelişebil-

mesi, gelecek nesillerin daha iyi bir sosyal ortamda yaşayabilmesi için girişimciliğe 

ve girişimci bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Girişimci kelimesinin sözlük anlamı, bir işi yapmaya başlayan kişidir. Giri-

şimcinin risk alıp, fırsatların peşinden gidip, bunları gerçekleştirme ve yenilik üretme 

sürecinin tümü ise girişimcilik demektir. Girişimcilik, bireyin yaşadığı ortamda or-

taya çıkan fırsatları görerek, kendi fikirleri doğrultusunda proje üretme ve bunları 

gerçek yaşama aktararak, gündelik yaşamı kolaylaştırma becerisidir (Uğur, 2007). 

Girişimcilik, renkli ve cesaretli fikirleri hayata geçirebilme sanatıdır. Girişimcilik 

kavramının başında cesaret ve yaratıcılık gelmektedir (Bozgeyik, 2005).  

Girişimci, fayda ve gelişme sağlamak amacıyla ama belirsizliği de göz önünde 

bulundurup, fırsatları belirleyip, kurulacak yeni projeler için gerekli kaynağı bir 

araya getiren kimsedir (Kargül, 2015). Girişimci, risk ve belirsizlik ortamında yeni 

fırsatları görebilen, fırsatları ve kaynakları kendi faydası doğrultusunda ve büyüye-

bilmek için kullanabilen kişidir. Girişimciler genelde sorumluluk alan ve bu yönde 

isteği olan, başarma isteği güçlü, enerjisi yüksek, vizyonunu gerçeğe dönüştürmek 

isteyen, değişiklikleri benimseyebilen ve yeni şartlara kolay uyum sağlayabilen kişi-

lerdir (Bozgeyik, 2005; Vakili, Tahmasebi, Tahmasebi, Tahmasebi, 2017). Girişimci 

sabırla ve istikrar ile hareket edebilmeyi kendi hayatına referans yapmalıdır. Hedefe 

ulaşmak için bilimsel verilerden hareket edilmelidir (Acarer, 2005). Girişimci kişiler 

gerçekleştirme tutkusuna sahiplerdir. Bu tutku tıpkı bir sanatçının eserini ortaya ko-

yarken sahip olduğu tutku gibidir. Girişimcinin hedefi daha önce var olmayan bir 

şeyi yaratmaktır (Tınaz Titiz, 2002). Girişimciler bir konu üzerinde çalışırken kendi-

lerini şunları sorarlar: Hedeflerimi iyi tanımlayabildim mi? Doğru stratejiye sahip 

miyim? Stratejiyi yürütebilir miyim? (Bhide, 2011). Bu sorulara cevap arayan giri-

şimci bireyler, pek çok kişinin karmaşık olarak nitelendirdiği olayları fırsat olarak 

görür. Atılımcı bir ruh ile yenilik ve hızlıca eyleme geçmenin peşindedir. Bu sayede 

yaşadıkları sosyal çevre içerisinde de ilerleme kaydetmektedirler (Atasoy, 2012). Bu 

bağlamda düşünüldüğünde, girişimci öğretmenlerin varlığı toplumun ilerlemesine ve 

çocukların gelişimlerine büyük katkı sağlayacaktır. Öte yandan eğitim kurumların-

daki girişimciliğin desteklenmesi de ayrı bir öneme sahiptir.  

Girişimciliğin geliştirilmesi için yapılması gereken en temel şey, girişimciliğin 

önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu engeller girişimcilik fikrinin temelini oluşturan 

kişinin ailesinden, eğitiminden, inanç sisteminden ve daha pek çok kişilik özelliğin-

den kaynaklı olabilmektedir. Girişimciliğin temelinin atıldığı dönem ise erken ço-

cukluk dönemidir (Christianti, Cholimah ve Suprayitno, 2015; Sevinç ve Sirkeci, 

2016). Aile içinde özerk davranışları desteklenen çocuk, büyüdüğünde özgüven ve 

iç denetim sahibi, kendi sorumluklarını yerine getiren ve denemekten korkmayan bi-

reyler olmaktadırlar (Bozgeyik, 2005). Çünkü girişimciliğe yaklaşım şekli, bireyin 

başarısını şekillendirmektedir. Örneğin girişimcilik, bir hedef, hayal, zorunluluk 

veya tutku olabilir. Girişimcilikte başarılı olma konusunda öncelikle girişimciden 

kaynaklanan bazı engelleri aşmak gerekmektedir. Bunlar basitçe bilgi ve donanım 
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eksikliği, beceriksizlik, yapılması planlanan işe özgü riskler ve aşırı kontroldür (San-

lıtop, 2005). Bahsedilen bu engellerin ortadan kaldırılması ile eğitim ortamlarında 

girişimci öğretmenler ile karşılaşılması kolaylaşacaktır.  

Öğrenmenin temelini oluşturan öz, bir nesneyi parçalara ayırmak ve bu parçayı 

yeniden bir araya getirmektir. Girişimciliğin özünde zamanında harekete geçmek 

yatmaktadır. Girişimcilikte yaratıcı ve yenilikçi olmak işin çekirdeğini oluşturmak-

tadır. Yaratıcılıkta bir fikir insan bilincine yerleştiğinde kuluçka dönemi başlamak-

tadır (Aytaç, 2006). Bu süreç içinde insana kuşaktan kuşağa aktarılan birikimli bir 

sağduyu bileşimi sanki işaret direkleri ile bireyi bir hedefe götürmektedir. Her başa-

rılı girişim güçlü bir fikirle hız kazanmaktadır. Atılması gereken adım ise projelen-

dirilen bir fikri, eyleme dönüştürmektir. İnsanların birçoğu geleceği öngörmede zor-

lanmaktadırlar. Bu yüzden her bireyden yaratıcılık ve yenilikçilik için ileri bir atılım 

beklemek doğru değildir. Bununla birlikte yaratıcı düşünme eğilimine sahip bireyle-

rin ne gibi yollarla girişimciliklerini yürüttüklerine bakıldığında (Kargül, 2015); 

1. Bulundukları ortama yeni bir bakış açısı kazandırmak için fikirler üretmek,  

2. Çalıştıkları kurumda yaşanan zorluklara yönelik pratik çözüm önerileri ge-

tirmek, 

3. Meslektaşlarının bu işi daha farklı nasıl ele alacaklarının hayalini kurmak, 

4. Süreci baştan sona tarayarak inceliklere derinine inmek, 

5. Benzer problemlerin diğer kurumlar tarafından nasıl çözüldüğünü incele-

mek (Kargül, 2015). 

Girişimciler geleceğe yönelik çok ciddi öngörü sahibi, her türlü olağan durumu 

fırsata çevirmeyi bilen, çok güçlü bir hayal gücüne sahip, geleceği planlayan ve kar-

maşıklığı uyuma dönüştüren kişilerdir (Gerber, 1997). Güçlü ikna yeteneği olan gi-

rişimci bireyler, liderlik becerilerine sahip ve yaratıcı düşünebilen bireylerdir (Boz-

geyik, 2005). Okul öncesi öğretmenlerinin bu kişisel özelliklere sahip olmasıyla bir-

likte eğitimin kalitesindeki belirgin fark ortaya çıkacaktır.  

Öğretmenler; çocukların yaratıcılıklarını destekleyip onlara özgün bir ortam 

sunduklarında çocukların kendilerinde var olan yaratıcı ve girişimci ruhu ortaya çı-

karmalarını sağlayacaklardır. (Altan, 2014). Girişimcilik, öğretmen-çocuk ilişkisini 

canlı tutan ve gerekli görülen bir bileşendir (Horváthová, 2018). Okul öncesi dö-

nemde geliştirilmek istenen girişimci bireylerin yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

şey, yaratıcı düşünen ve girişimci öğretmenlerdir. 

Alanyazın incelendiğinde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eği-

limleri ile sınıf yönetimi becerileri (Zembat, İlçi Küsmüş ve Yılmaz, 2018); yaratıcı-

lık düzeyleri ile problem çözme becerileri, epistemolojik inançları ve düşünme stil-

leri (Uzunoğlu ve Demir, 2014); akademik başarıları, deneyimleri ve gelir durumları 
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(Setiawan, 2017); yaratıcılığa ilişkin görüşleri ile öğrencilerinin yaratıcılık perfor-

mansları (Ayan, 2017) arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yer almaktadır. Öte 

yandan girişimcilik kavramı ile ilgili Pınarcık, Özözen Danacı, Deniz ve Eran’ın 

(2016), okul öncesi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme becerilerinin bir alt boyutu 

olarak ele aldıkları girişimcilik becerisi üzerine yürüttükleri bir çalışmaya rastlan-

mıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin kendilerini en yetersiz hissettikleri alan girişim-

cilik olarak tespit edilmiştir. Buna ek olarak alanyazında, okul öncesi öğretmen aday-

larının öğrenmeye ilişkin tutumları ile girişimcilik düzeyleri incelenmiştir (Yavuz 

Konokman ve Yanpar Yelken, 2014). Kondracka-Szala ve Maliowska (2017) ise, 

Polonya’da yürüttükleri çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin işe alım esnasında 

önemli bir faktör olarak görülen girişimciliğin, işveren öğretmenler tarafından nasıl 

açıklandığını incelemişlerdir. Farklı branşlardaki öğretmenlerin girişimcilik düzey-

leri ile örgütsel güvenleri (Özbilen ve Oklay, 2017);  

Tüm bunlardan yola çıkılarak 21. Yüzyıl becerileri içerisinde yer alan yaratıcı 

düşünme ve girişimcilik kavramlarının (OECD, 2009) okul öncesi eğitim alanında 

sınırlı bir biçimde ele alındığı tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı 

düşünme eğilimleri ve girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara 

yönelik ihtiyaç fark edilmiş ve bu bağlamda çalışmanın amacı bu ihtiyacı karşılaya-

cak şekilde tasarlanmıştır:  

1. Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve girişimcilikleri 

ne düzeydedir? 

2. Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve girişimcilik 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın modeli 

Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ve gi-

rişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemle-

rinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model tam olarak neden-sonuç iliş-

kisini ortaya koymamakla birlikte değişkenlerden birinin durumunun bilinmesi ha-

linde diğerinin kestirilmesini sağlamaktadır (Karasar, 2000). 

 

2.2. Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul 

ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 271 okul öncesi öğ-

retmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna ait demografik bilgilere 

Tablo 1’de yer verilmiştir.  
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Tablo 1. Okul Öncesi Öğretmenlerine Ait Demografik Bilgiler 

Demografik Bilgiler  N % 

Yaş 

20 yaş ve altı 

21-25 yaş 

26-30 yaş 

31-35 yaş 

36 yaş ve üzeri 

13 

82 

86 

56 

34 

4.8 

30.3 

31.7 

20.7 

12.5 

Öğrenim Durumu 

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

21 

81 

115 

7.7 

29.9 

42.4 

Yüksek lisans 54 19.9 

Toplam  271 100 

 

2.3. Veri toplama araçları 

2.3.1. Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeği 

Özgenel ve Çetin’in (2017) geliştirdikleri Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilim-

leri Ölçeği, 6 alt boyut ve 25 maddeden oluşan beşli likert tipinde bir ölçektir. Ölçe-

ğin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan iç tutarlık katsayısına göre ölçeğin 

geneli için Cronbach Alpha değeri .87 ve faktörlerin Cronbach Alpha değeri .62-.83 

arasında bulunmuştur. Ölçekten en düşük 25, en yüksek 125 puan alınabilmektedir. 

Ölçekten alınan puanın yükselmesi bireyin yaratıcı düşünme eğilim düzeyi yükseldi-

ğini ifade etmektedir. (Özgenel ve Çetin, 2017). Bu çalışma kapsamında ise ölçeğin 

geneli için iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur.  

 

2.3.2. Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeği 

Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerini belirlemek amacıyla Deveci ve 

Çepni (2015) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Öl-

çeği” 38 maddeden ve risk alma, yenilikçi olma, kendine güven, fırsatları görme ve 

duygusal zekâ olmak üzere beş alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek 1-5 puan arasında 

değerlendirilmektedir (5=Tamamen katılıyorum, 1=Kesinlikle katılmıyorum). Alt 

ölçeklere ilişkin faktör yük değerleri .51 ve .79, madde toplam korelasyonları .35 ve 

.68 aralığında değişmektedir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .77, test- tekrar 

test tekniği için ise en düşük korelasyon katsayısı .66 olarak bulunmuştur. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 38, en yüksek puan ise 190’dır (Deveci ve Çepni, 2015). 

Bu araştırma kapsamında ölçeğin toplam iç tutarlık katsayısı .91 olarak hesaplanmış-

tır.  
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2.4. Verilerin toplanması  

Veri toplama sürecinde öncelikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin 

alınmış, ardından okul öncesi eğitim kurumlarına gidilerek okul müdürlerinden de 

gerekli izin alındıktan sonra uygulamaya başlanmıştır. Ölçekler çalışma grubundaki 

öğretmenlere elden dağıtılmış, doldurmalarını takiben teslim alınmıştır. Toplamda 

280 veri elde edilmiştir, ancak eksik ve hatalı doldurulan 9 veri araştırmaya dahil 

edilmemiştir.  

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri ile giri-

şimcilik düzeylerinin incelenmesine yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

 

Tablo 2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ve 

Girişimcilik Düzeylerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Sonuç-

ları 

 N X  ss 

Yaratıcı Düşünme Eğilimleri  

Ölçeği  
271 107.85 11.36 

Girişimcilik Ölçeği 271 160.01 15.48 

Tablo 2’de görüldüğü üzere okul öncesi öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme 

Eğilimleri Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 107.85 (max. 125- min. 25); stan-

dart sapma ise 11.36; Girişimcilik Ölçeği’nden aldıkları ortalama 160.01 (max. 190- 

min. 38), standart sapma 15.48’tür. Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme 

eğilimleri ve girişimcilik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimleri ve 

Girişimcilik Düzeyleri Arasındaki İlişki ile İlgili Yapılan Pearson Çarpım Mo-

mentler Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Puan N r p 

Yaratıcı Düşünme Eğilim-

leri Ölçeği 

 

271 

 

 

.821 

 

.000*** 

Girişimcilik Ölçeği 

***p<.001 
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Tablo 3’te görüldüğü üzere okul öncesi öğretmenlerinin Yaratıcı Düşünme 

Eğilimleri Ölçeği ile Girişimcilik Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında yüksek dü-

zeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (p<.001, r=.821). Buna göre 

okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri arttıkça, girişimcilik düzey-

lerinin de arttığı söylenebilir.  

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eği-

limleri ve girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayan (2017) ve 

Çoban (2016), okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcılık düzeylerinin yüksek olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Karaçelik (2009), okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme 

beceri düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kılıç (2017) çalışmasının sonu-

cunda öğretmenlerin kendilerini yaratıcı düşünmenin gelişmesi açısından yeterli bul-

duklarını ortaya koymuştur. Setiawan (2017), Endonezya’daki okul öncesi öğret-

menlerinin yaratıcılık düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmiştir. Dikmen Ada 

(2012) okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı liderlik düzeylerinin orta seviyenin üze-

rinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Okul öncesi öğretmenleri yaratıcı düşünme bece-

rilerinin önemli bir kişilik özelliği olduğunu belirtmelerine rağmen, bu konuda yeterli 

bilgi sahibi değillerdir (Tuncer, 2017). Öte yandan Çağ Adıgüzel (2016), sınıf öğret-

menlerinin yaratıcı düşünme beceri düzeylerinin ortalamanın altında olduğu sonu-

cuna ulaşmıştır. Kurnaz (2011) ve Polat (2017), sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık dü-

zeylerinin düşük olduğunu tespit etmişlerdir. 

Girişimcilik düzeyine bakıldığında ise Yavuz Konokman ve Yanpar Yelken 

(2014), okul öncesi öğretmen adayları ile yürüttüğü çalışmanın sonucunda öğretmen 

adaylarının girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Şahin 

ve Arcagök (2014), Pihie ve Bagheri (2011) ve Polat ve Aktop (2010), ilköğretim 

okullarında görev yapan öğretmenlerin, Uygun ve Er (2016) ise sosyal bilgiler öğret-

menlerinin girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Öte yandan 

Pınarcık ve arkadaşlarının (2016) yürüttüğü çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin 

kendilerini en yetersiz hissettikleri alan girişimcilik olmuştur. Akyürek ve Şahin 

(2013) ise ilkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerilerini kazanmalarında kendile-

rini yetersiz hissettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Özbilen ve Oklay’ın (2017) çalış-

masında da öğretmenlerin girişimcilik düzeylerine ilişkin algılarının düşük olduğu 

tespit edilmiştir. 21. yüzyıl öğretmenlerinin sahip olmaları gereken en önemli özel-

liklerin başında girişimcilik gelmektedir (Tutkun ve Aksoyalp, 2010). Bireye sağla-

dığı pek çok faydayla birlikte öğretmenlerin girişimcilik özelliklerinin desteklenmesi 
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ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Girişimciliği desteklemek üzere verilen eği-

timlerin etkili olduğunu tespit eden araştırmalar mevcuttur (Bozkurt, 2006; Sezer, 

2013; Peltonen, 2015; Ruskovaara ve Pihkala, 2013). Yapılan araştırmada okul ön-

cesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilim düzeyleri ve girişimcilik düzeylerinin 

yüksek çıkmasının nedeni olarak çalışma grubuna ilişkin özelliklerin etkili olabile-

ceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eği-

limleri ile girişimcilik düzeyleri arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğilimleri arttıkça, 

girişimcilik düzeylerinin de arttığı söylenebilir ve bu ilişki iki yönlüdür. Christianti 

ve diğerleri (2015), öğretmenlerin girişimciliklerinin desteklenmesinin yaratıcılığı da 

beraberinde getirdiğini ve girişimcilik ruhu gelişmiş bir öğretmenin yaratıcı oldu-

ğunu ifade etmektedir. Önel (2018), bireyde var olan girişimciliğin yaratıcılık özel-

liklerini ortaya çıkardığını belirtmektedir. Saraç (2019), girişimciliğin yaratıcılıkla 

yakından ilişkili bir kavram olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yenilikçi okullar için yara-

tıcı ve girişimci özellikleri olan öğretmenlerin var olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Cin ve Yumuk Günay (2013), bireylerin girişimcilik düzeyleri ile yaratıcılık-

ları arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Girişimci öğretmenlerin uygulamış 

olduğu eğitimin dünyanın ekonomik büyümesini, işlerini, inovasyonunu oluşturmada 

ve tüm sektörlerde uzun süredir devam eden ve giderek büyüyen küresel sorunlara 

çözüm bulma yeteneğine sahip mutlu vatandaşlar yetiştirme konusunda potansiyel 

bir güce sahip olduğu belirtilmektedir (Altan, 2015; Chand ve Misra, 2009). Giri-

şimci ve yaratıcı düşünme eğilimine sahip öğretmenlerin varlığı öncelikle okul ön-

cesi dönem çocuklarına ve sonra kurumlarına olumlu katkılarda bulunacaktır. Camp-

hell-Barr, Georgeson ve Varga (2015) araştırmalarının sonucunda girişimci öğret-

menlerin okullarda yürütülen faaliyetleri denetlemede ve yönetimsel sorunlara ilişkin 

görüş bildirmede daha ön planda olduklarını tespit etmişlerdir. Horvathova (2018) 

okul öncesi dönemde İngilizce eğitim veren bir grup öğretmenle yürüttüğü çalışma-

sının sonucunda girişimci öğretmenlerin, yaratıcılık düzeylerinin yüksek olduğu ay-

rıca eğitimin içeriğinde ve günlük akışta çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat 

tanıdığı tespit edilmiştir. Mert, Güney ve Güney’e (2008) göre yaratıcılık ve girişim-

cilik birbirini tamamlayan bir yapıdan oluşmaktadır. Yaratıcılık ve girişimcilik bire-

yin vazgeçemeyeceği bir özelliktir. Bununla birlikte yaratıcılık sürecinin belirlenen 

amaca ulaşmasını kolaylaştıran unsur girişimciliktir. Bu nedenle her iki beceri de 

özellikle okul öncesi öğretmenlerinin sahip olması beklenilen, onları, çocukları ve 

okul öncesi eğitim kurumlarını geliştiren beceriler olarak nitelendirilebilir.  

Buradan hareketle alana katkı sağlayacağı umularak araştırmacı ve uygulayı-

cılara çeşitli öneriler sunulmuştur: Bu araştırmanın sonucunda öğretmenlerin yaratıcı 
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düşünme eğilimi ve girişimcilik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu be-

cerileri düşük olan öğretmenler tespit edilerek, bunun sebebi üzerine derinlemesine 

araştırmalar yürütülebilir. Araştırmanın sonucunda yaratıcı düşünme eğilimi ile giri-

şimcilik arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buradan hare-

ketle, okul öncesi öğretmenlerinin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerileri üzerine 

desteklenmesine yönelik etkinlik, sempozyum ve paneller düzenlenebilir. Bu araş-

tırma okul öncesi öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırmaya okul öncesi kurum 

yöneticileri de dahil edilerek karşılaştırmalı bir çalışma yürütülebilir. Bu araştırma 

nicel araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, 

daha farklı çalışma grupları ile karşılaştırmalar içeren araştırmalar yürütülebilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA 

BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ:  

AŞIK VEYSEL MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

Öğr. Gör. Selma KOÇYİĞİT 

Cumhuriyet Üniversitesi 

ÖZET: İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler internetin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. İnternetin her geçen gün gelişimi ise sosyal medya kav-

ramını ortaya çıkarmıştır. Sosyal medya kullanımı, kullanıcılar tarafından oluş-

turulan bilginin basit, anlık ve çift taraflı olarak paylaşılmasını ya da ulaşılma-

sını sağlayan yeni bir medya biçimidir. Sosyal medyanın kendine özgü çekici-

liği, çeşitli konularda bilgi paylaşımı, interaktif olması, etkileşim sağlaması, 

bireysel düşünceleri yayınlama imkânı sunması gibi özellikler sayesinde, özel-

likle gençler sosyal medyaya büyük ilgi göstermektedir.  

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlı-

lık düzeylerini ölçmeye çalışarak, üniversite öğrencilerinin bazı tanımlayıcı 

özelliklerine göre (yaş, cinsiyet, vb.) göre sosyal medya bağımlılık düzeyleri 

araştırılacaktır.  Araştırmanın örneklemini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık 

Veysel Meslek Yüksekokulu’nda hali hazırda öğrenim görmekte olan 876 öğ-

renci oluşturmaktadır. Tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak yüz 

yüze anket yöntemi ile elde edilecek olan veriler SPSS 22.0 programında fre-

kans, faktör ve ki kare uygunluk testlerine tabi tutulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Bağımlılık, Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağım-

lılık 

 

Investigation of Social Media Dependence Levels of University Students:  

A Research on Asık Veysel MYO Students 

 

ABSTRACT: Developments in communication technologies have led 

to the emergence of the Internet. The development of the internet every day has 
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revealed the concept of social media. The use of social media is a new form of 

media that allows users to share or access information generated by users in a 

simple, instant and bilateral way. Especially young people show great interest 

to social media thanks to the unique attractiveness of social media, sharing in-

formation on various subjects, being interactive, providing interaction, and the 

opportunity to publish individual thoughts 

The aim of this study is to measure the social media dependency levels 

of university students and to investigate the social media dependency levels of 

university students according to some descriptive characteristics (age, gender, 

etc.). The sample of the study consists of 350 students who are currently stud-

ying at Aşık Veysel MYO of Sivas Cumhuriyet University. Data to be obtained 

by using face-to-face survey method using stratified random sampling method 

will be subjected to frequency, factor and chi-square compliance tests in SPSS 

22.0 program. 

Key words: Addiction, Social Media, Social Media Addiction 

 

 

1. GİRİŞ  

Gelişen teknolojinin bir yansıması olarak değişen iletişim araçları  denilince 

akla ilk sosyal medya gelmektedir. Sosyal medya günümüzde en önemli iletişim 

araçlarından birisi olma yolunda hızla ilerleyen internetin en gözde uygulamaları ara-

sında yer almaktadır. İnternet bugün artık bilgiye ulaşmak için kullanılan bir ağ ol-

manın ötesinde, bireyleri birbirine bağlayan ve sosyalleşmelerini kolaylaştıran bir 

mekan haline gelmiştir. Özellikle sosyal medya son yıllarda hayatımızı çok etkilemiş 

ve eğlenceden siyasete kadar her alanda kendini sıkça söz ettirmeye başlamıştır.      

Sosyal medya, geleneksel medyaya göre farklıdır. Sosyal medyanın en önemli 

farklılığı; herhangi bir bireyin kendisinin bu platformlarda yaratabilmesi, yorum, 

yeni fikir ve kendi görüşlerini ortaya koyarak katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya 

metin, ses, video, resim paylaşımına imkân sağlayarak, bu özelliği ile de kullanıcılara 

geniş bir kullanım olanağını sunmaktadır (Yağmurlu, 2011). 

İnternet teknolojisi ve sosyal etkileşim sosyal medya olgusunu oluşturmakta-

dır. Web 2.0, sosyal ağ ya da sosyal iletişim siteleri olarak da ifade edilen bu alan, 

yeni kuşak internet uygulamalarını içermektedir. Sosyal medya, “kullanıcılara enfor-

masyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan 

çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir” 
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Geçmişten günümüze insanlar arasında bulunan fakat somut olarak görüleme-

yen bağlantılar, internet üzerinde oluşturulan ortamda daha görünür hale gelmiştir. 

Sosyal medya internetin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişerek değişmiş ve bugün sayı-

ları yüz milyonlarla ifade edilen kullanıcı sayılarına ulaşmıştır (Korkmaz, 2013: 

109). 2019 yılında gerçekleştirilen güncel araştırma sonuçlarına göre 3,419 milyar 

insan internete bağlanmakta ve 2,307 milyar kullanıcı aktif olarak sosyal medyada 

yer almaktadır. Türkiye açısından istatistikler incelendiğinde; 82,4 milyon nüfusun, 

59,36 milyonu (nüfusun % 72’si) internete bağlanmakta ve 52 milyon( nüfusun % 

63’ü )  aktif olarak sosyal medyada yer almaktadır. (http://www.dijitalajanslar.com). 

Sosyal medya, her geçen gün daha fazla kişinin, daha fazla kuruluş ve marka-

nın ilgilendiği ve kendilerini sınırsız bir şekilde ifade edebildiği bir ortam haline dö-

nüşmüştür (Akyol vd., 2014:129). Sosyal medya artık pek çok kuruluşun ve kuruluş 

yöneticisinin başlıca gündem konularından birisi olmuştur. Karar verici pozisyo-

nunda bulunan kişiler ve danışmanlar, kuruluşlarının sosyal medya uygulamaların-

dan nasıl en etkin bir biçimde faydalanabileceğinin yollarını arama yarışı içine gir-

mişlerdir (Okay ve Okay, 2014:606) Sosyal ağ siteleri ergenler ve genç yetişkinler 

için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu durum sosyal ağ sitelerinin 

eğitim alanında da yer bulmasına ve araştırılmasına sebep olmuştur. 

Karal ve Kokoç (2010) ise yapmış oldukları çalışmada sosyal ağ kullanım 

amaçlarını, sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı kullanım, tanıma ve tanınma amaçlı 

kullanım ve eğitim amaçlı kullanım olmak üzere üç başlık altında toplamıştır. Sosyal 

etkileşim ve iletişim amaçlı kullanım kişiye özgü alan (profil, kişisel sayfa) yarat-

mak, mevcut arkadaşlarla iletişimi devam ettirmek, tanınan insanların ve arkadaşla-

rın yaşamlarını incelemek, eski arkadaşlarla tekrar iletişime geçmek, düşünceleri 

başkalarıyla paylaşmak, ilgi çeken gruplara katılmak, beğenilen nesneleri (video, re-

sim, not) paylaşmak amacıyla kullanımları içermektedir. Tanıma ve tanınma amaçlı 

sosyal ağ kullanan insanlar ise yeni insanlarla tanışmak, yeni arkadaşlıklar kurmak, 

diğer insanlar tarafından tanınmak ve farklı kültürlerden insanlarla tanışmak ama-

cıyla sosyal ağları tercih etmektedir. Eğitim amaçlı kullanım ise okul proje/ödevle-

riyle ilgili araştırma yapmak, eğitim amaçlı grupları ve etkinlikleri incelemek, gün-

cel, farklı bilgiler ve düşüncelerle karşılaşmak, yabancı dil bilgisini geliştirmek ama-

cıyla kullanımları kapsamaktadır. 
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2. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

2.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 2018 – 2019 Öğretim yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Âşık Veysel 

Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 1030 öğrenci bu araştırmanın evrenini oluş-

turmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin 

sosyal medya bağımlılık düzeyleri anket yöntemi ile değerlendirilmiştir. Meslek yük-

sekokulu öğrencilerinin, anket sorularını doğru olarak algıladıkları ve doğru yanıtlar 

verdikleri varsayılmıştır. 

Araştırmada kullanılacak veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. 

Daha fazla soru sorabilme avantajı ve cevaplanma oranının yüksek olması nedeniyle 

yüz yüze anket yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma Âşık Veysel Meslek Yükseko-

kulunda öğrenim gören 161 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Tabakalı rastgele örnek-

leme yönteminin kullanıldığı araştırmada öğrencilere anket yapılmıştır. Anket formu 

iki bölümden oluşmakta olup; ilk bölümde katılımcının demografik özelliklerini be-

lirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde uzaktan eğitim bilincini, öğ-

rencinin bakış açısını ve uzaktan eğitim teknolojik yapısını ölçmeye yönelik 38 adet 

5’li Likert ölçeğinin kullanıldığı sorular sorulmuştur.  Cevap seçenekleri (1) Hiç-

bir zaman, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sık sık, (5) Çok sık şeklinde sıralanmıştır. 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı kullanılarak frekans, faktör 

analizi ki – kare uygunluk testlerine tabi tutulmuştur.  

 

2.2 Araştırma Verileri ve Değerlendirilmesi 

2.2.1 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

Çalışmamızın temelini oluşturan sosyal medya bağımlılıklarına yönelik öğren-

cilerin bakış açılarını araştırmak için, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel 

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 161 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğren-

cilerin sosyal medya hakkındaki algıları ve demografik konular ile ilgili sorular so-

rulmuştur. Ankete katılan öğrencilerin yaş, cinsiyet ve kayıtlı olduğu meslek yükse-

kokulu programına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Ankete Katılan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Demografik Bilgileri 

 Değişken Frekans Yüzde 

Yaş 

18 – 20 67 41,6 

21 – 23 86 53,4 

24– 26 8 5 

Cinsiyet 

Bayan 43 26,7 

Erkek 118 73,3 

Kayıtlı Olunan MYO Programı 

Bankacılık ve Sigortacılık 20 12,4 

Maliye 15 9,3 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 7 4,3 

Büro Yön. ve Yönetici As. 26 16,1 

Laborant ve Vet. Sağlık 86 53,4 

Çocuk Gelişimi 7 4,3 

Tablo incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin %41,6’sının 18 – 20 , 

%53,4’ünün ise 21 – 23 yaş aralığında olduğu tespit edilmiş olup anketimize katılan 

öğrencilerin %26,7’si bayan %73,3’ü ise erkek öğrencidir. Yüksekokulumuz öğren-

cilerinden ankete katılanların %12,4’ü Bankacılık ve Sigortacılık, %9,3’ü Maliye, 

%4,3’ü Halkla İlişkiler ve Tanıtım, %16,1’i Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,  

%53,4’ü Laborant ve Veteriner Sağlık, %4,3’ü ise Çocuk Gelişimi Programına ka-

yıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Meslek Yüksekokulu öğrenci sayıları göz 

önüne alındığında doğal bir sonuçtur. Ankete katılan öğrencilerin uzaktan eğitime 

erişim şekilleri ve uzaktan eğitime devam edilmesini tercih ettikleri sorulara yönelik 

veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Ankete Katılan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

Sosyal Medyaya Ayırdıkları Ortalama Süre  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo değerlendirildiğinde öğrencilerin sosyal medyada ortalama kaç saat süre 

geçirdikleri sorulduğunda %46,6’sı 1-3 saat arasında, %25,5’i ise 4-6 saat cevabını 

belirtmişlerdir.  

 

2.3. Verilerin Değerlendirilmesi ve Bulgular 

Çalışmada ilk olarak ölçekten elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirlik-

leri incelenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ilk kez bu çalışmada kullanıldığı için 

ölçekten elde edilen verilerin geçerliliği açıklayıcı faktör analizi yöntemi kullanılarak 

test edilmiştir. Güvenilirlik çalışmasında ise Cronbach’s alpha katsayıları hesaplana-

rak ölçekten elde edilen boyutların güvenilirlikleri test edilmiştir. Güvenilirlik çalış-

masında ise Cronbach’s alpha katsayısı 0,965 olarak bulunmuştur, bu değer çalışma-

mızın oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.  

 

Yapılan Ki kare analizinde cinsiyet değişkeni ile ; 

 Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi 

zihnimi meşgul eder. (p=0,001), 

 İnternete bağlı değilken yoğun bir şekilde sosyal medyaya girmeyi düşünü-

rüm.(p=0,001) 

 Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum zamanlar olur.(p=0,000) 

önermeleri arasında fark bulunmuştur. 

 

Değişken Frekans Yüzde 

Sosyal Medyada Ortalama Kaç Saat Süre harcıyorsunuz? 

1 saatten az 14 8,7 

1-3 saat arası 75 46,6 

4-6 saat arası 41 25,5 

7-8 saat arası 25 15,5 

9 saatten fazla 6 3,7 
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Yapılan Ki kare analizinde kayıtlı olduğu myo programı değişkeni ile ; 

 Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi 

zihnimi meşgul eder.(p=0,000) 

 İnternete bağlı değilken yoğun bir şekilde sosyal medyaya girmeyi düşünü-

rüm. (p=0,000)  

 Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur. 

(p=0,000) 

 Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemem. (p=0,001)  

 Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam. (p=0,000)  

 Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya kullanırım. (p=0,000) 

 Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyada gezin-

meyi tercih ederim(p=0,000) 

 Sosyal medya kullandığım süre boyunca her şeyi unuturum. (p=0,000)  

 Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için yoğun bir istek duyarım. 

(p=0,000) 

 Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için sonuç vermeyen çabalar 

gösteririm. (p=0,000) 

 Çalışmalarıma olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı daha 

fazla kullanırım. (p=0,000) 

 Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri zamanında bitiremem 

(p=0,000) 

 Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zaman geçirmeye tercih 

ederim. (p=0,000) 

 Sosyal medya yüzünden üretkenliğim azalır. (p=0,000) 

 İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı konusunda beni eleşti-

rirler. (p=0,000) 

 Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum zamanlar olur. (p=0,000)  

 Sosyal medya kullanımı yüzünden uyku düzenimde değişiklikler/bozukluk-

lar olur. (p=0,000) 

 Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan ilişkilerimde prob-

lem yaşamama neden olur. (p=0,000) 
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 Yapmam gereken işler çoğaldıkça, sosyal medya kullanma isteğim de o öl-

çüde artar. (p=0,000) 

 Yakın zamanda sosyal medyada neler olup bittiği hakkında oldukça fazla dü-

şünürüm. (p=0,000) 

 Yapmam gereken bir iş varsa öncesinde sosyal medyayı kontrol ederim. 

(p=0,000) 

 Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz olacağını düşünü-

rüm (p=0,000) 

 Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim. (p=0,000) 

 Sosyal medya ile bağlantımı kesmeye her karar verdiğimde kendi kendime 

“birkaç dakika daha” derim. (p=0,000) 

 Sosyal medyayı, planladığımdan daha fazla kullandığım olur. (p=0,000)  

 Sosyal medya ile ilgili eylemlere (oyun, sohbet, fotoğraflara bakmak, vs) 

uzun süreler ayırırım. (p=0,000) 

 Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm 

(p=0,000) 

 Problemlerimden bunaldığımda sığındığım en iyi yer sosyal medyadır. 

(p=0,000) 

 Sosyal medya kullanımını durdurmaya çalışıp başaramadığım olur. 

(p=0,000) 

 Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen çabalar gösteririm. 

(p=0,000) 

 Sosyal medyadan dolayı hobilerime, boş zaman ve dinlenme faaliyetlerime 

daha az öncelik veririm (p=0,000) 

 Arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı ihmal ettiğim olur. (p=0,000)  

 Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla veya işle ilgili çalış-

maları ihmal ederim (p=0,000) 

 Sosyal medyada geçirdiğim zaman yüzünden okul çalışmalarım ya da işlerim 

sekteye uğrar. (p=0,000) 

 Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla dışarı çıkmaya tercih ede-

rim. (p=0,000) 
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  Sosyal medya bağımlısı olduğumu düşünüyorum  (p=0,000) 

Çalışmamızda verilerin faktör analizine uygunluğunun testi olan KMO değeri 

0,885 bulunmuştur. Yani bu çalışma mükemmel düzeyde faktör analizine uygun ol-

duğu tespiti edilmiştir. Ayrıca Bartlett Küresellik testi anlamlılık değeri de (p-de-

ğeri=0.000) bulunmuştur. Yani Ho hipotezi reddedilmiştir, veri faktör analizine uy-

gundur.  

Birinci faktör sosyal medya kullanım sürelerinin denetlenmesini  içeren 9 

maddeden oluşmaktadır. “kontol” olarak adlandırılan bu faktör toplam varyansın 

%12,580’nini açıklamaktadır. İkinci faktör ise sosyal medya kullanım amaçlarına 

dair 5 maddeden oluşmaktadır ve toplam varyansın %10,443’ünü açıklamaktadır. 

İkinci faktör “meşguliyet” olarak  isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör 4 değişkenden 

oluşmaktadır. “tekrarlanma” olarak adlandırılan bu faktör toplam varyansın 

%9,507’sini açıklamaktadır. Dördüncü faktör sosyal medyada geçirilen süreyi  kap-

sayan 6 değişkenden oluşmaktadır. “zaman” olarak isimlendirdiğimiz dördüncü fak-

tör toplam varyansın %9,252’sini açıklamaktadır. Beşinci sosyal medya kullanımının 

sonucunu içeren 4 değişkenden oluşmaktadır. Toplam varyansın %8,487’sini açıkla-

yan beşinci faktör “çözüm” olarak isimlendirilmiştir. Altıncı faktör toplam varyansın 

7,453’ünü açıklayan 5 önermeden oluşmaktadır  ve çatışma olarak isimlendirilmiştir. 

Yedinci faktör topla varyansın 6,643’ünü açıklayan 3 önermeden oluşmaktadır ve 

duygu durum  olarak isimlendirilmiştir. Sekizinci faktör ise 3 önermeden oluşmaktan 

ve toplam varyansın %5,880’inini açıklamaktadır ayrıca bağımlılık olarak isimlendi-

rilmiştir. Faktörlere göre açıklanan varyanslar; 

Faktör 1: 12,580; Faktör 2: 10,443; Faktör 3: 9,507; Faktör 4: 9,252, Faktör 5: 

8,487; Faktör 6: 7,453; Faktör: 7 6,643; Faktör 8: 5,880;  olarak gerçekleşmiştir. Be-

lirlenen 8 faktör tüm varyansın %70,244’ünü açıklamaktadır. 
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Tablo 3: Katılımcıların Sosyal Medya Bağımlılık Eğilimleri 

SOSYAL  MEDYA BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİ  x̄ SD 

  1= Hiçbir Zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Sık Sık, 5=Her Zaman 

1. KONTROL FAKTÖRÜ  

1. Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için yoğun bir istek 

duyarım. 
2.31 1.21 

2.  Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için sonuç verme-

yen çabalar gösteririm. 
2.08 1.21 

3. Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla veya işle 

ilgili çalışmaları ihmal ederim 
2.16 1.31 

4.  Sosyal medyada geçirdiğim zaman yüzünden okul çalışmalarım ya 

da işlerim sekteye uğrar. 
2.16 1.16 

5. Arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı ihmal ettiğim olur. 2.11 1.22 

6.  Sosyal medya bağımlısı olduğumu düşünüyorum 2.29 1.29 

7. Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen çabalar 

gösteririm. 
2.10 1.12 

8.  Sosyal medyada harcadığım zamanı azaltmaya çalışır, başarısız olu-

rum. 
2.22 1.16 

9. Sosyal medyadan dolayı hobilerime, boş zaman ve dinlenme faali-

yetlerime daha az öncelik veririm 
2.29 1.17 

2. MEŞGULİYET FAKTÖRÜ 

1. İnternete bağlı değilken yoğun bir şekilde sosyal medyaya girmeyi 

düşünürüm. 
2.72 1.08 

2. Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme dü-

şüncesi zihnimi meşgul eder. 
2.63 1.20 

3. Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur. 3.02 1.16 

4.  Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemem. 2.51 1.19 

5. Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam. 3.14 1.30 

3. TEKRARLANMA FAKTÖRÜ  

1. Sosyal medya kullanımı yüzünden uyku düzenimde değişiklik-

ler/bozukluklar olur. 
2.27 1.20 

2. Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri zamanında bitire-

mem 
2.18 1.30 

3. Sosyal medya kullanımını durdurmaya çalışıp başaramadığım olur. 2.29 1.23 

4. Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan ilişkile-

rimde problem yaşamama neden olur. 
2.26 1.27 



Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi 

567 

4. ZAMAN FAKTÖRÜ  

1. Sosyal medya ile bağlantımı kesmeye her karar verdiğimde kendi 

kendime “birkaç dakika daha” derim. 
2.41 1.28 

2. Sosyal medya yüzünden üretkenliğim azalır. 2.14 1.11 

3. Yakın zamanda sosyal medyada neler olup bittiği hakkında oldukça 

fazla düşünürüm. 
2.22 1.18 

4. Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim. 2.55 1.25 

5. Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz olacağını 

düşünürüm 
2.18 1.10 

6. İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı konusunda 

beni eleştirirler. 
2.04 1.15 

5. ÇÖZÜM FAKTÖRÜ  

1. Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya kullanırım. 2.44 1.38 

2. Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal med-

yada gezinmeyi tercih ederim. 
2.32 1.36 

3. Sosyal medya kullandığım süre boyunca her şeyi unuturum. 2.04 1.20 

4. Aile üyelerini sosyal medyadan dolayı ihmal ettiğim olur. 2.16 1.18 

6. ÇATIŞMA FAKTÖRÜ  

1. Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zaman geçirmeye 

tercih ederim. 
2.27 1.41 

2. Yapmam gereken işler çoğaldıkça, sosyal medya kullanma isteğim 

de o ölçüde artar. 
2.30 1.24 

3. Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum zamanlar olur. 2.04 1.33 

4. Yapmam gereken bir iş varsa öncesinde sosyal medyayı kontrol ede-

rim. 
2.30 1.24 

5. Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla dışarı çıkmaya 

tercih ederim. 
2.42 1.31 

7. DUYGU DURUM  FAKTÖRÜ  

1. Problemlerimden bunaldığımda sığındığım en iyi yer sosyal medya-

dır. 
2.21 1.21 

2. Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçi-

ririm 
2.69 1.20 

8. BAĞIMLILIK FAKTÖRÜ  

1.  Sosyal medya ile ilgili eylemlere (oyun, sohbet, fotoğraflara bak-

mak, vs) uzun süreler ayırırım. 
2.59 1.26 

2. Çalışmalarıma olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı 

daha fazla kullanırım. 
2.40 1.25 

3. Sosyal medyayı, planladığımdan daha fazla kullandığım olur. 2.50 1.11 
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Yukarıda Tablo 3’de yer alan puanlama tablosu çerçevesinde, katılımcıların 

sosyal medya kullanım ölçeğindeki yargılara verdikleri yanıtlar incelendiğinde “Sos-

yal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam” (x̄= 3.14), “Sosyal 

medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur.” (x̄ = 3.02), “İnternete 

bağlı değilken yoğun bir şekilde sosyal medyaya girmeyi düşünürüm.” (x̄= 2.72), 

“Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi zihnimi 

meşgul eder..” (x̄= 2.63) yargılarına daha fazla katıldıkları sonucuna erişilmiştir. 

Buna karşın katılımcıların “Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum za-

man olur.” (x̄ = 2.04), “Sosyal medya kullandığım süre boyunca her şeyi unuturum.” 

(x̄ = 2.04), “İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı konusunda beni 

eleştirirler.” (x̄= 2.04) yargılarına daha az katıldıkları anlaşılmaktadır  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

1996 yılından beri eğitim – öğretime devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversi-

tesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık dü-

zeylerini ölçmeye yönelik bu çalışmada; 

Çalışmanın bulguları literatür kısmında belirtilen çalışmaların bulgularıyla pa-

ralellik göstermektedir. 

 Ankete katılan öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri beklene-

nin aksine orta düzeyde çıkmıştır. 

 Sosyal medya bağımlılık düzeylerinin önemli düzeyde eğitim alınan prog-

ram ile ve onun dışında cinsiyet değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir. 

 Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri 

cinsiyete göre farklılık göstermekte sosyal medyada geçirilen süre ve sosyal med-

yaya sürekli bağlı kalma düşüncesi ve isteği erkek ve bayan öğrencilere göre farklılık 

göstermektedir. 

 Benzer farklılıklar kayıtlı olunan program öğrencileri arasında da tes-

pit edilmiştir. 
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ÖZET: Üniversite ile geleceklerini şekillendiren gençlerin eğitim öğre-

tim gördüğü üniversiteden beklentilerinin olması doğaldır. Öğrencileri iş haya-

tına hazırlayan ve mesleki yönden öğrencilerin gelişmelerine olanak sağlayan 

üniversiteler gelecek nesile insan yetiştirme konusunda önemli kurumların ba-

şında gelmektedir. Yıllar itibari ile öğrencilerin üniversite yaşamından beklen-

tileri geldikleri şehre ve almış oldukları eğitime göre farklılık göstermektedir. 

Öğrencilerin akademik beklentilerinin yanı sıra üniversitelerden sosyal, kültü-

rel, sportif beklentileri de mevcuttur. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşı-

lamaya olanak sağlayan üniversitelerden mezun olan öğrenciler hayatta daha 

başarılı daha aktif toplumun beklentilerine cevap verecek bireyler olarak yetiş-

mektedirler. Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Biga Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi, Biga Meslek Yüksekokulu ve Gökçeada Meslek Yükseko-

kulu’nda eğitim gören öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden 

beklentilerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Gökçeada ve Biga’da ilgili yılda 

eğitim gören öğrencilere anket çalışması yapılmış olup verilerin analizinde 

SPSS istatistiki paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Biga 

Uygulamalı Bilimler Fakültesinde eğitim gören öğrenciler 3.9 ortalama ile di-

ğer iki okula göre kütüphane hizmetlerinden memnundur. Gökçeada Meslek 

Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler 3.5 ortalama ile diğer iki okula göre 

kantindeki yiyecek içeceklerin sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşünmekle bir-

likte, okulun sunmuş olduğu sosyal ve kültürel faaliyetlerden 2.7 ortalama ile 

diğer iki okula göre daha iyi olduğu kanısındadır. Sonuç olarak, Gökçeada 

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden alınan yanıtların ortalamaları her iki oku-

lun öğrencileri tarafından verilen cevapların ortalamalarından yüksek bulun-

muştur. 



Suat UĞUR -  Nur DİLBAZ ALACAHAN – Yağmur AKARSU 

572 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Beklentileri, Öğrenci Beklentileri, 

Gökçeada, Biga. 

 

ABSTRACT: It is normal for young people who shape their future with 

the university to have expectations from the university they study. The univer-

sities that prepare students for the business life and enable the students to de-

velop in terms of vocational education are one of the most important instituti-

ons for human development in the next generation. The expectations of the stu-

dents from the university life differ according to the education they got and the 

city they came. Social, cultural, sportive expectations from universities as well 

as students' academic expectations are also available. Students who have gra-

duated from universities that satisfy all kinds of the needs of students are being 

educated as individuals who are more successful, more active and respond to 

the expectations of the society in life. In the study to measure the expectations 

of students studying at Biga Faculty of Applied Sciences, Biga Vocational 

School and Gökçeada Vocational School from Çanakkale Onsekiz Mart Uni-

versity in the academic year of 2018/2019, a questionnaire will be given to 

students studying in Gökçeada and Biga during the relevant year and SPSS 

statistical package program will be used in the analysis of the data. According 

to the result of the research, students studying at the Faculty of Biga Applied 

Sciences are satisfied with library services with an average of 3.9 compared to 

the other two schools. Although the students studying at Gökçeada Vocational 

School think that food and beverage in the canteen are healthy and delicious 

with an average of 3.5,  they think that social and culturel activities of the 

school is better than the other two schools with an average of 2.7. As a result, 

the averages of the responses received from the students of Gökçeada Vocati-

onal School are higher than the averages of the answers given by the students 

of both schools. 

Key Words: University Expectations, Student Expectations, Gökçeada, 

Biga. 

 

 

GİRİŞ 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru ilerleme devam ederken eğitimde 

de bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Eğitim kurumları da öğrenciler tarafından ter-

cih edilmek için kalitelerini artırarak birbirleri ile rekabete girmeye başlamışlardır. 

Öğrencilerin üniversiteden bekledikleri hizmet ile gördükleri hizmet arasındaki fark 

verilen hizmetin kalitesini göstermektedir. Bu beklenti ve gerçekleşen hizmet ara-

sında olumsuz bir boşluk var ise eğitim kurumları tarafından hizmet kalitesi artırıl-

malı ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzeltme yoluna gidilmelidir. 
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Derinlemesine araştırma yapmak, Yükseköğretim kurumlarında bilgiyi ilet-

mek açısından oldukça önemlidir. Öğrenciler, kendi beceri ve tutumlarına göre ken-

dileri için en uygun mesleği seçme yoluna giderek tercih yaparlar. Tabiki seçtikleri 

bölümlerin bulundukları üniversitelerin hangi illerde oldukları da tercih sebeplerini 

etkilemektedir. Bu bağlamda kendileri için en uygun olan üniversiteyi seçip üniver-

siteden en iyi eğitimi almayı beklerler. Yükseköğretim kurumları, eğitim alacak olan 

öğrencilere en iyi bilgi, beceri ve tutumu sağlamakla yükümlüdür. Ülkelerin geliş-

mesinde önemli bir yere sahip olan eğitim kurumları, öğrencilerin kaliteli eğitim al-

malarını ve kendilerini güvenli bir ortamda hissetmelerini sağlamalıdır.  

Kalitenin, insanların yaşamında önemli bir yere sahip olması ile birlikte öğ-

renciler açısından değerlendirildiğinde ise üniversite kalitesi iş yaşamı için önemli 

bir göstergesidir. Üniversitenin kalitesi mezun öğrencilerin akademik anlamda ken-

disini yeterli düzeyde hissetmeleri ile doğru orantılıdır. Kendisini yeter düzeyde his-

seden mezunlar iş hayatına diğer mezunlardan daha önce atılırlar. Ancak kaliteli bir 

üniversiteden bahsedildiğinde akla sadece akademik anlamda iyi eğitim veren bir ku-

ruluş gelmemelidir. Çünkü üniversiteler, öğrencilere sadece eğitim vermekle kalma-

yıp bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sportif etkinlikler de sağlamalıdır. Üniversite 

öğrencilerinin hayatları genellikle karmaşıktır. Çünkü, öğrencilerin büyük bir kısmı 

ailelerinden ilk defa ayrılmaktadır. Farklı nedenlerle üniversiteye kayıt olan öğrenci-

ler, eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak isterler. Üniversite, farklı beklentileri ve 

istekleri olan insanlara bambaşka bir dünya sunmaktadır. Üniversiteye gidenlerin 

çoğu hevesli olduğu gibi bir kısmı da belirsizlikten dolayı endişelidir. Öğrenciler, 

üniversitedeki eğitimin ortaöğretim ve liseden daha iyi olacağını beklemektedir. Bu 

beklentilerin ne derece karşılandığı, gerek eğitimini sürdüren öğrenciler açısından 

gerekse de üniversite okumayı düşünen öğrencilerin üniversite tercihlerini yapma 

aşamasında son derece önemlidir. 

Öğrencilerin üniversite seçimini pek çok faktör etkilemektedir. Bunların ba-

şında üniversitenin itibarı, yeri, standartları, ders içerikleri, öğrenim maliyetleri yer 

almaktadır. Bunların yanı sıra,  sosyal hayat, etik değerler, kültürel faaliyetler, üni-

versitenin sunacağı kulüpler, yapacağı etkinlikler ve organizasyonlar da öğrencilerin 

üniversite seçimlerini etkileyebilmektedir. 

Bu çalışma sonucunda örnek kütlede belirtilen Çanakkale Onsekiz Mart Üni-

versitesi öğrencilerinin okullarından karşılaştırmalı olarak memnuniyetleri ölçülerek, 

beklentileri değerlendirilmiştir. Beklentilerin değerlendirilmesi, memnuniyetin gö-

rülmesi ve iyileştirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

çalışma gerek eğitim gören öğrencilerin gerekse de daha sonraki yıllarda üniversiteye 

katılacak olan öğrencilerin eğitim standartlarının daha da yükseltilmesine olanak ta-

nımaktadır. Daha nitelikli üniversite ortamıyla huzur verici ve gerek eğitim gerekse 
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de sosyal imkanlar açısından tatmin edici olabilmektedir. İlgili okullarda ölçülen 

memnuniyet düzeyi ve öğrenci beklentileri daha sonraki yıllar için yapılması planla-

nan çalışmalara da kaynak niteliğinde olmaktadır. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim 

yılındaki örnek kütleden alınan sonuçlar daha sonraki yıllar için varsa eksikliklerin 

giderilmesine olanak sağlayıp aynı çalışmanın farklı yıl ve farklı öğrencilere uygula-

nıp karşılaştırılmasını da mümkün kılacaktır. Öğrencilerin memnuniyetini etkileyen 

faktörlerin öğrenilmesi daha sonraki çalışmalarda örnek kütlenin genişletilmesi ile 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yönelik memnuniyet derecesinin öğrenil-

mesini de sağlayacaktır. Bu durumun biliniyor olması yapılacak ve iyileştirilecek po-

litikalara ışık tutarak üniversitemizi her geçen gün sayıları artan üniversiteler ara-

sında ilk sıralara taşıyacaktır. Jeopolitik konum itibariyle popülaritesi yüksek olan 

üniversitemiz öğrenci memnuniyeti açısından da tercih edilen bir üniversite olmayı 

hak etmektedir. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin memnu-

niyetinin yüksek olması üniversitemizi üniversiteye giriş tercih sıralamasında ilk sı-

ralara yükseltecektir. Ayrıca, 2016 yılından bu yana Üniversite Araştırmaları Labo-

ratuvarı tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na göre 16. 

sırada yer alan her geçen yıl kendisini üst sıralara taşıyan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi’ni, yapılacak araştırma sonuçlarına göre elde edilecek olan verilerden 

hareketle daha ileriye taşımaya yönelik önlemler alınacaktır. 

 

LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

Çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kapsamında eğitim veren Biga 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Biga Meslek Yüksek Okulu ve Gökçeada Meslek 

Yüksek Okulu’nu kapsayacağından dolayı bir ilk niteliğindedir. Ayrıca konuya iliş-

kin olarak daha önce böyle bir çalışma, yapılması planlanan her üç okul için de ya-

pılmamış olmasından dolayı literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aşağıda 

konuyla ilgili yerli ve yabancı literatüre yer verilmiştir. 

Holdaway ve Kelloway,  1987 yılında, Alberta Üniversitesi’nde okuyan öğ-

rencilerin algılarını ve deneyimlerini ölçmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalış-

mada 1984 yılı için 937 birinci sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Çalışma sonu-

cuna göre, öğrencilerin üniversiteyi seçme nedenleri arasında, aile istekleri, üniver-

sitenin tanınırlığı ve aileye yakınlı gibi etkenler vardır. Ayrıca lisedeki çalışmala-

rında üniversiteye giriş için yeterli olmadığını dile getirmişlerdir. 

Aktaş, 1997 yılında, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde okuyan 331 öğ-

renciye üniversiteye uyum sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik bir çalışma yapmış-

tır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin üniversite dördüncü sınıftaki kişisel, sosyal ve 
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genel uyum düzeylerinin birinci sınıftaki uyum düzeylerinden daha anlamlı ve daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

Burgaz ve Ekinci, 2007 yılında, Hacettepe Üniversitesi’nde dokuz farklı fa-

kültede öğrenim gören 1808 3. sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Çalışmanın so-

nucuna, öğrencilerin üniversiteden beklentilerinin yüksek olmasına karşın memnu-

niyet düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kız öğrencilerinin beklenti 

düzeylerinin erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. 

Brinkworth ve diğerleri, 2008 yılında, Adelaide Üniversitesi'nde öğrenci bek-

lentileri ve öğretmen görüşlerine yönelik olarak bir araştırma yapmıştır. Fen ve sos-

yal bilimlerde görüşlerde farklılık olsa da her iki bölümde de benzerlikler ortaya çık-

mıştır. Sonuç olarak birinci sınıf öğrencilerinin beklentilerine yönelik olarak çalışma 

yapılması öngörülmüştür. 

Crisp ve diğerleri, 2009 yılında, öğrencilerin üniversiteden beklentilerine yö-

nelik olarak, 2006 yılında 979, 2007 yılında 1774, Melbourne Üniversitesinde eğitim 

gören  toplamda 2753 öğrenciye anket uygulamıştır. Sonuç olarak öğrencilerin üni-

versiteden memnun oldukları ve öğretmenlere her zaman ulaşabilmenin başarıyı ar-

tıracağını dile getirmişlerdir. Ayrıca 2007 yılında ankete katılan öğrenciler derse ka-

tılmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Torun ve diğerleri,2009 yılında, yöre halkının Kars Kafkas Üniversitesi’ne ba-

kış açısı ve beklentilerini araştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bu amaçla, 700 

kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversitenin yöre halkı 

açısından kabul gördüğü, Kars’ın ekonomik açıdan kalkınmasına olanak sağladığı, 

göç oranlarında azalmalar olduğu tespit edilmiştir. 

Insch ve Sun,  2013 yılında, üniversite öğrencilerinin üniversiteden ve üniver-

sitenin bulunduğu şehirden memnuniyetleri ölçmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. 

Çalışmada, Otaga Üniversite’nde okuyan 159 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ça-

lışma sonucuna göre, öğrencilerin genel olarak üniversitenin kurulduğu şehirden 

memnun olmakla birlikte konaklama faaliyetlerinden memnun olmadıklarını söyle-

meleri üniversiteyi olumsuz etkileyebilmektedir. 

Kandiko ve diğerleri,  2013 yılında, 2012-2013 yıllarını kapsayan İngiltere’de 

yükse öğrenimlerini gören 150 öğrenciye üniversiteden beklentilerini ölçmek ama-

cıyla bir çalışma yapmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğr3enciler genel olarak üni-

versiteden memnun olmakla birlikte üniversitenin kendilerine kariyer fırsatları sun-

maları gerektiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca öğrenciler ders içeriklerinin geliştiril-

mesi ve kendilerine geri bildirimin yapılması sonucunda akademik personelle etkili 

iletişim kurmalarının memnuniyet düzeylerini artıracaklarını da vurgulamıştır. 
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Asefi ve diğerleri 2017 yılında, Shahrekord Tıp Bilimleri Üniversitesi ebelik 

ve hemşirelik okulunda okuyan öğrencilerin beklentilerine yönelik bir çalışma yap-

mıştır. 320 öğrenciye uygulanan anket sonuçlarına göre, öğrenciler beklentilerinin 

altında bir eğitim aldıklarını ifade etmiştir. 

 

VERİ SETİ VE İSTATİSTİKSEL METODOLOJİ 

Örneklem de yer alacak öğrenci sayıları tabakalandırılmış örnekleme metodu 

ile üniversite ve bölüm öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 

Uygulamada hesaplanan örnekleme en yakın örneklem sayıları kullanılmıştır. Ger-

çekleşen örneklem sayıları aşağıda verilen tablodaki gibidir. 

 

Tablo 1: Araştırmada kullanılan örneklemin okul ve bölümlere göre dağılımı 

Okul Bölüm Kodu Bölüm Adı 
Öğrenci  

Sayıları 

Gökçeada 

Meslek Yük-

sek Okulu  

1 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 89 

2 İŞLETME YÖNETİMİ  44 

3 DIŞ TİCARET 57 

4 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 20 

GMYO Toplam Örneklem 210 

Biga Meslek 

Yüksek 

Okulu  

1 GIDA TEKNOLOJİSİ 58 

2 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMASI 52 

3 İŞLETME YÖNETİMİ 47 

4 KOOPERATİFÇİLİK 36 

5 BÖLÜM BELİRTMEYEN 32 

6 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM DAĞITIMI 26 

7 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 14 

8 OTOMOTİV 6 

9 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK 19 

BMYO Toplam Örneklem 290 

Biga Uygu-

lamalı Bilim-

ler Fakültesi 

1 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 192 

2 BANKACILIK VE FİNANS 65 

3 BOLÜM BELİRTMEYEN 68 

BUB Fakültesi Toplam Örneklem 325 

  

Toplam Örneklem 825 
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Tablo-1’de verilen örneklem rakamları, üniversite öğrencilerinin üniversite ve 

imkanları çerçevesinde bakıldığında memnuniyet düzeylerini etkin bir biçimde tem-

sil edebilmek için okul ve bölümlere 2018-2019 döneminde devam eden öğrenci sa-

yıları üzerinden aşağıdaki formulasyon ile hesaplanmıştır. 

 

 Ö.b. =Z 2 * (p) * (1-p)c 2   

Ö.b= Örneklem Büyüklüğü 

Z= Z değeri (örnek 1.96 , %95 Güven aralığında) 

P=  Olasılık değeri  

C= Güven aralığı (örnek., .05 = ±5) 

 

Likert ölçeği  

Aşağıdaki görüş bildiren önermelerin ölçümü için araştırmada 5’li likert ölçeği 

kullanılmıştır. 

8- Yemekhane hizmeti yeterlidir.  

9- Kantindeki yiyecekler sağlıklı ve lezzetlidir.  

10- Okulun sunmuş olduğu kültürel faaliyetler yeterlidir. 

11- Okulun sunmuş olduğu sosyal faaliyetler yeterlidir.  

12- Okulun fiziki şartlarından memnunum.  . 

13- Okulun sunmuş olduğu kütüphane hizmetleri yeterlidir 

14- Akademik danışmanlık hizmetleri yeterlidir 

15- İdari hizmet personeli öğrencilere karşı güler yüzlüdür.  

16- Verilen eğitim öğrencileri gelecekteki iş hayatına hazırlamak için yeterli-

dir.  

17-Ders dışındaki öğrenci- öğretim elemanı iletişimi yeterlidir.    

18- Derslikler ve laboratuvarlar ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir.  

19-  Okulun sunmuş olduğu öğrenci kulüpleri yeterlidir.  

20- Okul temizdir. 
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AMPRİK BULGULAR  

8. sorudan başlayarak 13 adet soru ile oluşturulan likert ölçeği kullanılarak 

sunulan önermeler ile öğrencilerin görüşleri toplanmıştır. 

Öğrencilerin devam ettikleri okula göre memnuniyet durumları arasında fark-

lılıkların istatistiksel olarak anlamlılığının sınanması ve farklılıkların yorumlanması 

amacı ile likert ölçeği ile yöneltilen 13 sorunun betimleyici istatistikleri hesaplan-

mıştır. Bunu takiben varyansların homojenliği test edilmiştir. Varyans analizi ile or-

talamalar arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Okul ortalamaları arasında her-

hangi bir ortalamada farklılık görüldüğü durumların akabinde çoklu karşılaştırma 

testleri ile hangi okullar lehine/aleyhine ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel 

olarak anlamlılığı araştırılmıştır. 

 

Tablo 1: Okul Bazında Yemekhane Hizmeti Yeterlidir Sorusuna Verilen Ce-

vapların Ortalamaları 

 

5'li likert ölçeği 

ile yöneltilen 

önermeler. 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N Standart Sapma Ort/C N Standart Sapma Ort/D N Standart Sapma 

Yemekhane hiz-

meti yeterlidir 
3,6 CD 209 1.146 2.5 288 1.291 2.4 323 1.192 

 

Tablo 1’de Ortalamalar kolonunda Ort/A Gökçeada MYO ortalamasını, Ort/C 

kolonu  ise Biga MYO ortalamasını ve Ort/D  Biga U.B.F ortalamasını ifade etmek-

tedir. Çoklu karşılaştırma sonuçlarının özet olarak verildiği bu tabloda A,C ve D 

harfleri ile okullar temsil edilmektedir. Tablo 1’e göre, Gökçeada MYO diğer iki 

okula göre yemekhane hizmetlerinden daha memnundur. 

 

A:Gökçeada MYO; C: Biga MYO; D: Biga U.B.F. 
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Tablo 2: Okul Bazında Kantindeki Yiyecekler Sağlıklı ve Lezzetlidir Soru-

suna Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li likert ölçeği 

ile yöneltilen 

önermeler 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N Standart Sapma Ort/C N Standart Sapma Ort/D N Standart Sapma 

Kantindeki 

yiyecekler 

sağlıklı ve 

lezzetlidir 

3,5 CD 209 1.042 3,1 D 287 1.106 2.9 324 1.046 

Tablo 2’de kantindeki yiyecekler sağlıklı ve lezzetlidir sorusuna katılım du-

rumu ortalamaları ve çoklu karşılaştırma testi sonuçları çerçevesinde diğer okul grup-

ları arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre, Gökçeada MYO ortalama değeri olan 3.5 

yanında bulunan “C” ve “D” harfleri sırası ile Biga MYO ve Biga U.B.F’ye işaret 

etmektedir. Ortalamalar arasındaki fark Gökçeada MYO ortalamasının her iki okul-

dan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu noktada Gökçeada MYO öğrencileri diğer 

iki okula göre kendi kantinlerinde bulunan yiyeceklerin lezzetli olduğu düşünmekte-

dirler. 

 

Tablo 3: Okul Bazında Okulun Sunmuş Olduğu Kültürel Faaliyetler Yeterli-

dir,  Okulun Sunmuş Olduğu Sosyal Faaliyetler Yeterlidir ve Okulun Fiziki Şartla-

rından Memnunum Sorularına Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li Li-

kert 

Ölçeği 

ile yö-

neltilen 

öner-

meler. 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Standart 

Sapma 

Ort/

C N 

Standart 

Sapma 

Ort/

D N 

Standart 

Sapma 

Okulun 

sun-

muş ol-

duğu 

2,7 

CD 

20

9 
1.164 2.3 

28

9 
1.205 2.4 

32

4 
1.078 
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kültü-

rel faa-

liyetler 

yeterli-

dir. 

Okulun 

sun-

muş ol-

duğu 

sosyal 

faali-

yetler 

yeterli-

dir. 

2,7 

CD 

20

8 
1.089 2.2 

28

9 
1.197 

2,4 

C 

32

4 
1.104 

Okulun 

fiziki 

şartları

ndan 

mem-

nunum. 

2,5 

CD 

20

8 
1.229 2.1 

28

7 
1.242 2.2 

32

2 
1.118 

Tablo 3’te soruya katılım durumu ortalamaları ve çoklu karşılaştırma testi so-

nuçları çerçevesinde diğer okul grupları arasındaki ilişki verilmiştir. Tabloda görül-

düğü gibi Gökçeada MYO lehine her iki okul arasındaki farklar istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Buna göre; Gökçeada MYO öğrencileri diğer iki okula göre 

okullarının sunmuş olduğu kültürel faaliyetlerin yeterli olduğu düşünmektedirler. 

Ayrıca, Gökçeada MYO öğrencileri diğer iki okula göre okullarının sunmuş olduğu 

sosyal faaliyetlerin de yeterli olduğu görüşündedirler. Okulun fiziki şartlarından 

memnun olma önermesine katılım durumu daha yüksek olmasına karşın Gökçeada 

MYO ortalaması 2.5 olması itibari ile memnuniyetin yüksek olduğu söylenemez. Fa-

kat, Biga MYO ve Biga U.B.F ortalamalarından yüksektir. 
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Tablo 4:  Okul Bazında Okulun Sunmuş Olduğu Kütüphane Hizmetleri Ye-

terlidir, Akademik Danışmanlık Hizmetleri Yeterlidir, İdari Hizmet Personeli Öğren-

cilere Karşı Güler Yüzlüdür Sorularına Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li Likert Ölçeği ile 

yöneltilen önermeler. 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Standart 

Sapma Ort/C N 

Standart 

Sapma Ort/D N 

Standart 

Sapma 

Okulun sunmuş ol-

duğu kütüphane hiz-

metleri yeterlidir. 

3,6 C 208 1.206 2.2 288 1.269 3,9 AC 323 1.012 

Akademik danışman-

lık hizmetleri yeterli-

dir. 

3,6 D 209 1.738 3.4 288 1.276 3.3 323 1.026 

İdari hizmet perso-

neli öğrencilere karşı 

güleryüzlüdür. 

4 D 208 1.110 3.7 285 2.699 3.7 322 1.018 

 

Tablo 4’te birlikte verilen 3 soruya katılım durumu ortalamaları ve çoklu kar-

şılaştırma testi sonuçları çerçevesinde diğer okul grupları arasındaki ilişki verilmiştir. 

Uygulanan test ve analiz sonuçlarına göre, tablo 11’de okulun sunmuş olduğu kütüp-

hane hizmetleri yeterlidir sorusuna katılım durumu ortalamaları arasındaki farklar 

Gökçeada MYO ve Biga U.B.F her iki tarafın lehine istatistiksel olarak anlamlı bu-

lunmuştur. Biga U.B.F lehine her iki okul arasındaki farklar istatistiksel olarak an-

lamlı bulunmuştur.  Sonuç olarak, en yüksek ortalama olarak 3.9 Biga U.B.F için 

hesaplanmıştır. İkinci sırada 3.6 ortalama ile Gökçeada MYO ve 2.2 ortalama ile 

Biga MYO gelmektedir. 3.9 ortalamaya sahip Biga U.B.F öğrencilerinin okulun sun-

muş olduğu kütüphane hizmetleri yeterli olduğu görüşü diğer iki okula göre daha 

yüksektir. Buradan hareketle, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğ-

rencilerin bu hizmetten diğer iki okula göre daha memnun oldukları sonucuna ulaşa-

biliriz. Tablo 4’te yer alan akademik danışmanlık hizmetleri yeterlidir sorusuna ka-

tılım durumu için Gökçeada MYO ve Biga U.B.F arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Buna göre, Gökçeada MYO öğrencilerinin Biga U.B.F öğren-
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cilerine göre okullarındaki akademik danışmanlık hizmetlerini yeterli bulduğu söy-

lenebilir. Tablo 4’de yer alan idari hizmet personeli öğrencilere karşı güleryüzlüdür 

sorusuna katılım durumu incelendiğinde en yüksek ortalamanın 4.0 olarak Gökçeada 

MYO öğrencilerinin verdiği cevaplara ait olduğu görülmektedir. Bu soru için yapılan 

karşılaştırmada Biga U.B.F ile Gökçeada MYO ortalamaları arsındaki fark istatistik-

sel olarak anlamlı bulunmuştur. Biga MYO ve Gökçeada MYO arasındaki fark ise 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sebep ile sadece Gökçeada MYO öğ-

rencilerinin Biga U.B.F öğrencilerine göre idari hizmet personeli öğrencilere karşı 

güleryüzlüdür görüşüne katıldıkları ifade edilebilir. 

 

Tablo 5: Okul Bazında Verilen Eğitim Öğrencileri Gelecekteki İş Hayatına 

Hazırlamak İçin Yeterlidir Sorusuna Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li Likert Ölçeği 

ile yöneltilen öner-

meler. 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Stan-

dart 

Sapma 

Ort/

C N 

Standart 

Sapma 

Ort/

D N 

Stan-

dart 

Sapma 

Verilen eğitim öğ-

rencileri gelecek-

teki iş hayatına ha-

zırlamak için ye-

terlidir. 

3,2 D 208 1.135 
3,3 

D 
287 1.195 2.9 323 1.120 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi Gökçeada MYO lehine Biga U.B.F ile ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gökçeada MYO öğrencileri 

verdikleri cevaplar ortalamasına göre verilen eğitimin onları gelecekteki iş hayatına 

hazırlamak için yeterli olduğu konusunda daha pozitif bir yaklaşıma sahip oldukları 

söylenebilir. Ancak Likert ölçeğine göre 3’ün kararsızlık bölgesinde olduğu unutul-

mamalıdır. Üç okulda da bu soru karşısında öğrenciler verdikleri cevapta geleceğe 

ilişkin öngörülerinde çok net olamamaktadırlar. 
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Tablo 6: Okul Bazında Ders Dışındaki Öğrenci - Öğretim Elemanı İletişimi 

Yeterlidir Sorusuna Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li Likert Öl-

çeği ile yönelti-

len önermeler. 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Standart 

Sapma Ort/C N 

Standart 

Sapma Ort/D N 

Standart 

Sapma 

Ders dışındaki 

öğrenci - öğre-

tim elemanı ile-

tişimi yeterlidir. 

4 CD 208 1.074 3,5 D 289 1.178 3.2 322 1.050 

 

Tablo 6’da ders dışındaki öğrenci - öğretim elemanı iletişimi yeterlidir soru-

suna katılım durumu ortalamaları çoklu karşılaştırma testleri özet sonuçları verilmiş-

tir. Gökçeada MYO öğrencilerinin vermiş olduğu cevaplar için hesaplanan ortalama 

4.0 ile “katılıyorum” cevabına eşittir. Aradaki farklar Gökçeada MYO lehine istatis-

tiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yni Gökçeada MYO öğrencilerinin ilgili soruya 

verdikleri yanıtların ortalamaları hem Biga MYO, hem de Biga U.B.F öğrencilerinin 

yanıtlarının ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklı bulun-

muştur. Biga MYO ortalaması 3.5 iken Biga U.B.F Ortalaması 3.2 olarak gerçekleş-

miştir. Gökçeada MYO öğrencilerinin “Ders dışındaki öğrenci - öğretim elemanı ile-

tişimi yeterlidir. “ görüşüne her iki okula göre daha fazla katıldıkları görülmektedir. 

Buna göre, Gökçeada ‘MYO öğrencileri diğer kullar ile mukayese edildiğinde ders 

dışındaki öğrenci - öğretim elemanı iletişimi yeterli bulmaktadır yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 7: Okul Bazında Derslikler Ve Laboratuvarlar İhtiyaçları Karşılayacak 

Düzeydedir Sorusuna Verilen Cevapların Ortalamaları 

 

5'li likert öl-

çeği ile yö-

neltilen öner-

meler 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/

A N 

Standart 

Sapma 

Ort/

C N 

Standart 

Sapma 

Ort/

D N 

Stan-

dart 

Sapma 
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Derslikler ve 

laboratuvar-

lar ihtiyaçları 

karşılayacak 

düzeydedir 

2,9 

CD 
209 1.126 2.2 290 1.262 

2,6 

C 

32

3 
1.128 

Tablo 7’e derslikler ve laboratuvarlar ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir so-

rusuna katılım durumu ortalamaları çoklu karşılaştırma testleri özet sonuçları veril-

miştir. Sonuçlara göre Gökçeada MYO lehine diğer her iki okul arasında bulunan 

ortalama farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. En yüksek katılım 2,9 orta-

lama ile Gökçeada MYO öğrencilerinin verdiği yanıtlar için hesaplanmıştır. Ortala-

manın 3’e yakın olması katılım durumunda kararsız kalanların çoğunlukta olduğu 

sonucuna varılabilir. Biga U.B.F’nin lehine Biga MYO ile aralarında bulunan orta-

lama fark anlamlı bulunmuştur. 

 

Tablo 8: Okul Bazında Okulun Sunmuş Olduğu Öğrenci Kulüpleri Yeterlidir 

Sorusuna Verilen Cevapların Ortalamaları 

5'li likert 

ölçeği ile 

yöneltilen 

önermeler 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz? 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Standart 

Sapma Ort/C N 

Standart 

Sapma Ort/D N 

Standart 

Sapma 

Okulun 

sunmuş ol-

duğu öğ-

renci ku-

lüpleri ye-

terlidir 

3,3 CD 209 1.216 2 289 1.166 3 C 324 1.232 

Tablo 8’de Okulun sunmuş olduğu öğrenci kulüpleri yeterlidir sorusuna katı-

lım durumu ortalamaları çoklu karşılaştırma testleri özet sonuçları verilmiştir. Gök-

çeada MYO lehine ortalamalar arasındaki farklar her iki okula mukayese edildiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gökçeada MYO öğrencilerinin verdiği ce-

vap ortalaması 3 kararsızım cevabı etrafında toplandığından burada da kesin bir yargı 

ifade etmek güçleşmektedir. Ancak yine de Gökçeada MYO öğrencilerinin görüşle-

rinin diğer iki okula göre daha olumlu olduğu söylenebilir. 
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Tablo 9:Okul Bazında Okul Temizdir Sorusuna Verilen Cevapların Ortalama-

ları 

5'li likert ölçeği ile 

yöneltilen önermeler 

Devam ettiğiniz okulu işaretleyiniz 

Gökçeada MYO Biga MYO Biga U.B.F 

Ort/A N 

Stan-

dart 

Sapma Ort/C N 

Stan-

dart 

Sapma Ort/D N 

Stan-

dart 

Sapma 

Okul temizdir 3,9 CD 208 1.074 3,5 D 289 1.200 3.1 324 1.211 

Tablo 9’da okul temizdir sorusuna katılım durumu ortalamaları çoklu karşılaş-

tırma testleri özet sonuçları verilmiştir. Okul temizdir sorusuna katılım durumu orta-

lamaları içerisinde en yüksek değer 3,9 ile Gökçeada MYO öğrencilerinin verdiği 

cevapların ortalaması olarak bulunmuştur. Bunu 3,5 ortalama ile Biga MYO öğren-

cilerinin yanıtlarının ortalaması takip etmektedir. Gökçeada MYO cevaplarının orta-

laması her iki okul ile karşılaştırıldığında farklar istatistiksel olarak anlamlı bulun-

muştur. Ortalamanın 4.0’a yakın olması itibari ile Gökçeada MYO öğrencilerinin 

okulun temiz olduğu fikrine çoğunluk ile katıldıkları sonucuna varılabilir.  

 

SONUÇ  

Çalışma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Biga Uygulamalı Bilimler Fakül-

tesi’nde, Biga Meslek Yüksekokulu’nda ve Gökçeada Meslek Yüksekokulu’nda eği-

tim gören öğrencilerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden beklentilerini ölç-

mek amacıyla yapılmıştır. Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde, Biga Meslek 

Yüksekokulu’nda ve Gökçeada Meslek Yüksek Okulu’nda öğrencilik yapan 825 ki-

şiye beklenti ve memnuniyeti ölçen 13 soru sorulmuştur. Her üç okul için yapılan 

anketlerde kadın öğrenci katılımcı sayısı 398 (toplam katılımcı sayısının %48’i), 

erkek öğrenci katılımcı sayısı ise 427’dir. Erkek katılımcılar toplam katılımcı 

sayısının %52’sini oluşturmaktadır. 

İlk olarak üç okulun öğrencilerine de tercih sebepleri sorulmuş, öğrencilerin 

%23’ü seçme ve yerleştirme sonucu puanlarının yettiği okul olarak ÇOMÜ’yü 

göstermiştir.%18’i tavsiye üzerine tercih ettiklerini söylerken, %17’si coğrafi konum 

itibariyle memleketlerine yakınlıktan dolayı tercihte bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Eğitim ve öğretimdeki şöhreti nedeniyle %8’i ÇOMÜ’yü seçmiştir. Okunulan bölüm 

ile ilgili beklentilerin araştırılması amacıyla bölüm ile ilgili beklentiniz nedir diye 
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sorulduğunda beklentilerin dağılımı ağırlıklı bir çoğunlukla (%46) saygın bir iş 

sahibi olmak cevabını vermiştir.  

Sonuç olarak 13 sorudan dokuzunda Gökçeada MYO öğrencilerinden alınan 

yanıtların ortalamaları her iki okulun öğrencileri tarafından verilen cevapların orta-

lamalarından yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak, Gökçeada MYO öğrencilerinin her 

iki okula göre daha olumlu düşünceler içinde olduğu genellemesi yapılabilir. Aşağıda 

listelenen dokuz sorunun herbiri için Gökçeada MYO lehine cevapların ortlamaları 

Biga MYO ve Biga U.B.F’ye göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Yemekhane hizmeti yeterlidir. 

Kantindeki yiyecekler sağlıklı ve lezzetlidir. 

Okulun sunmuş olduğu kültürel faaliyetler yeterlidir. 

Okulun sunmuş olduğu sosyal faaliyetler yeterlidir. 

Okulun fiziki şartlarından memnunum. 

Ders dışındaki öğrenci - öğretim elemanı iletişimi yeterlidir. 

Derslikler ve laboratuvarlar ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir. 

Okulun sunmuş olduğu öğrenci kulüpleri yeterlidir. 

Okul temizdir. 
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GRAFİK TASARIM EĞİTİMİNDE KOŞULLAR VE 

YAKLAŞIMLAR 

Dr. Öğretim Üyesi, Tülay KAYABEKİR 

Atatürk Üniversitesi 

ÖZET: Dünyada ve ülkemizde görsel tasarım eğitimi adına ortaya ko-

nan yaklaşımlar güncel koşullara göre gelişmekte, yenilenmekte ve uygu-

lanmaktadır. Ancak bu uygulamaların ülkemizde genellikle teknolojik gelişi-

min yakalanması noktasında ivedilikle üzerinde durulan bir konu olduğunu 

ifade etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü teknolojik donanım açısından yeterli 

ancak yaratıcı tasarım eğitimi açısından yetersiz yaklaşımların grafik tasarım 

eğitimi veren kurumlarda karşılaşılan en yoğun problemlerden biri olduğu 

bilinmektedir.  

Aslında eğitim programları bu yöntem ve uygulamaları öğrencilerin eği-

lim ve yetenekleri doğrultusunda destekleyecek şekilde planlanmıştır. Ancak 

bu planlama, elbetteki öğretim elemanı bakımından sayıca ve nitelik açısından 

yeterli ortamlarda işlevseldir. Bu yeterliğin sağlanamadığı ortamlarda öğren-

ciler ilgi ve eğilimleri yerine var olan ortamın ve sınırlı yaklaşımların gereğine 

uygun bir kabullenişle yüzyüze kalmaktadır.  

Bu anlamda çalışma tasarım eğitimi açısından temel yaklaşımlar üzerin-

den yöntem ve uygulamaları ele alırken, gelişmekte olan bölgelerdeki sınırlı 

koşul ve ortamlara uygun yaklaşımları belirlemek ve çözüm önerileri sunmayı 

amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Grafik, Tasarım, Eğitim, Koşullar, Yaklaşımlar 

 

Conditions and Approaches in Graphic Design Education 

 

ABSTRACT: The approaches introduced in the name of visual design 

education in the world and in our country are developed, renewed and applied 

according to the current conditions. However, it will not be wrong to express 

that these practices are an issue that is focused on urgently in our country at the 

point of the capture of technological development. Because it is known that 

inadequate approaches in terms of technological hardware but in terms of cre-

ative design education are one of the most intensive problems encountered in 

institutions providing graphic design education.  

In fact, education programs are planned to support these methods and 

practices in line with the students ' tendencies and abilities. However, this plan-
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ning is functional in terms of the number and quality of the instructor. In envi-

ronments where this competence cannot be achieved, students are confronted 

with an acceptance that is appropriate to the needs of the existing environment 

and limited approaches rather than their interests and tendencies.  

In this context, the study aims to determine the approaches to be suitable 

for the limited conditions and environments in developing regions and to pro-

vide solution suggestions while addressing the methods and applications 

through the basic approaches in terms of design education. 

Keywords: Graphic, Design, Education, Conditions, Approaches. 

 

 

1.Giriş 

Görsel tasarım; yaratıcı, çözümsel ve teknik bir faaliyettir. İletişim sorunlarına 

görsel çözümler üretimini içerir. Bu çok boyutlu ve disiplinlerarası entegrasyonu 

içeren üretim süreci gelişmiş dijital araçlar ve bilgi aktarımı sayesinde daha akıcı bir 

duruma gelmiştir. Bununla birlikte iletişimde ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen 

ilerlemeler eğitim sistemlerinin yaşanan değişimlere ayak uyduracak şekilde, ye-

niden yapılandırılmasını da etkilemektedir. Bu konuda dünyada ve ülkemizde pek 

çok yaklaşım ve yöntem geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak bu uygulama-

ların ülkeler, bölgeler, hatta şehirlerarası farklılıklar gösterdiğini ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Bu durum şehrin sosyo-ekonomik koşulları başta olmak üzere tasarım 

fakültelerinin ilgi, ihtiyaç, kadro sayısı ve nitelikleriyle de ilişkilendirilebilir. Sosyal 

ve küresel değişim de aktif bir role sahip olan grafik tasarım alanı siyasi, sosyo-

ekonomik ve çevresel değişikliklerle gelişen ortamlar gereği güncel bilgiye ve uygu-

lama alanına bağımlıdır. Ancak dijital ortamlarda güncel bilgiye ulaşabilen grafik 

bölümü öğrencileri uygulama alanı söz konusu olduğunda aynı hıza ve imkana sahip 

değildir. Bu kapsamda çalışma özellikle gelişmekte olan bölgelerdeki koşul ve yak-

laşımlara odaklanmaktadır. 

 

2. Tasarım Eğitiminde Koşullar ve Yaklaşımlar 

Görsel tasarım eğitimi artık pek çok disiplinin iç içe geçtiği ve birbirinin sınır-

larını yok ettiği bir alandır. Bu konuda dünyada ve ülkemizde görsel tasarım eğitimi 

adına ortaya konan yaklaşımlar güncel koşullara göre yenilenmekte ve gelişmektedir. 

Peki bu değişen ve yenilenen yaklaşımlar nelerdir ve ne kadarını gerçekleştirebili-

yoruz?  

Eğitim adına ortaya konan yaklaşımların temelinde üç bileşen ortaya konmak-

tadır. Bunlar “Temel teori geliştirme, yetenek geliştirme ve sosyal uygulama” 
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(Wang, 2018, 3503) olarak sınıflandırılmaktadır. “Temel teorinin amacı, öğrencilerin 

sağlam bir temel bilgi sistemi kurmalarına yardımcı olmaktır; yetenek geliştirme uy-

gulamasının amacı, öğrencilerin öznel inisiyatiflerini tam olarak kullanmalarına ve 

teorik bilgiyi dönüştürmelerine yardımcı olmaktır; sosyal uygulamanın amacı ise, 

öğrencilerin sosyal uygulamaları geliştirmelerine ve sosyal ihtiyaçların geri bildirim 

döngüsünü yoluyla hem teorik bilgiyi hem de yeteneklerinin gelişimine rehberlik et-

melerine yardımcı olmaktır (McNamara, 2015; akt.Wang, 2018:3503). 

Grafik tasarım geniş bir çalışma alanına ve ‘yaratıcı’ bir uygulama sürecine 

sahiptir. Bu nedenle kapsamlı problem çözme becerileri gerektirmektedir. Grafik ta-

sarım öğrencileri ve eğitimcileri bu süreci çeşitli uygulama yol ve yöntemleriyle be-

lirli bir tasarım dili kullanımıyla ele almaktadır. Mevcut uygulamalar öğrencilerin 

estetik, teknik ve çözüm üretimi gibi yaklaşımları geliştirmelerine ve bulundukları 

seviyeden daha yüksek seviyeye çıkmaları için düşünülmüş ve planlanmıştır. Bu du-

rum elbette öğretim elemanlarının ileri düzeyde bilgi ve eğitim gereksinimlerini, bu-

nunla birlikte, hızla gelişen güncel piyasanın seviyesi ve bu seviyenin eğitim ve öğ-

retim sürecine etkisi gibi birçok bileşeni ve değişken durumları da içine almaktadır. 

Çünkü gelişen güncel ortamlar bu hızlı değişimin gereklerine uygun yaklaşımlarla 

dönem dönem tasarım eğitimine yansımakta ve yeni uygulamaları teşvik etmektedir. 

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen uygulama alanı açısından gerçekçi yakla-

şımların ortaya konmasında yaşanan zorluklar ve bunun sürece negatif yansıması da 

gözlenmektedir. Diğer bir değişle, bir tasarımcının, günün standartlarına göre 

araştırma, geliştirme, pazarlama gibi bir çok hizmeti kapsayan üretim sürecinde etkin 

ve verimli olabilmesi için arz ve talep ilişkisinin gerçekleştiği ortamlara ihtiyaç 

vardır. Bu ilişki güncel piyasa ortamıyla işbirliği sağlayan ve diğer tasarım 

disiplinleri ile ortak paydaşa sahip bir yapının oluşmasını destekleyecek temel dina-

miklerdendir. “Genel anlamda tasarımın, özel olarak da grafik tasarımın disiplinlera-

rası ve çok disiplinli doğası öğrencilerin karşı karşıya kaldığı bir başka zorluğu 

oluşturur. Grafik tasarım, sanat ve ticaret arasındaki etkileşim, grafik tasarımcıların 

değişmekte olan bir toplumun estetik, psikolojik, iletişim, toplumsal ve işlevsel ihti-

yaçlarını ve de bu değişimin ardındaki itici güçleri anlamasını gerektirir” (Min, 

2012: 2). Ancak sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyin istenen etkileşimli ortamın 

oluşmasına ya da gelişmesine olumsuz yönde etki ettiği durumlarda, görsel tasarım 

eğitiminde ortaya konan yaklaşımlar sınırlı koşullar içinde eriyip gitmektedir. Çünkü 

gelişmiş bölgelerde, alternatif fakülteler, öğretim elemanları ve nitelikleri birbirinden 

farklı düzeyde gelişmiş alternatif iş ortamları bulunmaktadır. İhtiyaç olunduğunda 

bilgiyi ve deneyimi içinde bulunduğu ortamda bulamayan öğrenci bu alternatif or-

tamları değerlendirme şansına sahiptir.  
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Bu imkanlar gelişmekte olan bölgelerde daha sınırlı bir görünüm sunmaktadır. 

Bu nedenler koşulların sınırlı olduğu ortamlarda grafik tasarım eğitiminde “öğrencil-

erin uygulama çalışmaları yapmaları, mevcut koşulları anlama, pratik yaklaşımları 

ortaya koyabilme ve istihdam edilebilme niteliklerini kazanma” (Kayabekir, 2018: 

196) sürecine katkıda bulunmasına yönelik yaklaşımlar oldukça önemlidir. Çünkü 

“Öğrencilerimizi günümüzün küresel ekonomisindeki zorluklarla, sürekli olarak de-

ğişen teknolojilerle, karmaşık toplumsal ve siyasi şartlarla...” (Min, 2012: 2) baş ede-

bilecek şekilde güncel piyasaya hazırlamak eğitimin amaçlarından biridir. Tasarım 

eğitiminde bunun olumlu ve istendik yönde gerçekleşmesi için kendi kendine proje 

uygulamları yerine, tasarım sürecinin nitelikli deneyimsel ortamlarda 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ve yine iş gücü piyasasında kendi ekonomik se-

viyelerini koruyabilmeleri ve deneyim kazanmaları açısından da çok önemli bir süreç 

olduğu açıktır. Bunun gerçekleşmediği ortamlarda beklentilerin olumsuz yönde 

değişmesi kaçınılmazdır.  

Tasarım eğitiminin amaçlarından bir diğeri de elde edilen kazanımların öğren-

cinin yeteneklerinin farkına varmasına ve bunun hızla ekonomik ve toplumsal fay-

daya dönüşmesine yardımcı olmaktır. Bu dönüşüm verilen eğitimin niteliği ve bu 

sürece dahil olanların yetenekleri ve yeteneklerini değerlendirebilecekleri ortam ve 

imkanlarla doğal olarak ilişkilidir. Eğitimde bunun öneminin tamamen ve ya büyük 

ölçüde ortadan kalktığı bir ortamda tasarım eğitimi vermek hem çok anlamlı hem de 

oldukça zordur. Anlamlı çünkü; yaşanan gerçeklikle eğitimde ortaya konan yak-

laşımlar arasında bağlantıyı kurmak hem öğrenci hem de öğretmen açısından önem-

lidir. Zor çünkü; “tasarım eğitiminde deneyim, değerlendirme, problem çözme ve 

işbirliği gibi yaklaşımlar piyasada karşılaşılan gerçek problemlerle anlam kazanır” 

(Kayabekir, 2018: 197). Bu nedenle öğrenciye fayda sağlayabilecek ortam ve yakla-

şımların oluşturulması son derece önemlidir. Ancak mevcut koşullar bu yaklaşımı 

desteklemek yerine eğitim programında var olan derslerin piyasada değerinin olma-

dığı yönünde bir algılamaya yol açmaktadır. Maalesef bilimsel ölçütü olmayan bu 

bakış açısı piyasaya da hakimdir. Oysa, yaratıcılığın bir disiplin sorunu olduğu ve 

bunun akademik eğitimle çözülebileceği bir gerçektir ve öğrenciye aktif şekilde 

sunulmalıdır. 

Tasarım eğitiminde yaşanan sınırlayıcı koşullar arasında dikkat çeken bir diğer 

nokta da, her öğrencinin tasarım yeteneği birbirinden farklılık göstermesine rağmen 

tam tersine ilgi ve eğilimleri yerine var olan ortamın ve sınırlı yaklaşımların gereğine 

uygun bir kabullenişle yüzyüze kalmalarıdır. Eğitim programları bu farklılığı, öğren-

cilerin eğilim ve yetenekleri doğrultusunda destekleyecek şekilde planlanmıştır. An-

cak bu planlama, elbetteki öğretim elemanı bakımından sayıca ve nitelik açısından 
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yeterli ortamlarda işlevseldir. Oysa “İyi bir grafik tasarım eğitimi programı, öğrenci-

lerin her birinde doğuştan var olan farklı yetenekleri, ifade etmelerine yardım eder” 

(Karamustafa, 2003:21). Oysa tasarımcı, bir düşünceyi, bir olguyu görsel yolla anla-

tırken teknik ve bilgisel yeterliliğinin yanı sıra yeteneği, yaratıcılığı, sezgileri ve 

mantığıyla görselleştiren kişidir. Oysa “grafik tasarım eğitimi ile bireyin sanata ba-

kışında, algılayışında ve onu üretişinde gözlemlenebilir bir takım değişikliklerin ol-

ması hedeflenmektedir” (Karamustafa, 2003:21).  

Ancak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ona yardımcı olacak ortam ve yak-

laşımların oluşturulması oldukça önemliyken tam tersine var olan koşullara uyum 

sağlaması beklenmektedir. Bu durumda çözüm, öğrencinin, öğretmeni algılamasını 

beklemek yerine öğrencinin konuyu anlamasına yardımcı olacak yaklaşımlarda 

aranmalıdır. Bunu yaparken öğrencinin ilgi ve algılama düzeyleri dikkate alınmalı ve 

yetenekleri doğrultusunda yaklaşım gösterilerek üslup geliştirmelerine destek olun-

malıdır. Çünkü her öğrencinin ilgi, yetenek ve eğilimi birbirinden farklılıklar 

göstermektedir. Bu noktada da eğitimci bu eğilimleri deneyim ve gözlem yoluyla 

belirleyerek öğrenciyi var olan yeteneğini geliştirmek üzere yönlendirmelidir. Öğret-

menin rolü, öğrencilerin her şeyi hızlı bir şekilde anlamasını beklemek yerine, güncel 

projeleri dikkatlice planlayarak, hem tasarım hem de mesleki uygulama açısından 

öğrenme adımlarını düzenlemektir. “Hangi düzeyde öğretim yapılırsa yapılsın, konu 

ne olursa olsun eğitimcilerin ortak bir hedefi vardır: O da öğrencinin kendi gelişme 

kapasitesini etkili bir şekilde kullanabilmesidir” (Ülgen,1983:27). Bu nedenle tasa-

rım eğitiminde ortaya konması gereken yaklaşım, konu ne olursa olsun öğrencinin 

bütün ayrıntıları derinlemesine ele almasını, veri ve bilgileri, hayal gücüne zarar ver-

meden özümsemesine ve bunun farkına varmasını sağlamak açısından önemlidir. 

“İnsanları bireysel olarak düşünmeye teşvik eden, onlara düşüncelerini açıkça ifade 

etmeyi öğreten didaktik formlar oluşturmalıyız. Yeni tasarım eğitimi, katı ve soyut-

lanmış bir disiplin yerine, sorun çözme yöntemlerine ve disiplinlerarası (ideal olarak 

yaratıcı bilimlerle bilişsel sanatlar arasında) işbirliğine dayalı araştırmalar için bir 

çerçeve oluşturmalıdır” (Vukic, 2012:3). Çünkü tasarım eğitiminde hedef sadece pi-

yasa kaygısıyla ortaya konacak yaklaşımlarla değil öğrencilerin bireysel kimlikleri-

nin ve kendilerini gerçekleştirme sürecine katkı sağlayacak yaklaşımlarla mümkün 

olabilir. “Pratik tasarım felsefesi, küresel sermaye, teknoloji ve emekten oluşan bir 

temelden kaynaklanmalıdır. Gerçekleştirilmesi giderek zorlaşacak olan maddi bolluk 

vaadi bir yana, bu yeni felsefe tasarımcılara daha çok bireysel özgürlük sağlayabilir” 

(Vukic, 2012:3). Bu anlamda önemle dikkat edilmesi gereken nokta, disiplinlerarası 

yaklaşımın tüm sürece katkı sağlayacağının farkında olmaktır. Diğer bir değişle, ta-

sarım alanının karmaşık dünyasında ortaya konacak çözümün, sadece öznel bir yak-

laşımla değil disiplinlerarası bir anlayışla doğrulanacağı ve anlam kazanacağıdır. Bu 
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nedenle gelişmekte olan bölgelerde verilen tasarım eğitiminin her anlamda güncel 

piyasayı, sanatsal çözümleri ve küresel bağlamı anlatacak kapsamda ve nitelikte ol-

ması önemlidir.  

Bu koşulları ve yaklaşımları gerçekleştirebilmek açısından; tasarım eğitiminde 

uygulanan programlar, hem eğitimciler hem de öğrenciler açısından içinde bulun-

dukları bölgenin koşulları ve küresel bağlamda meydana gelen değişiklikler 

çerçevesinde oluşturulmalı ve geliştirilmelidir.  

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak bir tasarımcının güncel piyasada başarıyla kendi rolünü 

geçekleştirebilmesi için sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş etkileşimli or-

tamlara ihtiyaç vardır. Öğrencinin gerçek projelerle hem iş gücü piyasasında 

ekonomik konumunu koruyabilmeleri hem de güncel piyasa ortamıyla işbirliği 

sağlayan ortak paydaşa sahip yapının oluşmasını sağlayacak ilişkilerle anlam ka-

zanmaktadır. Çünkü tasarım eğitiminde süreci etkileyen en önemli etken nitelikli or-

tamlarda kazanılan deneyim ve verilen eğitimin işlev kazanmasıdır. Aksi taktirde 

eğitim programında var olan derslerin piyasada değerinin olmadığı yönünde bir al-

gılama önem kazanabilmektedir.  

Tasarım eğitimindeki uygulamalar öğrencinin öğrenmesine, odaklanmasına ve 

çözüm üretmesine yardımcı olacak ve destekleyecek nitelikte olmalıdır. Bu çok 

yönlü ve disiplinlerarası ilişkiyi zorunlu kılan anlayışa odaklanarak esnek ve gelişti-

rilebilir bir yaklaşım teşvik edilmelidir. Bu anlamda tasarım eğitimi veren ku-

rumlarda nitelik ve nicelik açıdan grafik tasarımın farklı alanlarında yetişmiş öğretim 

elemanlarına ihtiyaç vardır. Grafik tasarımın farklı alanlarında yetişmiş sayıca ve ni-

telik açısından yeterli öğretim elemanının varlığı, öğrencinin ilgi ve yeteneğini 

keşfetmesi ve geliştirmesi açısından son derece önemlidir. Hem grafik tasarım 

alanına hakim hem de bir konuda uzmanlaşmış tasarımcılar ancak özverili ve iyi 

yetişmiş eğitimcilerle yetiştirilebilir. Aksi taktirde her konuda fikri olan ancak niteli-

kli tasarım yapamayan tasarımcılar yaratılabilir.  

Bu nedenle belki tasarım eğitimi veren kurumların kuruluşunda, gelişmekte 

olan bölgelerdeki koşul ve ortamların uygunluğu dikkate alınmalı ve destekleyici 

yaklaşım ortaya konmalıdır. Bu ideal yaklaşımların peşinde öğrencilerine destek ve 

yol gösterici olmaya çalışan eğitimcilerin çabalarının karşılık bulabilmesi ancak bu 

yaklaşımlarla anlam kazanabilir.  
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı farklı sınıf düzeylerinde (9., 10., 11 ve 

12.sınıf) öğrenim gören öğrencilerin Newton’un hareket yasaları ile ilgili fikir-

lerini ortaya çıkarmaktır. Bu sebeple Balıkesir ilinde bulunan bir lisede oku-

makta olan 100 lise öğrencisine Atasoy ve Akdeniz (2007) tarafından geliştiri-

len 20 maddeden oluşan açıklamalı ve çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır. 

Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi SPSS 25 programı yardımı ile 

yapılmıştır. Verilere ait ortalama, frekans ve gruplar arası karşılaştırma analiz-

leri yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sorunun açıklama kısmında verdikleri ya-

nıtlardan elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemi ile hazırlanan rubrik-

lere göre analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda 9.sı-

nıf ile 11. sınıf ve 10.sınıf ile 11.sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin sorulara verdikleri açıklamalar incelendi-

ğinde çeşitli kavram yanılgılarının (sürtünmeli yüzeyde cisim durur; etki ve 

tepki kuvvetleri ağırlığa bağlıdır; eğer bir nesne hareket ediyorsa hareket yö-

nünde ona etki eden daima bir kuvvet vardır; iki nesne çarpıştıklarında hareketli 

olan nesne duran nesneye daha büyük bir kuvvet uygular gibi) olduğu görül-

mektedir. 

Anahtar kelimeler: Newton’un Hareket Yasaları, kavram yanılgısı, 

farklı sınıf düzeyi 

 

Different Grade Level Students’ Opinions About Newton  

Laws of Motion 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate different grade 

level (9th, 10th, 11th and 12th grades) students’ opinions about Newton laws 

of motion. For this aim, an open and multiple choice test consisting of 20 items 

developed by Atasoy and Akdeniz (2007) was applied to 100 high school stu-

dents who were studying in a high school in Balıkesir. The analysis of the quan-
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titative data obtained from the study was done with the help of SPSS 25 pro-

gram. The mean, frequency and intergroup comparisons of the data were ana-

lyzed. In addition, the qualitative data obtained from the answers given by the 

students in the explanation part of the problem were analyzed according to the 

rubrics prepared by the content analysis method. According to the results ob-

tained in the study, there is a significant difference between 9th grade and 11th 

grade and 10th grade and 11th grade. In addition, when the explanations of the 

students' explanations to the questions are examined, various misconceptions 

(the body stops on the friction surface; the effect and reaction forces are de-

pendent on weight; if an object is moving, there is always a force acting on him 

in the direction of movement; when the two objects collide, the moving object 

applies a larger force to the standing object.)  as seen. 

Keywords: Newton Laws of Motion, misconception, grade level 

 

 

1. GİRİŞ 

“Kavram”, deneyimlerimiz sonucunda iki ya da daha fazla varlığı ortak özel-

liklerine göre bir arada gruplayarak, diğer varlıklardan ayırt ettiğimizde bu grubun 

zihnimizde bir düşünce birimi olarak yer etmesidir. İşte bu düşünce birimini ifade 

etmekte kullandığımız sözcük ya da sözcükler bir kavramdır (Yaşar, 2006). Kavram 

yanılgısı ise bu düşünce birimlerinin yanlış oluşturulması ya da adlandırılmasıdır 

(Novak, 1987). 

Kavram yanılgısı bir hata veya bilgi eksikliğinden dolayı yanlış verilen yanıt 

olmayıp, zihinde bir kavramın yerine yerleştirilen tanımın, o kavramın bilimsel tanı-

mından farklı olması demektir. Eğer bir öğrenci bir kavramı yanlış açıklıyorsa, öğ-

rencide kavram yanılgısı vardır diyemeyiz. Ama eğer öğrenci bu yanlış açıklamasıyla 

yüzleştirildiğinde yaptığı açıklamayı hala savunuyorsa ve iddia ediyorsa, o zaman 

öğrencide bir kavram yanılgısı olduğu söylenebilir. 

Öğrenme ve öğretme alanlarındaki bilimsel çalışmaların bulguları, öğrenme 

sürecinde her bireyin karşımıza hazır bulunuşluk düzeyinde ve zihninde bir kavram-

sal yapıya sahip olarak geldiğini göstermektedir (Kocakülah ve Kocakülah, 2002; 

Çepni, 2006). Öğrencinin öğrenme ortamına getirdiği bu kavramsal yapının bireyin 

öğrenmesine etki eden en önemli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Ders orta-

mına getirilen bu yanlış ön bilgilerin, yeni kavramların doğru bir şekilde öğrenilme-

sine engel olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin bir olayın neden ve niçin olduğu ile 

ilgili yanlış düşüncelerini değiştirmek ve fen bilimleri öğretiminin ona göre yeniden 

düzenlenmesi için ön bilgilerinin tespit edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Os-

borne ve Wittrock, 1983; Dekkers ve Thijs, 1998). 
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Son yıllarda fen eğitiminde ve dolayısıyla fizik eğitiminde yurt içinde ve yurt 

dışında en fazla çalışılan alanların başında öğrencilerin sahip oldukları kavram ya-

nılgıları gelmektedir (Gilbert ve Watts, 1983; Driver, 1989; Novak, 1987). Özellikle 

fizik alanında yapılan gelişmeler fizik eğitiminde karşılaşılan zorlukları her geçen 

gün daha da arttırmaktadır. Önemli fizik kavramlarından biri olan “kuvvet” ile ilgili 

hemen hemen her düzeydeki öğrencide oldukça yüksek oranda kavram yanılgısı ol-

duğu yürütülen araştırmalarla ortaya konulmuştur (Watts ve Zylbersztajn, 1981; Gil-

bert, Watts ve Osborne, 1982; Trumper ve Gorsky, 1996; Jimoyiannis ve Komis, 

2003; Kurt ve Akdeniz, 2004a). 

En sık rastlanan kavram yanılgısı Newton’un birinci hareket yasası kapsa-

mında ele alınan “hareket halindeki nesneye hareketi doğrultusunda bir kuvvet etki 

etmeye devam eder” olarak ifade edilmektedir (Kurt ve Akdeniz, 2004a). Benzer bir 

şekilde Jimoyiannis ve Komis (2003) tarafından yapılan çalışmada da “hareketi sür-

dürmek için hareket yönünde etki eden bir kuvvete ihtiyaç vardır” kavram yanılgısı 

tespit edilmiştir. Newton’un üçüncü yasası ile ilgili yürütülen araştırmalarda da bir-

çok öğrencinin daha ağır veya daha hızlı olanın kafa kafaya çarpışmalarda daha kü-

çük olana daha fazla kuvvet uygulayacağını düşündüklerini göstermiştir (Maloney, 

1984; Brown, 1989; Montanero, Perez ve Suero, 1995). 

Kuvvet ve hareket ile ilgili literatürde karşılaşılan kavram yanılgılarından ba-

zıları Güneş (2017) tarafından şöyle belirtilmektedir: 

*Hareket halindeki bir cisme etkiyen net kuvvet kaldırıldığında cisim zamanla 

durur. 

*Sabit hızla hareket eden bir cisme etkiyen net bir kuvvet vardır. 

*Hareket varsa her zaman net kuvvet vardır. 

*Kuvvet varsa her zaman hareket de vardır. 

*Yerçekimi kuvveti cisimlere sadece yere düşerken etki eder. 

*Hareket eden bütün cisimlere hareketleri boyunca bir kuvvet etki eder. 

*Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanır. 

*Kuvvet bir cisimden diğerine alınıp verilir. 

*Etki ve tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir; kütlesi daha büyük olan veya 

daha hareketli olan veya daha sert olan diğerine daha büyük kuvvet uygular. 

*Eylemsizlik cisimlerin hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvettir. 
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Bu çalışmanın amacı ise farklı sınıf düzeylerinde (9., 10., 11 ve 12.sınıf) öğ-

renim gören öğrencilerin Newton’un hareket yasaları ile ilgili fikirlerini ortaya çıkar-

mak ve sınıf seviyesi arasında fark olup olmadığını tespit etmektir.  

 

2. YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Öğrencilerin Newton’un hareket yasalarına ilişkin fikirlerini ortaya çıkarmak 

için çoktan seçmeli 20 sorunun kullanıldığı bu çalışma betimsel bir araştırmadır. 

 

2.2.Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın verileri Balıkesir il merkezinde bulunan bir ortaöğretim kuru-

munda toplanmıştır. 9, 10, 11 ve 12. sınıfta okumakta olan 100 öğrenci ile araştırma 

yürütülmüştür. Öğrencilerin sınıflara göre dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. 

 

Tablo 1. Örneklemde Yer Alan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı 

Sınıf Öğrenci Sayısı (N) 

9.Sınıf 34 

10.Sınıf 17 

11.Sınıf 33 

12.Sınıf 16 

TOPLAM 100 

 

2.3.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi 

Bu çalışmada Atasoy ve Akdeniz (2007) tarafından geliştirilen “teşhis edici 

test” kullanılmıştır. 20 maddeden oluşan bu test açıklamalı-çoktan seçmeli bir testtir. 

Testin güvenilirliği 0,65 bulunmuştur. Testte yer alan 17. soru örnek olarak Şekil 

1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Testte Yer Alan Sorulardan Bir Örnek 

 

Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizi SPSS 25 programı yardımı ile 

yapılmıştır. Verilere ait ortalama, frekans ve gruplar arası karşılaştırma analizleri ya-

pılmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin sorunun açıklama kısmından elde edilen nitel veriler, içe-

rik analizi yöntemi ile hazırlanan rubriklere göre analiz edilmiştir. Bu amaçla soru 

için öğrencilerin yanıtlarının ve bu yanıtların sıklıklarının yer aldığı frekans tablosu 

hazırlanmıştır. Açık uçlu bir sorunun analiz edilmesinde öncelikle tam yanıtı belir-

leme (nomothetic) ve verilen diğer yanıtlarda yapılan açıklamalara uygun tema isim-

leri vererek belli kategoriler altında toplama (ideographic) yaklaşımları kullanılmıştır 

(Kocakülah, 1999). Testten bir sorunun nitel analizi de örnek olarak sunulmuştur. 

 

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında öğrencilerin testte yer alan sorulara verdikleri yanıt-

lar, sınıf düzeyine göre karşılaştırmalar ve bir soruya ait nitel analiz verileri sunul-

maktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin testte yer alan soruların çoktan seçmeli kıs-

mına verdikleri yanıtlar incelenmiştir. Doğru ve yanlış yanıtlar belirlenmiştir. Öğren-

cilerin sınıf seviyesine göre her bir soruya doğru yanıt veren öğrenci sayısı Tablo 

2’de verilmektedir.  
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Tablo 2. Her Bir Soruya Doğru Yanıt Veren Öğrenci Sayısı 

 1
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9
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9 6 6 3 4 0 15 3 6 2 10 20 10 7 4 1 0 2 3 4 

1
0
. 
sı
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ıf

 

3 0 3 1 6 1 4 8 2 0 6 12 3 2 2 2 0 3 2 0 

1
1
. 
sı

n
ıf

 

12 9 11 6 6 3 15 3 5 4 11 26 17 15 12 7 8 4 6 5 

1
2
.s

ın
ıf

 

6 1 0 2 1 0 8 5 3 0 7 12 4 3 5 3 4 3 1 4 

T
o
p
la

m
 

30 16 20 12 17 4 42 19 16 6 34 70 34 27 23 13 12 12 12 13 

 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin en fazla doğru yanıt verdikleri sorunun 

12. soru, en az doğru yanıt verdikleri sorunun ise 6.soru olduğu görülmektedir. Ay-

rıca araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeyine göre testten aldıkları ortalama 

puanlar Tablo 3’de verilmektedir. 

 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrenci Sayısı ve Testten Aldıkları Ortalama 

Puanlar 

Sınıf Düzeyi Öğrenci Sayısı (N) 
Testten Alınan  

Ortalama Puan 

9.Sınıf 34 3.38 

10.Sınıf 17 3.53 

11.Sınıf 33 5.61 

12.Sınıf 16 4.50 

TOPLAM 100 4.32 
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Tablo 3 incelendiğinde testten en yüksek ortalama puanın 11.sınıf öğrencileri 

tarafından alındığı görülmektedir (5.61). İkinci sırada 12. sınıf  (4.50) öğrencileri yer 

almaktadır. En düşük ortalama puanı ise 9.sınıflar (3.38) almıştır. 

Araştırmaya katılan öğrenci sayısının her grupta farklı olması ve elde edilen 

verilerin normal dağılım göstermiyor olması sebebiyle karşılaştırma yapılırken para-

metrik olmayan testler kullanılmıştır. Gruplar arasında bir fark olup olmadığı Krus-

kal-Wallıs H testi kullanılarak incelenmiştir. Kruskal-Wallis H testi, birbirinden ba-

ğımsız iki ya da daha fazla grubun bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerinin karşı-

laştırılarak iki dağılım arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacı ile 

kullanılır.  

 

Tablo 4. Değişkenlere İlişkin İstatistikler 

  Sınıf N Sıralı Ort. 

 Toplam 

9.sınıf 34 38,71 

10.sınıf 17 38,94 

11.sınıf 33 66,68 

12.sınıf 16 54,47 

Toplam 100  

 

Tablo 5. Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Chi-Square 19,355 

df 3 

Asymp. Sig. ,000 

 

Tablo 4 ve 5’den elde edilen veriler, farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören 

(9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencilerin testten aldıkları ortalama puanlar arasında anlamlı 

bir farklılık olduğunu göstermektedir (x2 = 19.355; p < .05). Hangi gruplar arasında 

farkın olduğunu tespit etmek için gruplar, ikili olarak Mann-Whitney U testi ile kar-

şılaştırılmıştır. Mann-Whitney U testi, birbirinden bağımsız iki grubun veya örnek-

lemin bağımlı bir değişkene ilişkin ölçümlerinin karşılaştırılmasında kullanılmakta-

dır. 
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Tablo 5. İkili Grup Karşılaştırmaları 

 Ortalama 

Puan 
9.Sınıf 10.Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf 

9.sınıf - - * - 

10.sınıf - - * - 

11.sınıf * * - - 

12.sınıf - - - - 

 

Tablo 5 incelendiğinde, 9.sınıf ile 11. sınıf ve 10.sınıf ile 11.sınıf düzeyleri 

arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Testten alınan ortalama puanlar incelen-

diğinde 11. sınıf öğrencilerinin testten aldıkları ortalama puanın (ort: 5.61), 9.sınıf 

(ort: 3.38) ve 10. sınıf (ort: 3.53) öğrencilerinin testten aldıkları ortalama puandan 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Testte yer alan soruların altında yer alan açıklama kısımlarına öğrencilerin ver-

dikleri yanıtlar hazırlanan rubriklere göre analiz edilmiştir. Öğrencinin teste verdiği 

yanıt ve yaptığı açıklama birlikte incelenerek kavram yanılgısının olup olmadığı tes-

pit edilmiştir. Açıklamalar için hazırlanan rubriklerin çok fazla yer tutuyor olması 

sebebiyle burada sadece bir sorunun (5.soru) analizine yer verilmiştir. Testte yer alan 

5. Soru Şekil 2‘de yer almaktadır. Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar Tablo 

6’da yer almaktadır.  

 

 

Şekil 2. Testte Yer Alan 5.Soru 
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Tablo 6. Beşinci Soruya Yapılan Açıklamalar 

YANIT  

TÜRÜ 

9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF 

ÖRNEK 

CEVAP 
Öğr. 

Kodu 

Frekans 

(%) 

Öğr. 

Kodu 

Frekans 

(%) 

Öğr. 

Kodu 

Frekans 

(%) 

Öğr. 

Kodu 

Frekans 

(%) 

D
O

Ğ
R

U
 Y

A
N

IT
 

D
o

ğ
ru

 y
an

ıt
- 

d
o

ğ
ru

 a
çı

k
-

la
m

a
 

1,34 
2 

(%5.9) 

37,41, 

46,47, 51 

5 

(%29.4) 

53,73,74,78, 

79 

5 

(%15.15) 
97 

1 

(%6.25) 

Topa yal-

nızca yer 

çekimi 

kuvveti 

etki eder. 

K
IS

M
E

N
  

D
O

Ğ
R

U
 

 Y
A

N
IT

L
A

R
 

D
o

ğ
ru

 y
an

ıt
- 

k
ıs

m
en

 d
o

ğ
ru

 a
çı

k
la

m
a 

16,29 
2 

(%5.9) 
38 

1 

(%5,9) 
- - - - 

Yerçekimi 

kuvveti 

bilyeyi 

yere çeker. 

Yerçekimi 

olmasa top 

yere düş-

mez. 

Yerçeki-

minden 

dolayı 

A'da net 

kuvvet 

oluşur. 

Y
A

N
L

IŞ
 Y

A
N

IT
L

A
R

 

Y
an

lı
ş 

y
an

ıt
- 

d
o

ğ
ru

 a
çı

k
-

la
m

a
 

- - - - - - 98 
1 

(%6.25) 
F=G=m.g 

Y
an

lı
ş 

y
an

ıt
- 

k
ıs

m
en

 d
o

ğ
ru

 

aç
ık

la
m

a 

- - - - 80 
1 

(%3.03) 
- - 

Kuvvet sa-

dece ilk 

atışta var-

dır. 

Y
an

lı
ş 

y
an

ıt
- 

y
an

lı
ş 

aç
ık

la
m

a 

2,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13, 

14,15,17,18, 

20,21,22,23, 

24,25,26,27, 

28,32,33 

25 

(%73.5) 

35,36,39,40, 

42,43, 

44,48,49,50 

10 

(%58.8) 

52,54,55,56, 

57,58, 

59,60,61,62, 

63,64, 

65,66,67,68, 

69,70, 

72,75,76,81, 

82,83,84 

25 

(%75.7) 

85,86,87,88, 

89,90,91,92, 

93,94,95,96, 

99,100 

14 

(%87.5) 

Cisme uy-

gulanan 

bir F fır-

latma kuv-

veti ve 

yerçekimi 

kuvvetinin 

bileşkesi 

vardır. 

F fırlatma 

kuvveti ile 

atılır. Yer-

çekimi ile 

aşağıya 

düşer. 

Atılırken 

hem mg 
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Beşinci soruya verilen yanıtlar incelendiğinde dokuzuncu sınıflardan iki öğ-

renci, onuncu ve on birinci sınıflardan beşer öğrenci ve on ikinci sınıflardan bir öğ-

renci olmak üzere toplamda on üç öğrencinin doğru yanıt vererek doğru açıklama 

yaptığı görülmektedir. Bu öğrenciler cisim çocuğun elinden çıktıktan sonra topa sa-

dece yerçekiminin etki edeceğini söylemektedirler. 

Kısmen doğru yanıt kategorisi incelendiğinde dokuzuncu sınıflardan iki, 

onuncu sınıflardan bir olmak üzere toplam üç öğrencinin yanıtının bu kategoride ol-

duğu görülmektedir. Bu öğrenciler teste doğru yanıt vermiş olmalarına rağmen yap-

tıkları açıklama yetersiz olduğu için yanıtları bu kategoriye alınmıştır.  

Yanlış yanıt kategorisi altındaki yanıtlar incelendiğinde yanıtların yanlış yanıt-

doğru açıklama, yanlış yanıt-kısmen doğru açıklama ve yanlış yanıt-yanlış açıklama 

olmak üzere üç alt kategoride incelendiği görülmektedir. Dokuzuncu sınıflardan bir 

öğrenci yanlış yanıt vermiş olmasına rağmen açıklaması doğrudur. On birinci sınıf-

lardan bir öğrenci de yanlış yanıt vererek kısmen doğru açıklama yapmıştır. Yanlış 

yanıt-yanlış açıklama alt kategorisi incelendiğinde ise dokuzuncu sınıflardan yirmi 

beş, onuncu sınıflardan on, on birinci sınıflardan yirmi beş ve on ikinci sınıflardan 

on dört öğrencinin yanıtının bu alt kategoride olduğu görülmektedir. Toplamda yet-

miş dört öğrencinin yanıtı bu alt kategoride bulunmaktadır. Soru ile ilgili en fazla 

kavram yanılgısının tespit edildiği alt kategoridir. Yapılan açıklamaların pek ço-

ğunda top çocuğun elinden çıktıktan sonra da uygulanan kuvvetin topa etki etmeye 

devam ettiği ifade edilmektedir. 

Konu ile ilgili alakasız yanıtlar kategorisi incelendiğinde ise toplamda sekiz 

öğrencinin yanıtının bu kategoride olduğu görülmektedir. Bu kategoride verilen ya-

nıtlar konu ile ilgili olmasına rağmen verilen durumu açıklamaya yönelik olmadığı 

için bu kategoriye alınmıştır.  

 

hem de atı-

cının ka-

zandırdığı 

hız etkili-

dir. 

Konu ile ilgili  

alakasız yanıt-

lar 

3,4,19,30,31 
5 

(%14.7) 
45 

1 

(%5.9) 
71,77 

2 

(%6.1) 
- - 

Aşağıya 

doğru F 

fırlatma 

kuvveti 

uygula-

mıştır. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma ile farklı sınıf seviyelerinde okumakta olan lise öğrencilerinin 

Newton hareket yasaları ile ilgili fikirleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Elde edi-

len sonuçlar doğrultusunda testten en yüksek ortalama puanı alan sınıfın 11. sınıflar 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan istatistiki karşılaştırmalar sonucunda da 11. sınıf ile 

9. sınıf ve 11. sınıf ile 10. sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. 

Sınıf seviyesi arttıkça testten alınan ortalama puanın arttığı görülmektedir. Fakat 

11.sınıf ile 12.sınıf düzeyleri arasında fark görülmemektedir.           

Ayrıca öğrencilerin sorulara verdikleri açıklamalar incelendiğinde çeşitli kav-

ram yanılgılarının (sürtünmeli yüzeyde cisim durur; etki ve tepki kuvvetleri ağırlığa 

bağlıdır; eğer bir nesne hareket ediyorsa hareket yönünde ona etki eden daima bir 

kuvvet vardır; iki nesne çarpıştıklarında hareketli olan nesne duran nesneye daha bü-

yük bir kuvvet uygular; gibi) olduğu görülmektedir. Bu kavram yanılgıları daha önce 

yapılan çalışmalarda tespit edilen kavram yanılgıları ile benzerlik göstermektedir 

(Jimoyiannis ve Komis, 2003; Kurt ve Akdeniz, 2004a; Güneş, 2017) 

Kuvvet kavramı Newton’a kadar, cisimlerin hareket durumları ile ilişkilendi-

rilerek tanımlanmaktadır (Stinner, 1994). Her ne kadar Newton’dan sonra kuvvet ve 

hareket kavramları birbirinden ayrılarak tanımlansa da günümüzde bile bu farkın öğ-

retimi tam olarak yapılamamaktadır. Bu durum öğrencilerin kavram yanılgılarına sa-

hip olmalarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada da kavram yanılgısı olduğu düşünü-

len öğrencilerin pek çoğunun hareketi başlatan kuvvetin hareket süresince etki et-

meye devam ettiğini, hareket yoksa kuvvet olmadığını veya kuvvet yoksa hareketin 

de olmayacağını düşündükleri görülmektedir. 

Öğrencilerin etkileşen nesneler arasındaki etki-tepki kuvvetlerini nesnelerin 

hareket durumları ile ilişkilendirmesi onların kuvvetle hareket arasında doğru orantılı 

bir ilişki olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Bu durumda, öğrencilerin 

Newton’un 1. ve 2. yasası ile ilgili sahip oldukları kavram yanılgılarının onların 

Newton’un 3. yasası ile ilgili olayları açıklarken yanılgılı ifadeler kullanmalarına ne-

den olabilmektedir (Atasoy ve Akdeniz, 2007). Öğrencilerin daha büyük ya da daha 

hızlı hareket eden cisimlerin daha fazla kuvvet uygulayacağını düşünüyor olmaları 

bu durumun bir sonucudur.  

 

5.ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin Newton’un hareket yasaları ile 

ilgili sorunlar yaşadıklarını ve çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları göstermek-

tedir. Ayrıca farklı sınıf seviyelerinde okumakta olan öğrencilerin benzer kavram ya-

nılgılarına sahip oldukları ve sınıf seviyesi arttıkça başarının bir miktar artıyor olma-

sına rağmen yine de kavram yanılgılarının devam ettiği görülmektedir. Bu sorunların 
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çözülebilmesi ve sadece Newton hareket yasaları ilgili değil bütün fizik kavramları-

nın anlamlı bir şekilde öğretilebilmesi için kavramlar düzeyinde fizik eğitimi veril-

melidir (Chi, Slotta ve Leeuw, 1994). Newton hareket yasaları ile ilgili olarak da 

öncelikle öğrencilerin kuvvet ve hareket kavramlarını doğru bir şekilde öğrenmeleri 

ve ikisi arasındaki ilişkileri doğru kurmaları sağlanmalıdır. Newton’un birinci ve 

ikinci yasasının doğru öğrenilmesi de üçüncü yasanın öğretimini kolaylaştıracaktır. 

Bu araştırmada kullanılan testin açıklama kısımları olmasına rağmen öğrenci-

lerin fikirlerini yeterince açıklamadıkları ya da açıklayamadıkları görülmüştür. Bu 

nedenle, öğrencilerin kavramlar hakkındaki fikirlerini daha ayrıntılı bir şekilde belir-

lemek için testten elde edilen veriler doğrultusunda görüşmelerin yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca ülkemizin farklı bölgelerinden, farklı seviyelerden çok sa-

yıda öğrenciye ulaşılarak, değişik teknikler (örneğin üç aşamalı sorular, vs.) kullanı-

larak, bu çalışmanın bulgularının teyidi ve farklı kavram yanılgılarının ortaya çıkıp 

çıkmadığı araştırılabilir. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİ 

BAĞLAMINDA LİDER, ETKİLİ LİDER VE 

MOTİVASYON KAVRAMLARINA İLİŞKİN ALGILARI 

Arş. Gör. Yusuf Celal EROL 

Fırat Üniversitesi 

Doç. Dr. Muhammed TURHAN 

Fırat Üniversitesi 

 Arş. Gör. Dr. Ufuk ERDOĞAN 

Fırat Üniversitesi 

ÖZET: Her kültürün kendine has özellikleri vardır. Doğu ve batı me-

deniyetleri ve kültürleri, birbirinden farklı olduğu için birinin diğerini taklit et-

mesi boş bir çabadır. Batıda üretilen bilgi batının sorunlarını çözmek için üre-

tilmiştir. Batıda üretilen bilginin kültürel farklılıklar göz ardı edilerek kullanıl-

maya çalışılması sorunlara çözüm bulmak için yeterli değerlidir. Yeni bir anla-

yışla her kültürün kendi sorunlarını doğru bir şekilde tespit etmesi ve kendine 

özgü çözümler üretmesi gerekmektedir. Geleneksel yapı ve milli değerler gü-

nümüz şartlarına entegre edilerek geçmiş ve günümüz arasında denge sağlan-

malıdır. Araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin liderlik, etkili liderlik 

ve motivasyon olgularına Türk toplumuna özgü kültürel özellikler bağlamında 

nasıl baktıklarını tespit etmeye çalışmaktır. Okul yöneticilerinden alınan görüş-

ler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve kod ve tema şeklinde sunulmuş-

tur. Okul müdürleri, lideri çalışanları yönlendirerek harekete geçiren, arkasın-

dan gidilen, amaç birlikteliği sağlayıp koordine eden, çalışanlarını etkileyen, 

yol gösterip rehberlik eden, ekip ruhu oluşturan, motive eden, empati yapan 

başroldeki kişi olarak algılamaktadırlar. Etkili liderin, arkasından kitleleri sü-

rüklemesi, sorun çözmesi, adil, karizmatik, babacan ve güler yüzlü olması ve 

kriz yönetmesi gerektiği dile getirilmiştir. Motivasyonu ise okul liderinin sağ-

laması gerektiği vurgulanmıştır. Okul liderinin çalışanları motive etmek için 

çaba sarf etmesi gerektiği dikkat çekmektedir. Liderlik ve motivasyon konula-

rında yapılacak olan çalışmaların Türk toplumuna özgü kültürel özellikleri dik-

kate alması gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Okul yöneticisi, lider, etkili lider, motivasyon. 
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School Managers' Perceptions on Leadership, Effective Leadership and 

Motivation Concepts 

 

ABSTRACT: Each culture has its own characteristics. Since eastern 

and western civilizations and cultures are different from each other, it is an 

empty effort to imitate one another. The information produced in the West was 

produced to solve the problems of the West. Trying to use the knowledge pro-

duced in the West while ignoring cultural differences is not enough to find so-

lutions to the problems. With a new understanding, each culture should cor-

rectly identify its own problems and produce unique solutions. Traditional 

structure and national values should be integrated into today's conditions and a 

balance must be established between past and present. Main purpose of the 

study is to determine whether school administrators view leadership, effective 

leadership and motivation phenomena in the context of cultural characteristics 

peculiar to Turkish society. Opinions received from school administrators were 

analyzed by content analysis method and presented in code and theme form. 

School principals perceive the leader as the leading person who directs the em-

ployees; aims together; coordinates the goals; mobilizes; influences, guides, 

motivates the employees; empathizes; and creates team spirit. It was stated that 

the effective leader should lead the masses, solve problems, be fair, charis-

matic, fatherly and friendly and manage the crisis. It is noteworthy that the 

school leader should strive to motivate employees. Studies on leadership and 

motivation should take into account the cultural characteristics specific to 

Turkish society. 

Key words: School manager, leader, effective leader, motivation. 

 

 

1. GİRİŞ 

Okul yöneticileri içerisinde doğup büyüdükleri, aile hayatında ve eğitim ör-

gütlerinde gördükleri toplumsal kültürden etkilenmekte ve okul yönetimi ile ilgili 

kavramları toplumsal kültürlerinin bakış açısına göre algılamaktadırlar. Kültür, top-

lumsal anlamda, bir toplumun karakteristiğini oluşturan ve o toplumu diğer toplum-

lardan ayıran her şey olarak tanımlanabilir (Erdoğan, 2012). Kültür, insanların dav-

ranışlarını ortak noktada tutma ve sınır işlevi görür (Sargut, 2010). Kültür, insanların 

kişiliklerini ve davranışlarını etkilemektedir (Çağlar, 2001). İnsanlar kendi ürettikleri 

kültürlerin etkisi altına girerler (Gültekin ve Sığrı, 2007). 

Batı, batı ve diğerleri anlayışıyla, kendi kültür ve değerlerini başat olarak gör-

mekte ve diğer toplumların kültür ve değerlerini önemsiz saymaktadır (Yalçın, 

2015). Batının bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi batı kültürüne hayranlık duyul-

masına ve doğunun batı hegemonyasına girmesine sebep olmuştur. Batı toplumu da 
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diğer toplumları hegemonyasına almaya çalışmıştır. Evrensellik anlayışı, batının ev-

renselleştirilmesi demektir (Yalçın, 2015). Türk toplumunda da, oryantalist düşün-

cenin de etkilemesiyle, modernleşme ve çağdaşlaşma amacıyla Türk toplumunun ve 

kültürünün geleneksel yapısı tasfiye edilmeye ve Türk toplumu batı kültürü ve de-

ğerlerinin etkisi altına sokulmaya çalışılmıştır.  

Doğu ve batı medeniyetleri ve kültürleri, birbirinden farklı olduğu için birinin 

diğerini taklit etmesi boş bir çabadır. Her kültürün kendine has özellikleri vardır. Batı 

kültürleri içerisinde bile bir kültürde üretilen yaklaşım, diğer bir batı kültüründe ça-

lışmayabilir. Yapılması gereken, geleneksel yapının ve milli değerlerin günümüz 

şartlarına entegrasyonunu sağlamaya çalışmak olmalıdır (Uğurlu, 2005). Çünkü ba-

tıda üretilen bilgi batılıların sorunlarını çözmeye yöneliktir (Yalçın, 2015). 

Batıda üretilen bilginin kültürel farklılıklar göz ardı edilerek kullanılmaya ça-

lışılması, batıda üretilen eserlerin tercüme edilmesi sorunlara çözüm olmayacaktır. 

Yeni bir anlayışla kendi sorunlarımızın doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bize özgü 

çözümler üretilmesi gerekmektedir. Batılı kültürlerde üretilen bilgi ve yaklaşımlar 

Türk eğitim sisteminde görülen ve kendisine has olan problemleri çözememektedir. 

Topluma uygun olan liderlik ve güdüleme tarzı kültüre göre değişmektedir. Eğitim 

yönetimi alanında Türk toplum kültüründe yetişmiş eğitim paydaşlarının motivasyon 

ve liderlik konularına bakışının nitel olarak detaylı bir şekilde incelenmesi gerek-

mektedir. Ayrıca, Türk kültürü perspektifinde, Türk yöneticilerinin yönetsel değer-

leri, liderlik ve motivasyon tarzları gibi değişkenleri konu edinen bilimsel çalışmalar 

yok denecek kadar çok azdır. 

Motivasyon teorileri genel olarak ABD merkezlidir ve ABD kültürüne dönük 

olarak ortaya çıkmışlardır. Batılı motivasyon teorileri genel olarak maddi güdüle-

meyi amaç edinmektedir ve insanın manevi yönünü ihmal etmektedir. Belirsizlikten 

kaçınmanın düşük erkeksi bir kültüre sahip ABD’de başarı güdüsü kuramının popü-

ler olması kültürel farklılıklar ile açıklanabilir. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek ol-

duğu ülkelerde, güvenlik motivasyonu ön plandadır. Türk toplumunda ise bireyler, 

madde ve manayı birlikte düşünen, cömert, dayanışmaya önem veren ve bencil ol-

mayan biz duygusunu önemserken, batılı bireyler, ben merkezli, dayanışmadan hoş-

lanmayan ve kendi toplumuna yabancılaşmış insan tipolojisini temsil eder. Batı me-

deniyeti girişimci bireyler yetiştirerek yükselmiş, ancak madde, güç ve tekelci mer-

kezli anlayışa yöneldikten ve insanın manevi yönüne önem vermemeye başladığı an-

dan itibaren kendini yenileyememiştir (Şimşek, 2005). Dolayısıyla, Türk toplumunda 

motivasyon Batı toplumundan farklı özellikler göstermektedir. Türk eğitimcilerini 

motive eden faktörleri belirlemek önem arz etmektedir. 
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Türk kültüründe eğitim alanına faaliyet gösteren işgörenlerin güdülenme şe-

killeri Türkiye’de eğitim alanında yaşanan sıkıntıların çözümü ile ilgili ipuçları içer-

mektedir. Doğu toplumlarına görülen ilişki temelli olma özelliği Türk yönetim kül-

türünde sıkıntılar oluşturmakta ve adaletsizlik ve objektif olmama gibi sorunlar or-

taya çıkarmaktadır. Türkiye’de, başarılı çalışmalar yapan öğretmenler, ekonomik, 

psiko-sosyal ve onursal açıdan ödüllendirilmek istemektedir. Ayrıca, öğretmenler 

ödüllendirilme konusunda yöneticilerin adil davranmadığını düşünmektedirler. Öğ-

retmenler objektif bir şekilde değerlendirilmek istemektedirler (Silah, 2001).  

Liderlik, güç ve otoriteyi temsil eder. Liderin etkisi, izleyicilerin kültürel özel-

liklerine göre farklılaşmaktadır. Yüksek güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma isteği 

olan, toplulukçu ve yöneticilerden babacan davranış beklentisinin yüksek olduğu top-

lumlarda, lider daha önemlidir ve görev ve ilişki yönelimli lidere duyulan ihtiyaç 

daha fazla olacaktır. 

ABD dışında, yerel bağlamda liderlik olgusu ile ilgili çalışma sayısı oldukça 

azdır (Sargut, 2010). Batıda üretilen liderlik yaklaşımları, birey odaklı, birey mer-

kezli, bireyi önceleyen ve ödüllendiren bir anlayışa sahiptir (Turan ve Şişman, 2013). 

Ortaklaşa davranışçı toplumlarda, işgörenler liderden, sorunları anında çözmesini, 

bilge bir kişi olmasını beklemektedirler (Sargut, 2010). 

Doğu toplumlarında liderlik, daha fazla üzerinde durulması gereken bir konu-

dur. Ortaklaşa davranışçı, güç mesafesinin fazla, dişi özelliklerin baskın, yöneticiden 

babacan davranış beklentisinin yoğun ve belirsizlikten kaçınma derecesinin yüksek 

olduğu kültürlerde görev ve ilişki yönelişli liderliğe duyulan ihtiyaç fazladır. Bu kül-

tür sınıflamasına giren toplumlarda toplum ve bireyler babacan davranışlar sergile-

mesini bekledikleri liderlerinden kendilerine hedef ve yol göstermesini, kendilerinin 

sorumluluğunu üstlenmesini, kendilerinin sorunlarıyla ilgilenmesini beklerler (Aktaş 

ve Sargut, 2011). 

Ortaklaşa davranışçı kültürlerde, batı kültürü kaynaklı liderlik yaklaşımları 

sistemi kitlemektedir. Güç mesafesinin fazlalığı ve yüksek belirsizlikten kaçma eği-

limi, liderin karizmatik özelliklerini ön plana çıkarmasını gerektirmektedir (Sargut, 

1994). Sosyo-kültürel çevrelerinde paternalizm (baba gibi davranma) ve yüksek güç 

mesafesi algılayan yöneticiler, çalışanların tepkilerini üstlenmekte ve iş zenginleştir-

mesi ve güçlendirilmesine de izin vermemektedir (Aycan, Kanungo, Mendonca, Yu, 

Deller, Stahl, Kurshid, 2000). 

Ensari ve Murphy (2003), bireyci kültürlerde karizma algısının tanımaya da-

yalı algılara dayandığını tespit etmiştir (liderlik etkililiği, bir kişinin "iyi" veya "et-
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kili" lider özelliklerine ne kadar uyduğuna dayanan bir algıdır), oysa kollektivist kül-

türlerde çıkarım temelli algılara dayanmaktadır (liderlik etkililiği, grup / organizas-

yonel performans sonuçlarına dayanan bir çıkarımdır. 

Topluma uygun olan liderlik tarzı kültüre göre değişmektedir. Avrupa’da da 

liderlik toplumsal kültüre göre farklılaşmaktadır. Kültürel değerleri farklı Avrupa ül-

kelerinin altı kümesi (Anglo, Nordic, Germen, Merkezi Avrupa, Latin ve Yakın 

Doğu Avrupa ülkeleri), liderlik prototiplerinde de farklılık göstermektedir (Bord-

beck, vd. 2000). Dimmock ve Walker (2005), eğitim yönetiminde liderlik konusunun 

yerel ve kültürel bağlam dikkate alınmadan batıdan aktarılmasının problemli oldu-

ğunu ifade etmektedirler. Yazarlar, genel ve evrensel liderlik özelliklerinin olduğunu 

ancak liderliğin bağlamsal çeşitliliğin ve özgüllüklerinin göz önüne alınması gerek-

tiğini ifade etmektedirler.  

Türkiye’de okul yöneticisi ataması kendine has bir özellik taşımaktadır. Mes-

lekte esas olan öğretmenliktir anlayışıyla okul yöneticilerinin öğretmenler arasından 

seçilmesi esastır. Türkiye’de okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak görül-

memektedir (Pelit, 2013). Ayrıca okul yöneticilerinde yöneticilik ile ilgili bir uzman-

lık aranmamaktadır. Batıl ülkelerde (ör: İngiltere ve Fransa’da) okul yönetici aday-

larının yöneticilik öncesi hizmet içi eğitim almaları esastır. Hal bu durumda iken ve 

eğitim yönetiminde süreçler birbirinden oldukça farklıyken, batıda üretilen kavram 

ve yaklaşımların Türkiye’de de olumlu sonuçlar vermesini beklemek zor olacaktır. 

Türk toplumunda, aile, eğitim ve gelenekler otorite figürü olarak görülmekte-

dir. Ayrıca, okul müdürü okuldaki en önemli otorite figürüdür. Ancak okul, okulda 

verilen eğitim, gelenekler ve eğitimler kazanılan uzmanlık otoritesi gün geçtikçe kay-

betmekte, ekonomi, popüler kültür ve teknoloji otorite figürü olmaktadır. Öğretmen-

ler ve yöneticiler, otoritenin yetenek, bilgi ve beceri temelli yasalara dayalı otorite 

figürünün olması gerektiğini düşünmektedirler (Güngör, 2010). 

Türk kültüründe İslamiyet’ten önce bile devlet yönetimi oldukça gelişmiştir 

ve devlete yönelik “baba” metaforu kullanılmaktadır ve her şey devletten beklenir 

(Ünalan ve Öztürk, 2008). Babacan liderlik, bir lider, ebeveyni andıran bir şekilde, 

astların mesleki ve kişisel yaşamlarını yönlendiren hiyerarşik ilişki karşılığında sa-

dakat ve saygı beklediği liderlik tarzıdır (Gelfand, Erez ve Aycan, 2007).  

 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Kültürlerarası belirgin farklıklar, eğitim örgütlerinde liderlik ve motivasyon 

gibi konuların evrenselliğinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Batıdan kopyalanan 
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çalışma konularıyla Türk eğitim örgütlerinde okul paydaşlarının motivasyonun sağ-

lanıp sağlanamadığı, batı tarzı liderlik yaklaşımlarının (özellikle ABD) Türk toplu-

munda işleyip işlemediğine ilişkin sorgulamalar yapmak gerekmektedir. Eğitim ör-

gütlerinde çalışan işgörenlerin liderlik ve motivasyon olgularına Türk toplumuna 

özgü kültürel farklar bağlamında diğer toplumlardan farklı bakıp bakmadıklarının 

tespit edilmeye çalışılması ve Türk kültüründe hangi tip liderlik ve motivasyon teo-

rilerinin işgörenlere uygun olduğunun ortaya konması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, araştırmanın temel amacı eğitim örgütlerinde çalışan okul yö-

neticilerinin liderlik, etkili liderlik ve motivasyon olgularına Türk toplumuna özgü 

kültürel farklar bağlamında diğer toplumlardan farklı bakıp bakmadıklarını ve ken-

dine özgülükleri tespit etmeye çalışmaktır. Eğitim yönetimi alanında Türk toplum 

kültüründe yetişmiş eğitim paydaşlarının motivasyon ve liderlik konularına bakışının 

nitel olarak detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışma, nitel bir çalışmadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış-

tır. Katılımcı olan okul yöneticilerine, lider, etkili lider ve motivasyon kavramlarına 

ilişkin algıları sorulmuştur. Verilen cevaplar içerik analizi ile analiz edilmiştir. İçerik 

analizi, verileri benzerliklerine göre belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 

araya getirilmesi ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenip yo-

rumlanması amacıyla yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kodlar ve kategoriler oluş-

turulmuştur. 48 okul yöneticisinden görüş alınmıştır. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Okul yöneticilerinin lider kavramına ilişkin algıları tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Okul Yöneticilerinin Lider Kavramına İlişkin Algıları 

LİDER 
FREKANS 

(Görüş sayısı) 

7. Çalışanları etkili şekilde yönlendirip, harekete geçirip çalıştıran 15 

8. Arkasından gidilen 9 

9. Dağınık güç, bilgi ve işgörenleri aynı amaç etrafında bir araya topla-

yıp koordine eden 
7 

10. Çalışanlarını etkileyebilen 4 

11. Rehber ve yol gösterici 4 

12. Etkili okul kültürü ve ikliminde başrol  4 
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13. Bilgi, tecrübe, yetki ve yeterlikleriyle okulu yöneten 3 

14. Bireyler arası köprü kurup ekip ruhu oluşturan 3 

15. Yüreklendiren/Motive eden 3 

16. Örgütün başındaki en üst düzey görevli 3 

17. Empati yapabilen 3 

18. İletişim becerisi yüksek 2 

19. Belli aşama ve elemelerden sonra atanan kişi 2 

20. Sorumluluk ve risk alabilen kişi 2 

21. Taklit edilen/Örnek alınan 2 

22. Yenilikçi  2 

23. Problem çözebilen 2 

24. Tarafsız/Herkese eşit mesafede 2 

25. Adil  2 

26. Destekleyici 2 

27. Yönetilenleri karar alma süreçlerine katan 2 

28. Örgütü geliştiren 2 

29. Çalışanlarına sahip çıkan 2 

30. Sevilen 2 

31. Güvenilen 1 

32. Babacan 1 

33. Anlayışlı 1 

34. Yardımsever 1 

35. Karizmatik 1 

36. Güleryüzlü 1 

37. Takdir eden 1 

38. Samimi 1 

39. Batı kültürünün etkisiyle tartışılmaya başlanan 1 

40. Üreten 1 

41. Ataerkil yapının başı 1 

42. Sorun yaşamamak için risk almayan 1 

43. Okul lideri çıkaramıyoruz, liyakat yok 1 

44. Zamanında ve doğru kararlar alıp uygulayabilen 1 

45. İşgörenlerin kendini gerçekleştirmesine fırsat veren 1 

46. Kriz anlarında ortaya çıkan 1 

47. Okul, müdürü kadar okuldur 1 

48. Kalite ve başarıyı vurgulayıp özendiren 1 

49. Etkin bir dinleyici olan 1 

50. İş yapmasını sevmediğimiz için okulda olmasını istemediğimiz kişi 1 



Yusuf Celal EROL – Muhammet TURHAN – Ufuk ERDOĞAN 

618 

Okul müdürlerinden alınan liderlik kavramıyla ilgili görüşler 104 farklı kod 

altında incelenmiştir. Okul müdürleri, lideri, çalışanları yönlendirerek harekete geçi-

ren, arkasından gidilen, amaç birlikteliği sağlayıp koordine eden, çalışanlarını etki-

leyen, yol gösterip rehberlik eden, ekip ruhu oluşturan, motive eden, empati yapan 

başroldeki kişi olarak algılamaktadırlar. Tarafsız, adil, destekleyici ve yenilikçi ol-

ması istenmektedir. Liderin çalışanlarına sahip çıkması gerektiği dile getirilmektedir. 

Belli aşamalardan sonra atanan kişi, batı kültürünün etkisiyle tartışılmaya baş-

lanan, ataerkil yapının başı, sorun yaşamamak için risk almayan, liyakat olmadığı 

için çıkaramadığımız, iş yapmasını sevmediğimiz için olmasını istemediğimiz kişi, 

görüşleri olumsuz görüşler olarak dikkat çekmektedir. Bu görüşler okul lideri seçi-

minde problemler olduğunu ifade edebilir. 

Tablo 2’de okul yöneticilerinin etkili lider kavramına ilişkin algıları yer al-

maktadır. 

 

Tablo 2. Okul Yöneticilerinin Etkili Lider Kavramına İlişkin Algıları 

ETKİLİ LİDER 
FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. İşgörenleri etkileyebilen, harekete geçirebilen 12 

2. Motive edebilen/Çalışma azmi aşılayabilen 12 

3. Grup çalışmalarını etkili bir şekilde yönlendirebilen 8 

4. Liderlik vasfını etkileyici kullanabilen/Karizmatik 6 

5. Kriz yönetebilen 5 

6. Eğitimin paydaşlarını yönetim süreçlerine katan 4 

7. Kurumun amaçlarına personelini inandıran 4 

8. Okulu geliştirmeyi amaç edinen 3 

9. Adil 3 

10. Sorun çözen 3 

11. Donanımlı 3 

12. Personeline öncülük/rehberlik eden 3 

13. Personeli tarafından benimsenmiş, sevilen, desteklenen 3 

14. Başarıyı destekleyen ve ödüllendiren 3 

15. Okul örgütünün düzenli ve etkili çalışmasını sağlayan 3 

16. Personelini dinleyen ve iyi bir iletişim ve etkileşim kuran 3 
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17. Babacan ve güleryüzlü 2 

18. Yeniliklere açık 2 

19. Samimi 2 

20. Sorumluluk veren 2 

21. Risk alabilen 2 

22. Anlayışlı 1 

23. Yardımsever 1 

24. Tarafsız 1 

25. Personelini tanıyan 1 

26. Ekibine özgüven aşılayan 1 

27. Emir kipiyle değil, saygı ve sevgi çerçevesinde otorite sağlayan 1 

28. Diğer okullara da ilham kaynağı olan 1 

29. İşinin ehli olan 1 

30. Farkındalığı yüksek olan 1 

31. Hedefleri net olan 1 

32. Doğru işlerin yapılmasını sağlayan 1 

33. Güvenilen 1 

34. Çalışanlarına güvenen 1 

35. Personelini dış etkenlere karşı koruyan 1 

36. Personelinin girişimciliğini geliştiren 1 

Okul müdürlerinin etkili liderlik ile ilgili görüşleri 103 farklı kod altında ince-

lenmiştir. «İşgörenleri harekete geçiren, motive eden, çalışma azmi aşılayan, grup 

çalışmalarını yönlendiren, karizmatik, kriz yönetebilen, kurumun amaçlarına perso-

nelini inandıran, okulu amacına uygun çalıştıran, sorun çözen, öncü lider, etkili li-

derdir» görüşü ön plana çıkmaktadır. Liderin etkili bir lider olması için adil olması, 

sorun çözmesi, motive etmesi, başarıyı destekleyip ödüllendirmesi, etkili bir iletişim 

kurması, babacan ve güleryüzlü olması beklenmektedir. 

Tablo 3’te okul yöneticilerinin motivasyon kavramına ilişkin algıları yer al-

maktadır. 
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Tablo 3. Okul Yöneticilerinin Motivasyon Kavramına İlişkin Algıları 

MOTİVASYON 
FREKANS 

(Görüş sayısı) 

1. Örgüt çalışanlarının etkili lider tarafından güdülenmesi, heyecanlan-

dırılması, etkilenmesi, iş koyulmalarının sağlanması 
19 

2. Yapılacak işin isteyerek yapılmasını sağlama 6 

3. Hedefe ulaşmak için içsel güdülenme 5 

4. Kendi arzu ve isteklerin ile davranma 2 

5. Hedefe ulaştıran etki gücü 2 

6. Personeline güleryüz gösteren, takdir eden, samimi bir lider moti-

vasyon sağlar 
2 

7. Çalışanları ödüllendirerek işlerini severek yapmalarını sağlama 2 

8. Eğitim ve öğretimde verim için motive edici sebepler ve ortam şart 2 

9. Bulunulan yere adapte olma 2 

10. Kişinin bulunduğu yere adapte olmasını sağlama 2 

11. Harekete geçiren güç ve davranışlar 2 

12. Grup ve birlik olma ruhunun oluşması, grubun ortak gayretiyle he-

defe ulaşma 
2 

13. Tüm paydaşların karar alma sürecinde dikkate alınarak verimin art-

tırılması 
1 

14. Kişide değerli olduğu hissinin ve aitlik duygusunun arttırılması 1 

15. Liderin ayrılması motivasyon kaybına neden olur 1 

16. Personelini tanıyan ve kurum amaçlarına inandıran lider güdüler 1 

17. Eğitim kurumlarında eksik olan şey 1 

18. Verimi arttırma çabası 1 

19. Kendimizden beklemediğimiz çalışmaları bile yaptırabilen şey 1 

20. Çalışanlarına örnek olma 1 

21. Çalışanlarına destek olma 1 

22. Manevi değerlerimizin ön plana çıkarılması 1 

23. Alt kademenin yöneticiyle uyum içinde hareket etmesinin sağlan-

ması 
1 

Okul müdürlerinin motivasyon kavramına ilişkin görüşleri de 59 farklı kod 

altında incelenmiştir. Çalışanların lider tarafından heyecanlandırılıp güdülenmesi, 

yapılacak işin isteyerek yapılmasının sağlanması, çalışanların ödüllendirilmesi, gü-

leryüz gösterilip samimi davranılması, çalışanlarına destek ve örnek olma görüşleri 

okul yöneticileri tarafından ön plana çıkarılmıştır. Bu görüşler okul yöneticilerinin 
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motivasyon sağlamanın liderin görevi olduğunu düşündüğünü gösterebilir. Bununla 

birlikte, içsel olarak güdülenme ve kendi arzun ve isteklerin doğrultusunda davranma 

görüşleri bireyin kendi motivasyonunu kendinin sağladığını ifade etmektedir. 

 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Okul müdürleri, lideri çalışanları yönlendirerek harekete geçiren, arkasından 

gidilen, amaç birlikteliği sağlayıp koordine eden, çalışanlarını etkileyen, yol gösterip 

rehberlik eden, ekip ruhu oluşturan, motive eden, empati yapan başroldeki kişi olarak 

algılamaktadırlar. Tarafsız, adil, destekleyici ve yenilikçi olması istenmektedir. Li-

derin çalışanlarına sahip çıkması gerektiği dile getirilmektedir. Öğretmenler, okul 

yöneticilerinin eşitlik ve adalete önem veren, iyi insan ilişkilerine sahip, empati ya-

pabilen, yol gösteren, öneri ve çözüm üretebilen liderler olmasını istemektedirler 

(Helvacı ve Aydoğan, 2011). Görev ve ilişki yönelişli liderliğe duyulan ihtiyacın 

fazla olduğu kültürlerde, toplum ve bireyler babacan davranışlar sergilemesini bek-

ledikleri liderlerinden kendilerine hedef ve yol göstermesini, kendilerinin sorumlu-

luğunu üstlenmesini, kendilerinin sorunlarına çözüm bulmasını istemektedirler (Ak-

taş ve Sargut, 2011). Liderlik süreciyle ilgili olumsuz görüşler, okul lideri çıkarma 

konusunda çözmemiz gereken problemler olduğunu göstermektedir. Çünkü Tür-

kiye’de okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak görülmemekte (Pelit, 2013) 

ve belirli kriterleri taşıyan öğretmenler arasından seçilmektedir.  

Etkili liderin, arkasından kitleleri sürüklemesi, sorun çözmesi, adil, karizma-

tik, babacan ve güleryüzlü olması ve kriz yönetmesi gerektiği dile getirilmiştir. Batı 

merkezli liderlik yaklaşımları, birey odaklı, birey merkezli, bireyi önceleyen ve ödül-

lendiren bir anlayışla üretilmiştir (Turan ve Şişman, 2013). Ortaklaşa davranışçı kül-

türlerde yetişen işgörenler ise, liderden, sorunları anında çözmesini, bilge bir kişi ol-

masını beklemektedirler (Sargut, 2010). Güç mesafesinin fazla ve belirsizlikten 

kaçma eğiliminin yüksek oluşu, liderin karizmatik özelliklerini ön plana çıkarmasını 

gerekli kılmaktadır (Sargut, 1994). Dimmock ve Walker (2005), genel ve evrensel 

liderlik özellikleri olsa da liderliğin bağlamsal çeşitliliğin ve özgüllüklerinin göz 

önüne alınması gerektiğini ve eğitim yönetiminde liderlik konusunun yerel ve kültü-

rel bağlam dikkate alınmadan batıdan aktarılmasının problemli olduğunu ifade et-

mektedirler. Karataş (2009) ise, eğitim yöneticileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında 

şu sonuçlara ulaşmıştır: Türk eğitim kurumlarında örgüt kültürü tiplerinden işgören-

lerin paylaşmayı sevdiği arkadaşça bir ortamın bulunduğu geniş aile tipi klan kültü-

rünün baskın olduğunu ifade etmektedir. Lider, akıl hocası veya ebeveyn figürü ola-

rak düşünülmektedir. Gelenekler ve bağlılık örgütü bir arada tutar. Paylaşılan ortak 

değerler ve inançlar biz duygusunu oluşturur. Ayrıca, eğitim örgütlerinde mekanik 
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ve bürokratik örgütlerin temsil ettiği düzen ve kuralların önemli görüldüğü hiyerarşi 

kültürü de yaygındır. Eğitim kurumları yönetime katılımın esas alındığı takım çalış-

ması şeklinde yönetilmektedir. Yüz yüze ve sözlü iletişim önemlidir. Yöneticiler ah-

laki ve duygusal yönden rahat etmek istemektedirler. 

Motivasyonu ise okul liderinin sağlaması gerektiği vurgulanmıştır. Okul lide-

rinin çalışanları motive etmek için çaba sarf etmesi gerektiği dikkat çekmektedir. Li-

derlik ve motivasyon konularında yapılacak olan çalışmaların Türk toplumuna özgü 

kültürel özellikleri dikkate alması gerekmektedir. Devoe ve Iyengar (2004), Kuzey 

Amerikalı yöneticilerin, çalışanlarının dışsal faktörlerle motive olduklarını; Asyalı 

yöneticilerin çalışanlarının hem içsel hem de dışsal faktörlerle motive olduklarını; 

Latin Amerikalı yöneticilerin ise çalışanlarının içsel faktörlerle motive olduklarını 

düşündükleri ifade etmektedirler. Motivasyon teorilerinin genel olarak ABD mer-

kezli olması ve ABD kültürüne dönük olarak ortaya çıkması, motivasyon kavramına 

ilişkin çalışmalarda kültürün etkisinin gözardı edilmesine sebep olmuştur. Batıda 

üretilen motivasyon teorileri genel olarak maddi güdülemeyi amaç edinmektedir ve 

insanın manevi yönünü ihmal etmektedir. Belirsizlikten kaçınmanın düşük erkeksi 

bir kültüre sahip ABD’de başarı güdüsü kuramının popüler olması kültürel farklılık-

lar ile açıklanabilir. Türk kültüründe yetişen bireyler, madde ve manayı birlikte dü-

şünen, cömert, dayanışmaya önem veren ve bencil olmayan biz duygusunu önemser-

ken, batı kültüründe yetişen bireyler, ben merkezli, dayanışmadan hoşlanmayan ve 

kendi toplumuna yabancılaşmış insan tipolojisini temsil eder. Batı medeniyeti giri-

şimci bireyler yetiştirerek yükselmiş, ancak madde, güç ve tekelci merkezli anlayışa 

yöneldikten ve insanın manevi yönüne önem vermemeye başladığı andan itibaren 

kendini yenileyememiştir (Şimşek, 2005). Dolayısıyla, Türk toplumunda motivasyon 

Batı toplumundan farklı özellikler göstermektedir. Türk eğitimcilerini motive eden 

faktörleri belirlemek önem arz etmektedir. 
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ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDA AMBALAJLARINDA 

KARAKTER KULLANIMININ GRAFİK TASARIM 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Dide AKDAĞ SATIR 

İstanbul Kültür Üniversitesi 

ÖZET: Günümüz rekabet ortamında, teknolojinin gelişimi ile birlikte 

değişen ve dönüşen ambalaj tasarımları, tüketicinin de beklentilerini değiştir-

mektedir. Bu bağlamda temel işlevi ürünü koruma, bilgilendirme ve değer 

katma olan ambalaj tasarımının, üstlendiği rollerin önemi ve kapsamı da art-

mıştır. Karakter tasarımının ambalaj tasarımı içindeki yeri, özel bir tasarım ala-

nıdır. Bu durum, tasarımı oluşturan öğelerle birlikte tasarımcıya düşen sorum-

lulukları da artırmaktadır. Bu çalışma ile ambalaj tasarımlarının yeni tasarım 

anlayışlarına, yaşam tarzlarına uygunluğu ve kültürel etkiler de göz önüne ala-

rak iyi bir tasarım için yapılması gerekenler ortaya konulmaktadır. Sektörde 

güncel olarak market raflarında yer alan ve üzerinde karakter tasarımı bulunan 

çocuklara yönelik gıda ambalajı örnekleri arasından, uygun örnekleme yöntemi 

ile seçim yapılmıştır. Örnekler, tasarım özellikleri üzerinden tarama-betimle-

yici yöntem ile irdelenmektedir. Bu bağlamda elde edilen araştırma bulguları 

incelenerek, çocuklara yönelik ambalaj tasarımında karakter kullanımının etki-

leri, grafik tasarım açısından işlevleri incelenerek, sonuçları değerlendirilmiş-

tir. Bu çalışma ile daha akılda kalıcı, uygulanabilir ve dikkat çekiciliği yüksek 

tasarımlar ortaya konulabilmesi için farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ambalaj Tasarımı, Grafik Tasarım, Karakter Ta-

sarımı, Çocuk, Gıda. 

 

Evaluation of Character Usage from Graphic Design Perspective  

for Food Packaging for Children 

 

ABSTRACT: In the era of competition, packaging designs that are 

changing and transforming along with the development of technology have 

been affecting the expectations of consumers. In this context, the importance 

of the role and extent of packaging design which mainly serves as protection 

to  the good, information to the user and additional value to the good has grown. 

The place of character design in package designing is a special design field. 

This situation increases the responsibility of the designer along with the ele-

ments composing the design. With this research, how to create a decent design 
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is put forth while taking compatibility of package design to new design menta-

lity and cultural impact into consideration. Amongst food packaging for child-

ren which can be found in markets in sector livingly and which has character 

design on them some are chosen using proper exemplification method. Samples 

have been scrutinized over design features using scanning-descriptive method. 

In this context, gathered data have been analysed and the effect of character use 

in food packaging and its function in terms of graphic design is studied and the 

results have been interpreted. With this study, it is aimed to raise awareness to 

be able to create more catchy, applicable and attention grabbing designs. 

Key Words: Packaging Design, Graphic Design, Character Design, 

Children, Food. 

 

 

GİRİŞ 

İnsanın varoluşundan beri hayatın içinde olan ambalaj tasarımı, ilk olarak sak-

lama ya da koruma amaçlı kullanılmıştır. Ancak günümüzde ürün ile ilgili bilgilen-

dirme yapmak kadar, hedef kitlenin beklentilerine cevap vermeye çalışan bir unsur 

haline gelmiştir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte ambalaj türleri ve malzemeleri ile 

ambalaj tasarımını etkileyen faktörlerin rolleri de artmıştır. Bu durum tasarımı oluş-

turan öğelerle birlikte tasarımcıya düşen sorumlulukları da artırmaktadır. Bu çalışma 

ile çocuklara yönelik hazırlanan gıda ambalaj tasarımlarının yeni tasarım anlayışla-

rına, yaşam tarzlarına uygunluğu ve kültürel etkiler de göz önüne alarak iyi bir tasa-

rım için yapılması gerekenler ortaya konulmaktadır.  

Türkiye’de çocuk ve genç nüfusun marka ve satın almadaki etkinliklerini tes-

pit etme amacıyla AC Nielsen Zet firmasının yaptığı araştırma sonucuna göre, ço-

cuklarıyla beraber alışverişe çıkan ailelerin tüketim miktarı %82 artmaktadır (Akt. 

Akengin vd., Hürriyet, 1999, s.1). Bu gerçek çocukların dikkatini çekmek amacıyla 

tasarlanmış ambalajların sayısını artırmaktadır. Market raflarında bulunan ambalajlar 

reklam ve pazarlama sektöründe iletişimin en önemli olduğu mecralardan biridir. 

Çünkü tüketici çok kısa bir süre içerisinde benzer ürünler arasından markayı seç-

mekte ve satın alma kararını vermektedir. Bir ürünün, 25 bin çeşit ürüne sahip süper-

market raflarında diğerlerinden sıyrılmak için 2-6 saniye içerisinde tüketiciyi etkile-

mesi gerekmektedir (Durmaz, 2006, s.3). Bu bağlamda hazırlanan ambalaj tasarımı 

ile hedef kitlenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, iletişim görevini başarıyla 

sağlamak önem taşımaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılı Hanehalkı Tüketim Harca-

ması verisinin sonuçlarına göre Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı 

yaptığı harcamalar içinde, en yüksek ikinci sırayı yüzde 20,3 ile gıda ve alkolsüz 
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içecek harcamaları almıştır. Çocuklara yönelik pazarın büyümesi, çocukların aile ka-

rarlarına etkisi ve satın alma davranışlarını yetişkinlerden öğrenmesi, pazarlama ça-

lışmalarında çocukların da önem kazanmasını sağlamıştır (Akt. Akengin vd., Berey 

ve Pollay 1968, s.70). 

Bu bağlamda ambalajın yaratıcı gücünü duyumsatan, görsel nitelikli; illüstras-

yonu ve karakter tasarımını farklı bir uyaran olarak kullanan; etkileşim ortamı yara-

tabilen ambalajların başarısı kaçınılmazdır. Karakter tasarımının ambalaj tasarımı 

içindeki yeri, özel bir tasarım alanıdır. Bu durum, tasarımı oluşturan öğelerle birlikte 

tasarımcıya düşen sorumlulukları da artırmaktadır. Bu çalışma ile ambalaj tasarımla-

rının yeni tasarım anlayışlarına, yaşam tarzlarına uygunluğu ve kültürel etkiler de 

göz önüne alarak iyi bir tasarım için yapılması gerekenler ortaya konulmaktadır. 

Güncel olarak market raflarında yer alan ve üzerinde karakter tasarımı bulunan ço-

cuklara yönelik gıda ambalajı örnekleri arasından, uygun örnekleme yöntemi ile se-

çim yapılmıştır. Grafik tasarım açısından işlevleri incelenerek, sonuçları değerlendi-

rilmiştir 

 

1. Ambalaj Tasarımı ve Malzeme Seçimi 

Ambalaj Tasarımı, bir ürünü koruyan ve birçok farklı malzemeden yapılan ta-

şıyıcıların bir arada konulduğu kutuları ve bu kutuları da yine bir arada içine alarak 

tek birim haline getiren bir terimdir. Boyut, malzeme ve form açısından farklılıklar 

gösterdiklerinden, her taşıyıcı, kutu ve paket ayrı bir tasarım malzemesidir (Becer, 

2014, s:15).  

Ambalaj grafiği: İllüstrasyon, renk, tipografi, şekil ve sembollerden oluşmak-

tadır. Güçlü bir etki uyandırmak ve mesajı daha canlı ve hareketli bir şekilde anlata-

bilmek için sıkça kullanılan illüstrasyon, özellikle gıda ambalajlarında, canlı renk 

kullanımları, kompozisyon biçimleri ve iştah uyandırıcı dinamik yapısı sebebiyle fo-

toğrafa göre daha fazla tercih edilmektedir (Düz, 2012, s.25). Başarılı bir ambalaj 

rakiplerinden ayırt edilebilirken; etkili, hedef kitlenin beğenilerine hitap eden güncel, 

estetik ve özgün değerlere sahip olmalıdır. 

Bir ambalaj tasarımı yapılırken, hangi malzemenin kullanılacağı, ürünün hedef 

kitlesi, ürünün raf ömrü göz önünde tutularak yapılmalıdır. Grafik tasarımcı, bir am-

balaj tasarımı yaparken, ürününün tüm özelliklerini hedef kitleye aktarmalı; ürünü 

pazarlama ve kültürel açıdan da düşünürek tasarımı yapmalıdır. Ambalaj tasarımında 

malzeme seçimi önemli rol oynamaktadır. Ürünün türüne göre ambalaj malzemesi 

seçilmektedir. Genellikle gıda sektöründe, ısıya ve basınca dayanıklı ve hijyenik ol-

ması nedeniyle oldukça yaygın kullanılan malzeme türü, camdır. Karton ise en yay-

gın kullanılan ambalaj malzemeleri arasındadır.  
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Ambalaj endüstrisinde yaygın olarak kullanılan işlevsel, maliyeti düşük ve 

geri dönüştürülebilir malzemeler arasında sayılan kartonlar, taze ağaç liflerinden ya 

da geri dönüştürülmüş kağıtlardan tabaka formunda üretilen kalın gramajlı kağıtların 

ortak adıdır Metal ambalajların, ham maddesi saç, aluminyum ve çeliktir. (Be-

cer,2014, s:44).  

 

Görsel 1. MetalAmbalaj Çeşitleri (Kaynak: Uçar, 1993, s:22) 

 

 

 

En çok tercih edilen malzemelerin başında kuşkusuz plastik ve türevleri gel-

mektedir. Farklı kalınlık, esneklik, şeffaflık, dayanılılıkta üretebilen ve pek çok ayrı 

çeşidi olan plastik ilk olarak 1935’lerde İngiltere’de bir firma tarafından bakalit ve 

selüloz asetatın üretilmesiyle yeni boyutlar kazanmıştır (Uçar,1993, s:23). Günü-

müzde pek çok farklı formda plastik kullanılmasının nedeni doku, renk, esneklik gibi 

özelliklere sahip olmasıdır.  

 

2.Ambalaj Tasarımında Görsel Hiyerarşi 

Ambalaj tasarımında görsel hiyerarşi, gösterilmek istenen ögelerin sırasıyla 

büyükten küçüğe, açıktan koyuya ya da zıtlıklar yöntemlerinden biri vb. kullanılarak 

ortaya konulması, ön plana çıkarılmasıdır. Örneğin tipografi, bir ambalaj tasarımının 

başat ögesidir. Ürün ile ilgili bütün bilgiler tipografi aracılığıyla tüketiciye iletilmek-

tedir. Her ürünün bir adı, tanımlayıcı bilgileri, kullanım biçimleri, çeşitlemeleri, için-

dekiler ve bileşenleri bölümü, güvenlik uyarıları ve üretici firma bilgileri vardır. Bü-

tün bu ayrıntılar ambalaj üzerine doğru bir görsel hiyerarşi yapısı içinde ve tüketici-

nin rahatça okuyup anlayabileceği biçimde yerleştirilmelidir (Becer,2014, s:128). Bir 

yazı karakteri seçilirken, ilk önce marka ile bütünlük sağlaması önem taşımaktadır. 
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Ambalaj tasarımı yapılırken, ambalajın hangi malzemeden olduğu ve ambalajın bo-

yutu da tipografisini etkilemektedir.  

Ambalajda görsel imge kullanımı hedef kitlenin dikkatini çeken ve ilgisini art-

tıran önemli bir unsurdur. Tüketici ile kolay ve etkili bir iletişim kurabildikleri için 

genellikle bir ambalajın ana temasını görsel imgeler oluşturur. Schmitt ve Simonson 

tarafından yapılan bir araştırmaya göre, görsel unsurların hatırlanma sıklığı, sözel 

unsurlara oranla dört kat daha fazladır. Bu nedenle, görsel imgeler marka farklılığı 

yaratmada çok daha etkin bir role sahiptir. İnsan gözü daima önce görsel imgeleri 

algılar, sonra metinleri okur (Becer,2014, s:134).  

Bu bağlamda ambalaj tasarımı yaparken, görsel imge seçimi önemli rol oyna-

maktadır. Görsel imge seçilirken, karakter tasarımı, fotoğraf, illüstrasyon ya da sem-

bollerden seçenek sunulmaktadır. Karakter tasarımı ambalaj tasarımı içerisinde 

doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Hazırlanan karakter tasarımı yerleştirilirken, karak-

ter ambalaj içerisinde doğru kadraj içerisinde, doğru renk üzerinde olmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

 

3. Ambalaj Tasarımında Karakter Kullanımının Önemi 

Ambalaj tasarımı için karakter tasarımı yapılırken tasarımcı ilk olarak ürün 

kimliğini belirleyen görselleri, rengin kullanımını belirlemeye çalışmalıdır. Ambalaj 

tasarımda ilk kural yer alan grafik öğelerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. He-

def kitlenin özellikleri göz önüne alınarak, hiyerarşik bir düzen içinde kompozisyon 

hazırlanmalıdır. Ambalaj tasarımında karakter tasarımı kullanmanın market rafları 

karşısındaki tüketiciye hızlı ulaşabilmesindeki rolü önemlidir. Ayrıntılı olarak mar-

kaya ait özellikler taşıyarak; gıdanın içerik bilgileri ve hedef kitleye sunmak istediği 

detaylara göre hazırlanan bir ambalaj tasarımının başarısı kaçınılmazdır. 

Disney karakterlerinin başarısında gerçekçi üslup, doğadan birebir referans 

alarak, insan hareketlerine sadık kalması, mutlu ve dürüst karakterler yaratmış olma-

sıdır. Karakter tasarımında mizah olmalı ancak bağlı bulunduğu markanın özellikleri 

ve duruşuna katkı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yine iç dünyanın ifadesi en 

etkili şekilde gözlerde yansıtılmaktadır. Karakter tasarımında etkiye genel olarak 

yüzdeki ifade kullanımındaki abartı ile ulaşılmaktadır. Örneğin illüstratör Scott 

Triffle tarafından çocuklara yönelik tasarlanan “Monster Milk” karakteri taslak ve 

orijinal tasarım çalışmaları. (Bknz. Görsel 2.) 
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Görsel 2. Monster Milk” Karakteri (Kaynak: Durmaz, 2006, s:24) 

 

 

Karakter tasarımı yapılırken yapılacak karakterin hareketlerinin belirlenme-

sinde omurga iskelet sistemi ve yapısı önem taşımaktadır. Yapılacak en kestirme iş 

eylemin hangi kas grubunda hangi kasılmaya sebep olduğunun bilinmesi ve bu ka-

rakterin mimiklerde oluşturacağı deformasyonun etkisidir. (Dedeal, 1999, s.157). 

Türkiye’deki çocuklara yönelik ambalaj tasarımlarını incelediğimizde, Hayat 

Su’nun çocuklara su içme alışkanlığını kazandırmak ve su içmeyi daha eğlenceli hale 

getirmek amacıyla tasarımlarında, Karlar Ülkesi ve Star Wars animasyonlarının 

karakterlerini kullandığı görülmektedir. (Bknz. Görsel 3.) Şişelerin formunu, karak-

terlerin bedenlerine uygun hale getirerek, çocuklar için eğlenceli bir oyuncak 

şeklinde tasarlanmasını sağlamıştır.  
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Görsel 3. Hayat Su Çocuklara Özel Ambalaj Tasarımları 

 

(Kaynak: https://www.thebrandage.com/hayat-su-cocuklarda-saglikli-su-tu-

ketimini-tesvik-ediyor) 

 

Nestlé Pure Life’ın “Su içmeyi eğlenceye dönüştürün!” ve “Su iç ve keşfet” 

sloganıyla çocuklara özel tasarlanmış olan ambalaj tasarımları bulunmaktadır. Nestlé 

Pure Life ve National Geographic işbirliği ile doğanın birbirinden renkli kahraman-

ları ile ilgili bilgi edinen çocuklar; etiketler ile pet şişeleri ayırarak erken yaşlarda 

geri dönüşüm alışkanlığı da kazanmaktadır. Yedi farklı tasarımla hazırlanan ambalaj 

tasarımlarında aslan, panda, goril, papağan, penguen, mirket ve foklar yer almakta-

dır. Ürünlerin üzerinde şişe ve etiketin birbirinden ayrılması için hatırlatmalar bulun-

maktadır. 

 

 

 

 

 

https://www.thebrandage.com/hayat-su-cocuklarda-saglikli-su-tuketimini-tesvik-ediyor
https://www.thebrandage.com/hayat-su-cocuklarda-saglikli-su-tuketimini-tesvik-ediyor
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Görsel 4. Nestlé Pure Life Markalarına Ait Eğlendirici ve Bilgilendirici Am-

balaj Tasarımları 

 

(Kaynak: https://kidsofcity.com/genel/nestle-pure-life-ve-national-geographicden-

cocuklar-icin-eglenceli-isbirligi/) 

 

Danone Sütlü atıştırmalıklar serisi,  öğün aralarında lezzetiyle çocukları, bes-

leyiciliği ile anneleri mutlu edecek birbirinden keyifli sütlü atıştırmalıklar sunarken; 

ambalaj tasarımlarında ise animasyon film karakterlerinden; Karlar Ülkesi’nin Elsa 

ve Olaf’ı, Sindirella, Muhteşem Örümcekadam, Yenilmezler’in Demiradam ve 

Thor’u ile Şimşek McQueen kullanmaktadır. Eker markası ise çocuklara ayranı sev-

dirmek için ambalaj tasarımlarında Şirinler animasyon filminin sevilen karakterlerini 

kullanmaktadır. 

 

https://kidsofcity.com/genel/nestle-pure-life-ve-national-geographicden-cocuklar-icin-eglenceli-isbirligi/
https://kidsofcity.com/genel/nestle-pure-life-ve-national-geographicden-cocuklar-icin-eglenceli-isbirligi/
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Görsel 5. Danone ve Eker Markalarına Ait Ambalaj Tasarımları 

 

 (Kaynak: https://www.perakende.org/eker-urunleri-sirinlendi-1342801608h.html) 

 

Çeşitli ülkelere ait süt ve meyve suyu gibi ambalaj tasarım örnekleri 

incelendiğinde ise; farklı ve yaratıcı tasarımlar ile çocuklar için eğlenceli aynı za-

manda yine oyuncak tasarımı gibi gözüken ambalaj tasarımlarının hazırlandığı 

görülmektedir. 

 

Görsel 6. Çeşitli Ülkelere Ait Yaratıcı Ambalaj Tasarım Örnekleri  

 

(Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/516225176009312548/ Penguin inspired 

juice packaging designed by Mats Ottdal for Birdy Juice.) 

 

 

 

https://www.perakende.org/eker-urunleri-sirinlendi-1342801608h.html
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Sipahh Markası ise çocuklara sütü sevdirmeye yönelik hazırladığı meyveli süt 

ürünü için ambalaj tasarımlarında canavarları kullanmış, çocukların canavarlarla il-

gili bakış açısını değiştirmeyi amaçlamıştır. Marka canavarları sevdirmeyi, onlar gibi 

güçlü ve çılgın olmayı, değişimi vadetmektedir. Kullandıkları canlı, parlak renkler 

yalın tipografisi ile ambalaj tasarımlarında ilgi çekici olmayı başarmıştır. 

Milkana Tolle Rolle markasının hazırlamış olduğu ambalaj tasarımını incele-

diğimizde markanın bir bütün olarak düşünüldüğü görülmektedir. Spiral olarak üre-

tilen peynir çeşidine uygun olarak hazırlanan spiral karakter tasarımı ile hem peynir 

hem de tasarlanan karakter kalıcı bir çağrışım yaratmaktadır. Markanın hatırlanabi-

lirliği açısından önem taşımaktadır. Tipografisi incelendiğinde ise kullanılan yazı ka-

rakterinin pazarlanan ürünün çeşidine uygun formda tercih edildiği görülmektedir. 

 

Görsel 7. Çeşitli Ülkelere Ait Çocuklara Yönelik Süt ve Peynir Ambalaj Ta-

sarımları  

 

(Kaynak: https://ich-liebe-kaese.de/kaesemarken/milkana/produkte/milkana-

tolle-rolle/milkana-tolle-rolle/) 

 

Amerika'nın kökenlerini hatırlatmak amacıyla her bir devletin takma adına 

göre düzenlenmiş ve sembollerle belirtilerek hazırlanmış bu örnek (Bknz Görsel 8.); 

canlı renkler, sade bir tipografi ve yalın bir arka plan zemin kullanılarak tasarlanmış-

tır. Ambalaj tasarımı, ürün detayını gösterecek şekilde planlanmıştır. Ambalaj tasa-

rımında kullanılan  yaratıcı bıçak kesimi ile eğlenceli bir görünüm sunulmaktadır.  

 

 

 

https://ich-liebe-kaese.de/kaesemarken/milkana/produkte/milkana-tolle-rolle/milkana-tolle-rolle/
https://ich-liebe-kaese.de/kaesemarken/milkana/produkte/milkana-tolle-rolle/milkana-tolle-rolle/
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Görsel 8. Çeşitli Ülkelere Yaratıcı Ambalaj Tasarımları  

 

https://img-s1.onedio.com/id-5b979ebfdb764d591f18d4ee/rev-0/raw/s 

e96905695c2f35d2662db60cf01934d763ca8bc1.jpg 

 

SONUÇ 

Bir ürünü aynı zamanda pazarlama aracı haline getiren; endüstriyel tasarımı, 

yapısı, rengi ile ürün hakkında bilgi veren, yaratıcı bir çalışma alanı olan ambalaj 

tasarımının, çocuklara yönelik bir rekabet ortamına girdiğinde yapılması gerekenler 

ile farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Çalışmada  sektörde güncel olarak market 

raflarında yer alan ve üzerinde karakter tasarımı bulunan, çocuklara yönelik gıda am-

balajı örnekleri arasından, uygun örnekleme yöntemi ile seçim yapılmıştır. Dü-

nya’nın çeşitli yerlerinde kullanılan yaratıcı örnekler, grafik tasarım özellikleri 

üzerinden irdelenmiştir. 

Canlandırma ortamının olanakları tam olarak uygulandığı ve doğada bulunan 

canlılar yeterince irdelendiğinde, kurumsal kimliğe, marka kimliğine ve buna bağlı 

ortaya koyulacak karaktere en yakın ve doğru sonucun çıkacağı kaçınılmazdır. Oluş-

turulacak karakterin markanın kimlik ve psikolojik yapısının uygunluğu önem taşı-

maktadır. Karakterin verdiği tepki ve davranışların marka aidiyetine de katkı sağla-

yacağı unutulmamalıdır. Ambalaj tasarımı içerisinde yer alan karakter tasarımının, 

deformasyon, abartı, dönüşüm gibi düzenlemeler ile uygulanması yeterli olmamak-

tadır. Tasarlanacak özgün karakterlerin konuya ve kurum kimliğine uygun tasarlana-

rak oluşturulması sağlanmalıdır. Ambalaj tasarımında yer alan illüstrasyonların,  

formla ve tipografi olan dengesi, uyumu görsel etkiyi artırmaktadır. Türkiye’de ge-

nellikle güncel  çizgi film ve animasyon karakterlerinin illüstrasyon olarak ambalaj-

lara aktarıldığı gözlemlenmiştir. Popüler ya da dönemsel olarak yayınlanan çizgi film 

ve animasyon karakterleri pazarlama açısından başarı sağlamaktadır ancak bu amba-

laj tasarımları yerine çocuk ile bağ kuran markaya ait kurumsal kimliğin devamı ola-

https://img-s1.onedio.com/id-5b979ebfdb764d591f18d4ee/rev-0/raw/s%20e96905695c2f35d2662db60cf01934d763ca8bc1.jpg
https://img-s1.onedio.com/id-5b979ebfdb764d591f18d4ee/rev-0/raw/s%20e96905695c2f35d2662db60cf01934d763ca8bc1.jpg
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rak oluşturulacak olan maskot karakterlerin geleceğe yönelik marka değerini artıra-

cağı unutulmamalıdır. Ayrıca çocuğa yönelik hazırlanan ambalaj tasarımlarının, aynı 

zamanda ebeveyn için de etkili olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Çocuklara yönelik hazırlanan ambalaj tasarımlarında, başarılı bir grafik tasa-

rımın yanı sıra sürdürülebilirlik ve sağlıklı ambalaj kavramları göz ardı edilmemeli-

dir. Küçük yaştaki çocuklar ambalajı ısırmayı, koparmayı, atmayı da sevmektedirler. 

Bu bağlamda yapılan tasarımların, seçilen malzeme ile desteklenmesi gerekmektedir. 

2000 yılı sonrası doğan çocukların oluşturduğu, doğuştan dijital, yeni nesil Z 

kuşağının tercihleri değerlendirildiğinde hızlı bir tüketim kültürüne sahip oldukları 

görülmektedir. İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı çok seven bu kuşağa yöne-

lik olarak hazırlanan ambalaj tasarımlarını, dijital olarak da takip edilebilecekleri bir 

formatta aktif hale getirmek gerekmektedir. 

Sonuç olarak çocuklara yönelik tasarlanan, gıda ambalajlarında kullanılacak 

karakter tasarımı, hızlı iletişim kurma ve eğlendirici olma özelliği sağlamalıdır. Öz-

gün ve marka kimliği ile örtüşen nitelikte bir karakter olması ise ileriye dönük marka 

bilinirliği ve bağlılığı yaratacaktır. 
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KENT VE BELLEK KAVRAMI ÜZERİNDEN  

KENT MÜZELERİ 

Doç. Muna SİLAV 

Ankara, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

ÖZET: Kentlerin bellek ve kimliği olarak kabul edilen kent müzeleri; 

kültürel ve toplumsal değerlerin, geleneklerin geçmişten günümüze izlerini ta-

şıyan önemli birer kültürel miras alanlarıdır. Kentin tarihsel sürecini yansı-

tan,  kentin bellek ve kimliğini geliştiren kent müzeleri; fiziksel ve sosyal ya-

şama ait geleneksel değerleri sergileyerek gelecek nesillere aktarmaktadır. 

Kent müzeleri, kente ait değerlerin ve kültürel mirasın korunmasını sağla-

yan,  toplumsal ve kültürel değerleri günümüze yansıtarak; araştıran, bir araya 

getiren, koruyan ve sergileyen önemli bir kurum olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada,  toplumlararası kültürel etkileşimi, iletişimi destekleyen, kent ve 

kentlileri bir araya getiren, yaşayan müze olarak kabul edilen kent müzeleri 

mevcut örneklerle değerlendirilmektedir. Betimsel araştırma yöntemi ile kent 

müzelerine yönelik  ilgili yazın taranarak mevcut durum tespiti yapılmıştır. 

Elde edilen bulgular sonucunda kültürel yönleri ile geçmişten günümüze Ban-

dırma kenti örneği üzerinden; kente ait değerleri anlamak, korumak, yaşatmak 

ve gelecek nesillere kentli olma bilincini kazandırmak için kent müzesi oluşu-

muna yönelik öneriler belirtilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Bellek, Kültürel Miras, Müze, Kent Müzesi 

 

City Museums Through City and Memory Concept 

 

ABSTRACT: City museums, which are accepted as memory and iden-

tity of cities; are important cultural heritage areas that bear traces of cultural 

and social values, traditions from past to present. City museums reflecting the 

historical process of the city and improving the memory and identity of the city; 

exhibits traditional values of physical and social life and transfers them to fu-

ture generations. City museums, reflecting the social and cultural values that 

provide protection of the city's values and cultural heritage; are evaluated as an 

important institution that researches, assembles, protects and exhibits.  In this 

study, the city museums which are accepted as living museums supporting in-

ter-communal cultural interaction and communication, bringing together the 

city and the citizens, are evaluated with the existing examples. The current si-

tuation was determined by scanning the relevant literature with the descriptive 

research method. As a result of the findings obtained, through the example of 
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the city of Bandırma with its cultural aspects from the past to the present day; 

suggestions are given for the formation of a city museum in order to unders-

tand, protect, keep alive the values of the city, and to raise awareness to future 

generations of being urban. 

Keywords: City, Memory, Cultural Heritage, Museum, City Museum 

 

 

1. GİRİŞ 

Somut ve somut olmayan toplumsal değerlerin etkileşimini, kültürel mirasın 

korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan müzeler; toplumların kim-

liğini/belleğini araştıran, sergileyen ve yaşatan eğitim kurumlarıdır. Uluslararası Mü-

zeler Komitesi (ICOM)’a göre,  toplum ve toplumsal gelişim yararına kurulan sergi-

leme, koruma, araştırma, bilgi paylaşımı ve eğitim işlevlerine sahip sürekliliği olan 

müzeler; toplumsal, ekonomik ve kültürel birikimi, geçmişten günümüze aktaran me-

kanlar olarak tanımlanmaktadır. Müzeler, geçmiş ve günümüz toplumlarının kültür-

lerine ait değerleri tanımlayarak toplumların tarihsel sürecini aktaran sergilerle, top-

lumsal kimlik/bellek kavramlarını güçlendirmektedir. Tarihsel süreçte sanayileşme 

ve kentleşmedeki gelişmelerin sonucu olarak sosyal, ekonomik ve kültürel değişim-

ler, müzelerin işlevlerini ve yapısal gelişimini etkilemiştir. Günümüzde ise ilgi çekici 

nesnelerin/eserlerin gözlemlenebildiği ve kültürel anlamda toplumları temsil eden 

müzeler; sergilediği nesnelerin müze kullanıcısı ile öğrenme odaklı diyalog süre-

cinde toplumsal, sosyal ve kültürel değerleri aktararak kültürlerarası etkileşimi ger-

çekleştiren birer sosyal mekanlardır (Karadeniz, 2018:65-67).   

Toplum içinde bireyin ait olma ve sahip olduğu değerleri ortaya koyarak kül-

türel gelişimi sağlayacak sosyal bir alana gereksinimi vardır. Kültürel ve kişilerarası 

etkileşimin gerçekleştiği, kentin gündelik yaşamın parçası olan ve kamusal alan ola-

rak kabul edilen müzeler bu gereksinimi karşılamaktadır. Müzecilik alanında önemli 

olan kimlik kavramı, bireyin aidiyet kavramı ile ilişkili olup, bireyin nereli olduğunu 

açıklamakta ve tanımlamaktadır. Bu kavram, farklı yaşam biçimlerini, kültürleri yan-

sıtırken mekan içinde deneyimlenen yaşamsal unsurlar, farklı imgelerin oluşmasına 

da etken olmaktadır (Aytaç, 2007; Aytokmak, 2006:24; Urry, 1999). Bu açıdan ba-

kıldığı zaman; kültürel ve toplumsal değerlerin, deneyimlerin ve geleneklerin devam-

lılığını sağlayan müzeler; toplumsal, ekonomik ve kültürel birikimi, geçmişten gü-

nümüze aktarmaktadır.  

Kentte ait değerlerin yaşatılması ve kültürel mirasın korunmasında etkili olan, 

iletişim ve eğitim merkezi olarak kent müzeleri; kentin ve kentlinin yaşama dair ka-

tılımını güçlendirerek, kentte ait somut ve somut olmayan değerlerin sürekliliğini 
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devam ettirmektedir (Silier, 2010:16). Çalışma ile müzelerde yer alan eserlerin/ko-

leksiyonların, belgelerin, yapılan araştırmaların ve kent için gerçekleştirilen kültürel 

aktivitelerin; kentlilik bilinci, kent belleği ve koruma kültürünün gelişiminde önemli 

bir yeri olduğu belirtilmektedir.  Kent müzelerinin toplumsal bellek arşivi olması ne-

deniyle tarihsel süreçte sahip olunan kültürel miras değerleri, nesiller arasındaki et-

kileşim sonucunda toplumsal ve kültürel bir gelişme göstermektedir.  

 

2. BELLEK VE KENT KAVRAMI   

Bellek kavramı, geçmişe ait bilgi ve deneyimlerin korunmasını, saklanmasını 

ve hatırlanmasını içermektedir. Smith’e göre (2005:324), kimlik/bellek, bireylerin 

gerçekte kim olduklarını, yaşam biçimlerinin ve farklı kültürel konumların nasıl ya-

pılandığını, farklı insan kimliği ve deneyim biçimlerini ifade etmektedir (aktaran Ay-

taç, 2007:218). Bu kavram kendi içinde mekan ile etkileşen toplumun neleri hatırla-

ması gerektiği üzerinden oluşmakta ve Assmann’ın insan belleğinin dış boyutu ola-

rak ifade ettiği kültürel bellek kavramı ile değerlendirilmektedir. Assmann  (2001:25) 

göre bellek; i. taklit etme sonucu ve alışkanlıklarla elde edilen davranışların alanını 

oluşturan bellek ii. insanın çevresinde yer alan ve insanın kendisini bir şekilde onlarla 

ilişkili olarak tanımladığı, kendi geçmişini, anılarını onlarla birlikte hatırladığı nes-

neler belleği iii. bireyin başkaları ile iletişim ve etkileşimi ile ortaya çıkan iletişimsel 

bellek iv. bu üç alanı kapsayan ise kültürel bellektir. Bir kentin kimliğinin kurgu-

lanma aşamasında hafızaya alma, bellektekileri ortaya çıkarma ve hatırlama yer al-

maktadır. Bu süreç; kentlilerle ve kentle ilişkili olanlar ile kent kimliğinin oluşmasını 

ve kent müzelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Keskin, 2014:26). Toplumsal 

kimliğe, kentsel belleğe ait izleri taşıyan bu müzeler, kentin kültürel gelişimine katkı 

sağlayarak, toplumsal belleği oluşturmaktadır. Geçmişe ait kültürel değerleri sergi-

leyen ve kentin belleği olarak kabul edilen kent müzeleri, toplumun değerlerini ve 

değer yargılarını içermektedir.  

Değişen kent kavramı, yaşanılan kenti bir kimlik arayışı içinde bırakmaktadır. 

Mekansal çözümlemelerle ortaya konulan yaşamsal unsurlar, farklı imgelerin oluş-

masına neden olabilmektedir. Toplumun yaşam biçimi, gelenekleri ve alışkanlıkları, 

kentin belleğini oluşturmakta ve kültürel belleğin kent müzeleri kapsamında, mekan 

içinde yer alarak kentin kimlik oluşumunu desteklemektedir. Müzeler, geçmiş ve ge-

lecek kuşaklar arasında bağlantı kurarak kültürel etkileşimin gerçekleştiği, toplum-

ların kültürel mirasının devamlılığını ve eserlerin korunmasını sağlayan kurumlardır.  

Bu mekanlarda kent/kentlilik, kültür kavramları ile birlikte kentte ait farklı mekanla-

rın yaşam biçimleri ve gündelik alışkanlıklar sergilenmektedir (Aytaç, 2007). Kent-

lilik bilinci ise, kentte yaşayan bireylerin kente özgü tavır ve davranış sergilemeleri, 
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kentli birey olduklarının farkında olarak uygun davranmalarıdır. Tarihin farklı dö-

nemlerine ait fiziksel, sosyal ve kültürel katmanların kurulması sonucu oluşan fizik-

sel, mekansal ve sosyal ortam olan kentte yaşayanların kentlilik bilinci geliştirebil-

meleri için, kent kültürünün anlaşılması gerekir (Birol, 2008: 28). Kent kimliğini ve 

kentlilik bilincini oluşturan, kentteki tarihi ve kültürel mirası koruyan kent müzeleri, 

sergilerle birlikte oluşturdukları arşiv ve kütüphaneler ile araştırma imkanları sunan 

kurumlardır. Buna göre kent müzesi, kurulduğu kentin tarihsel sürecini, içinde yaşa-

yan topluluğun tarihini, kentin kuruluşundan itibaren geçirdiği sosyal, toplumsal ve 

kültürel değişiklikleri, coğrafi yapısını, ekonomik ve teknolojik gelişimini günümüze 

aktarmaktadır (Aytokmak, 2006:28).  

Toplumların ve bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladık-

ları uygulamalar, anlatımlar, bilgiler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel 

mekanların ortaya konulduğu kent müzelerinde toplumun kimlik/bellek duygusu 

vurgulanmalıdır. Toplumsal kimliğe, kentsel belleğe ait izlerin taşındığı kent müze-

leri, kentin kültürel gelişimine katkı sağlayarak, toplumsal belleği de oluşturmakta-

dır. Geçmişe ait kültürel değerleri sergileyen/sunan ve kentin belleği olarak kabul 

edilen bu müzeler, toplumun değerlerinin ve değer yargılarının özelliklerini taşımak-

tadır. Kente ait belleği oluşturan kent müzeleri, kentin geçmişten geleceğe dair deği-

şimlerinin belgelenmesini de sağlamaktadır. 

 

3. KENT MÜZESİ 

Kent müzeleri, kentlilerin tarihi süreç içerisinde toplumsal/kültürel değişimi 

yaşamasın da etkin rol oynamakta ve bu kapsamda kentin ortak anılarını bir araya 

getirerek korumaktadır. Bu müzelerde kentin geçmişi ve geleceği arasında etkileşim 

kurularak değişimlerin belgelenmesi ve korunması sağlanmaktadır (Onur, 

2014:360).  

2004 yılında ICOM’un Seul toplantısında Kent Müzeleri Koleksiyonları ve 

Etkinlikleri İçin Komisyon (CAMOC) kurulması ile kent müzeleri alanında yeni 

adımlar atılmıştır. Kentin süreç içerisindeki değişimi, müze ve günümüz toplumu 

arasındaki ilişki, müze ve kent arasındaki etkileşim  kent müzeleri alanındaki yeni 

yönelimleri oluşturmaktadır (Onur, 2014:366). Kentlerde bellek mekanları olarak yer 

alan kent müzeleri; ondokuzuncu yüzyıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında arke-

oloji ve etnografya koleksiyonları odaklı olmakla beraber günümüzde koleksiyonla-

rını ve faaliyetlerini geliştirerek kentlilere ve müze kullanıcılarına, kenti geçmişten 

günümüze anlatan mekanlardır. CAMOC tarafından belirlenen hedefler aynı za-

manda kent müzesinin amaçlarını da ortaya koymaktadır. Kent müzelerinin amaçları; 

kentin geçmişi, bugünü ve geleceğini yansıtmak, materyalleri toplamak, korumak, 
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halka sunmak ve kent kimliğinin arttırılmasını ve planlı bir şekilde gelişmesini sağ-

lamaktır. Tarihi süreçte müzeciliğin gelişimi ve kent müzelerinin amaçları doğrultu-

sunda çok sayıda kent müzesi açılarak, günümüzde kente ait değerlerin sunulduğu 

mevcuttur (CAMOC, 2019; Keskin, 2014:33-34). 

 Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimlerin kent müzeleri kurma girişimleri ile 

kent tarihine yönelik birçok müze açılmıştır. Bu müzeler kentin tarihini bütünlük 

içinde ele alarak ortak yaşam kültürünü geliştiren, bireylerin yaşadıkları kent ile 

güçlü bağ kurabilmelerini sağlayan, kentlilik bilincini tanımlanmaktadır (Silier, 

2010:17-20; Birol, 2008:28). Bu amaçlar doğrultusunda kent müzeleri, kentin tari-

hini ve kültür varlıklarını araştırmak, belgelemek, korumak, kentlerin gelişiminde 

önemli yeri olan coğrafi, ekonomik, siyasi, toplumsal değerleri ve gelişimleri belir-

lemek, sosyal tarihe dair verileri toplamak, kent ve kentli olma kimliğini ortaya ko-

yarak kentsel belleği vurgulamaktadır (Aytokmak, 2006:32). 

Kent müzeleri; kent tarihi, belleği ve kimliğini vurgulayan, kültürel mirası ve 

değerleri bir araya getirerek koruyan, sergileyen, belgeleyen, iletişim ve eğitim yo-

luyla topluma ulaştıran kuruluşlardır. Geçmiş ve gelecek arasında kültürel değerler 

açısından bir köprü olan kent müzeleri; toplumsal kimliği etkileyerek, toplumun kül-

türel özelliklerini yansıtmaktadır. Kent müzeleri içerdiği konular ve sergilenen eser-

ler açışından çeşitlilik göstermektedir. Bu kapsamda oluşturulan sergileme mekanla-

rının çeşitliliği ile müze kullanıcılarına kentte ait daha fazla bilgi aktarılmaktadır. 

Geçmiş değerleri koruyan, gelecek kuşaklara tarih, kültür gibi önemli değerleri anla-

tan ve toplumsal kent bilincini vurgulayan bu müzeler, yaşayan mekanlardır. Bu me-

kanlar da kent kültürü, yaşam biçimleri ve yaşama dair alışkanlıklar sergilenmektedir 

(Aytaç, 2007).  

Toplumun somut ve somut olmayan kültürel mirası olarak tanımlanan anla-

tımlar, bilgiler, gelenek ve görenekler, bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve mekanlar-

dan oluşan kent müzelerinde, toplumun kimlik duygusunun vurgulanması, kentte ya-

şayan bireylerin kente özgü tavır ve davranışların sergilenmesi, kent kültürünün ge-

lişim sürecinde sahip olunan yaşanılan çevrenin sosyal ve kültürel farklılıkları birer 

kentli birey olduklarının farkında olmaları ve buna uygun davranmaları sağlanmalı-

dır. 

Kent, sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri içeren fiziksel mekan olmasının 

yanı sıra bu değerlerin etkileşimini sağlayan alanlardır. Bu alanlarda kentsel bellek, 

taşınmaz kültür varlıklarının yapısal özelliklerinde, malzeme ve yapım teknoloji-

sinde, kentsel dokunun  sosyo-kültürel yapısında yer alabilir. Kentlilik bilincinin ge-

lişiminde etken olan bellek kavramı, kentlilerin yaşadıkları yere bağlanmalarını ve 
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sahiplenmelerini sağlar (Birol, 2008:28). Toplumlararası kültürel etkileşimi destek-

leyen, kent ve kentlileri bir araya getiren bu mekanlar, tarihi gelecek kuşaklara akta-

rır. Bu etkileşim sonucunda;  kültürel miras olarak kabul edilen, kaybolup giden top-

lumsal ve kültürel değerlere sahip çıkma ve koruma hedeflenmektedir.  Kent müze-

leri, kent ve çevresinin belleğini yansıtması bakımından önemli odak noktalarıdır ve 

kentlinin kentsel yaşama yönelik katılımlarının arttırılması, kenti koruma amaçlı ta-

rihsel sürekliliğinin devam ettirilmesi açısından da kurumsal bir yapıdır (Yeşilbaş, 

2017:345). 

Kent müzelerinde, kent belleği merkezleri kurulmasının yanı sıra disiplinler 

arası kentsel yaşamı ilgilendiren alanlarda çalışmalar devam etmelidir. Kentin geli-

şiminde, kültüründe ve tarihinde kentte yaşayanları öne çıkararak koruma bilinci 

oluşturulmalıdır. Kentte ait belgelerin ve araştırmaların kentliye ulaştırılması, kent-

lilik bilincini geliştirir. Kent müzeleri, kentliler için geziler, konferanslar, sergiler 

düzenleyerek kentlilerin, yaşadıkları yakın çevreyi toplumsal ve kültürel açıdan ta-

nımasına neden olur. Kentlerdeki karmaşıklık göz önünde tutularak kent müzesi kav-

ramı, kültürel ve etnik farklılıklara saygıyı, kültürel miras ve doğal çevreye ilişkin 

değerleri geliştiren bir araç olarak kabul edilebilir. Kent müzeleri, kentte ait belgele-

rin ve araştırmaların halka sunulmasını sağlayarak değerlerin kentlilere ait olmasını, 

bu kavramların gelişmesini ve bunların sonucunda koruma bilincinin oluşmasını  

destekler (Madran, 2001:40; Aytokmak, 2006:24). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2019 yılına ait T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

denetiminde özel müzelerden kent müzelerine ait veriler yer almaktadır. Kent müze-

lerine verilen önem bağlamında son yıllarda Türkiye’de bu müzelerin sayısı artmak-

tadır. Birçok kent müzesi, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi ile oluşmuştur. 

Bu müzeler, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Şehir Müzesi, Kent Arşivi ve Müzesi, 

Kent Belleği Müzesi, Yaşayan Şehir Müzesi gibi isimlendirilmektedir. 
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Tablo 1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Denetiminde Özel Müzelerden Kent 

Müzeleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019) 

 

Sıra Müze Bulunduğu 

İl 

Sıra Müze Bulunduğu 

İl 

1 Yahya Kemal Beyatlı Kent Mü-

zesi 

İstanbul 19 Uzunköprü Kent Müzesi Edirne 

2 Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi İstanbul 20 Eskişehir Kent Müzeleri 

Kompleksi 

Eskişehir 

3 (Yıldız) Şehir Müzesi İstanbul 21 Beyaz Han Kent Müzesi Gaziantep 

4 Beypazarı Kent Tarihi Müzesi Ankara 22 Kent Müzesi (Kültür Tarihi 

Müzesi) 

Gaziantep 

5 Çubuk Şehir Müzesi Ankara 23 Mustafa Erim Kent Tarihi 

Müzesi 

İçel 

6 Tire Kent Müzesi İzmir 24 Safranbolu Kent Tarihi Mü-

zesi 

Karabük 

7 Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi İzmir 25 Taşköprü Kent Tarihi Mü-

zesi 

Kastamonu 

8 Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve 

Müzesi 

İzmir 26 Kurtuluşa Giden Yolda İne-

bolu Kent Müzesi 

Kastamonu 

9 Kozan Kent Müzesi Adana 27 A.R. İzzet Koyunoğlu Şehir 

Müzesi 

Konya 

10 Küçükköy Belediyesi Kent Mü-

zesi 

Balıkesir 28 Kütahya Kent Tarihi Müzesi Kütahya 

11 Bartın Kent Müzesi Bartın 29 Simav Kent Müzesi Kütahya 

12 Bilecik Belediyesi Yaşayan Şe-

hir Müzesi 

Bilecik 30 Sakıp Sabancı Kent Müzesi Mardin 

13 Bozüyük Şehir Müzesi ve Ar-

şivi 

Bilecik 31 Osmaniye Kent Müzesi Osmaniye 

14 Bursa Kent Müzesi Bursa 32 Kadirli Kent Müzesi Osmaniye 

15 İnegöl Kent Müzesi Bursa 33 Özel Samsun Kent Müzesi Samsun 

16 Çanakkale Kent Müzesi ve Ar-

şivi 

Çanakkale 34 Şanlıurfa Kent Müzesi Şanlıurfa 

17 Diyarbakır Kent Müzesi Diyarbakır 35 Uşak Kent Tarihi Müzesi Uşak 

18 Edirne Kent Belleği Müzesi Edirne 36 Özel Yalova Kent Müzesi Yalova 
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3. SONUÇ  

Kent müzelerinin, kentin geçmiş değerlerini toplayan, koruyan, müze kullanı-

cıları ile paylaşan, kent kimliği ve bilincini arttırarak tarihsel sürekliliğinin devam 
ettirilmesini sağlayan kentsel bellek mekanları olduğu görülmektedir. Kent kimliği-

nin ve belleğinin gelişmesi için kentte yaşayan farklı kültürel, toplumsal gruplar ara-

sında karşılıklı anlayış, ortak yaşam kültürünün arttırılması müzelerin çeşitli etkinlik 

ve eğitim faaliyetleri ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.  
Kent müzeleri, değişen kent dinamikleri ile kent belleğine gereksinim duy-

makta ve sadece kentte ait kültür varlıkları değil kentlinin yaşamı, etkileşimleri ile 

de ilgilenmektedir. Kentliye ve kentte ait deneyimlere odaklanan, eğitim işlevini ön 
plana çıkartan, kentin tarihi, bugünü ve geleceği ile bağlantı kurulabilen kent müze-

lerinde müze kullanıcıları için çeşitli aktiviteler yer almalıdır.  

Kent odaklı olarak tanımlanan bu müzeler, oluşturdukları kütüphane, arşiv, 
sergiler ve kent gezileri ile kent bilinci ve kentsel koruma düşüncesinin oluşmasında, 

kentsel gelişmelere öncülük eden kurumlar olarak öne çıkmaktadır.  

Çalışma konusunu oluşturan Bandırma kentine yönelik kent müzesi için,  kent 

merkezinde yer alan tarihi binaların Kent Müzesi olarak restore edilerek yeniden iş-
levlendirilmesi ile yapıların korunması, kültürel sürdürülebilirlik, kentlilik bilinci, 

kent belleği ve koruma kültürünün gelişmesi  sağlanabilir.  Kent müzesi için tarihi 

yapıların kullanılması, o yapıların kentin geçmişini aktarması bakımından önemlidir. 
Tarihi ve geleneksel kentsel doku içinde yer alan bu binalar, sergiledikleri mimarlık 

tarzları, yapım teknikleri ile tarihi çevrenin mimari kimliğini tanımlayarak tarihi, kül-

türel ve estetik değerleri içermektedir. Günümüzde yapıların kültürel ve toplumsal 
gereksinimler kapsamında müze olarak değerlendirilmesi kültürel sürekliliği sağla-

yarak, kentte yer alan yapının korunmasını da vurgulamaktadır.  Kültürel miras nite-

liği taşıyan müzenin sahip olduğu koleksiyon, yerel tarih ve kentlilik bilinci, kent 

tarihi yazılı ve sözlü tarih çalışmalarıyla desteklenerek kültür varlıklarını korunmak-
tadır. Tarihsel geçmişi, bugünü ve gelecek arasındaki iletişimi güçlendirerek toplum-

sal ve kültürel değerlere ait koleksiyon ve nesneler için farklı müze sergileme ve 

sunum teknikleri (maket, kiosk, görsel anlatımlar, interaktif sergileme sistemleri 
gibi) kullanılmalıdır. Kent müzesi, geziler, konferanslar, geçici sergiler düzenleyerek 

yaşanılan kentin daha iyi tanınmasında ve kentte ait değerlerin korunmasında önemli 

bir yer tutacaktır. 

Sonuç olarak, kent müzeleri kentin tarihini, kültürünü, geçmişteki ve bugünkü 
sosyal durumunu müze kullanıcılarına aktaran, kent içindeki önemli odak noktaları-

dır. Kentin tarihini görsel olarak ortaya koyan kent müzelerinin tasarım aşamasında, 

kentin tarihine ait verilerin sergilenmesinin önemi büyüktür. Kent müzeleri diğer mü-
zeler gibi araştıran, belgeleyen, toplayan, koruyan, değerlendiren ve toplum ile pay-

laşan kurumlardır. Günümüzde sadece koleksiyonların sergilendiği alanlar olmasının 

dışında, eğitim etkinliklerinin ve bilgi paylaşımlarının yapıldığı kent müzeleri oluş-
turulmalıdır. Kent dokusu ile kentlilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan bu müzeler, 

kültür turizmini de desteklemektedir. 
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GEÇ DÖNEM OSMANLISINDAN GÜNÜMÜZE 

VATANDAŞLIK EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Doç. Dr. Birol ÇAYMAZ 

Galatasaray Üniversitesi 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıldan itibaren başlayan süreçte Tür-

kiye’de siyasal modernleşmenin kaynağı ve yayıcısı olarak devlet, milli kimliğin 

oluşturulmasında ve söz konusu kimliği taşıyacak vatandaşların biçimlendirilmesi 

meselesinde merkezi bir rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’ni Cumhuriyet’e bağlayan 

geçiş sürecinde eğitim, devlet tarafından milli kimliğin ve vatandaşlığın inşasında 

başvurulan merkezi önemde bir araçtır. Geç dönem Osmanlı ve erken cumhuriyet 

dönemi arasındaki sürekliliğe dikkat çeken yazısında Zürcher, “hem İttihatçılar ve 

hem de Kemalistler, değişimin motoru olarak eğitimin gücüne, biraz safça büyük bir 

inanç besliyorlardı” demektedir (Zürcher, 2003: 193). Milli kimlik arayışı sürecinde 

devletin giderek daha etkin bir biçimde tekeline aldığı; modernleştirdiği ve millileş-

tirdiği eğitim sistemi, politik cemaatin parçası olmaya dair ortak aidiyet duygusunun 

üretildiği ve ülke çapında yayıldığı kurumsal bir yapılanmadır. Eğitim; vatandaşlık 

bilincinin biçimlendirildiği ve geleceğin vatandaşlarına aktarıldığı, öğrencilere lâ-

dini medenilik gibi seküler davranış kodlarının yanı sıra, vatan, millet ve devlete ai-

diyet duygusunun aktarıldığı bir mecradır.  

Milliyetçilik konusunda modernist kuramın temsilcilerinden Gellner’in (1983: 

55) de vurguladığı gibi, milli kimliğin inşası sürecinde devlet, sadece meşru şiddet 

kullanma ve vergilendirme tekelini elinde tutmakla yetinmemekte, kültür ve eğitim 

alanında da “evrensel üst kültürün” geleceğin vatandaşlarına aktarımı için yurt ça-

pında örgütlediği milli eğitimi tekelinde tutmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda mil-

lileştirilmeye çalışılan eğitim, yerel, dini, etnik, kültürel aidiyetlerin üzerinde bir üst-

kimlik ve aidiyet merkezi olarak kurulan milli kimliğin topluma benimsetilmesinde 

merkezi bir rol oynamaktadır (Gellner, 1983: 55). Ulus devlet hem iktisaden işe ya-

rar, hem de ulusal değerlerle donanmış geleceğin vatandaşlarını politik sosyalleşme 

işlevini de üstlenmiş okul vasıtasıyla biçimlendirmektedir. Ulus devletin organize 

ettiği zorunlu ve parasız eğitimde okutulan tarih, coğrafya gibi derslerin yanı sıra 

vatandaşlığı konu alan derslerin de yer alması bize okulda geleceğin vatandaşlarına 
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kazandırılmak istenen kimlik konusunda bilgi vermektedir. Milliyetçilik ideoloji-

siyle iç içe geçmiş vatandaşlık kavramı, genel olarak eğitim anlayışını, özellikle de 

vatandaşlıkla ilgili dersleri şekillendirmiştir.  

Bu çalışmada, geç dönem Osmanlı modernleşmesinden günümüze Tür-

kiye’nin siyasal tarihinde gözlenen dönüşümlerle eğitim politikaları ve eğitimde va-

tandaşlık anlayışının gelişimini, önerdiğim beş dönemlendirme üzerinden incele-

meye çalışacağım.  

 

1- Meşrutiyet dönemi, Osmanlı proto-milliyetçiliği. Osmanlıcılıktan 

Türkçülüğe giden yol.  

II. Meşrutiyet döneminde hazırlanan ilköğretim müfredat programları daha ön-

ceki dönemlere nazaran bir temel farklılık arz etmektedir. Daha önceki ders prog-

ramlarının temel amacı dinine bağlı bireyler yetiştirmekken meşrutiyetten itibaren 

giderek askeri ve dini motiflerle bezeli bir milliyetçiliğe doğru evrilecek yeni siyasi 

sistemin beklentileri doğrultusunda kurgulanan model vatandaş yetiştirme ön plana 

geçti. Eğitimin amacı artık önce vatana sonra dinine bağlı vatandaşlık bilinciyle do-

natılmış bir kuşak yetiştirmektir (Alp, 2017: 22, 28). II. Meşrutiyet döneminde veri-

len eğitimde “milli ve millet kavramlarının anlamlandırılması üç katmanlı bir kurgu 

içermektedir: İlk olarak bu kavramlar Osmanlı milleti ve Osmanlıcılığı (proto-milli-

yetçilik) çağrıştırmaktaydı, daha sonra değişen koşullarla birlikte ümmet anlamında 

İslam milleti ve son olarak da Türklüğün ağır bastığı bir Türk-İslam sentezi anlayışı 

ve modern anlamda milliyetçilik, eğitim süreçlerinde başat konuma geçti. (Alp, 

2017: 28).  

II. Meşrutiyet döneminde İdadiler için hazırlanan eğitim programında yer alan  

“Malumat-ı Medeniye” adıyla müfredata konulan, sosyolojiye ve siyasal bilgilere 

girişi andıran derste; hâkimiyeti milliye, kanuni esasi, hürriyet, milletvekilleri, seçim, 

kuvayı milliye, kuvayı kanuniye gibi konu başlıkları yer almaktadır. Aynı dönemde 

okutulan “Ahlak ve Malumat-ı Medeniye” dersinde işlenen ahlak daha ziyade laik, 

la-dini bir ahlak anlayışıdır. Bu ders çerçevesinde toplumsal vazifeler başlığı altında 

öğrencilere vatan, millet, vatanperverlik, vatandaşlık, vatan duygusu gibi konular an-

latılır. Yine bu dersin eğitim programına istibdat, meşrutiyet, irtica, inkılâp, hürriyet, 

müsavat, adalet gibi II. Meşrutiyet dönemine dair siyasi nitelikli kavramlar eklenir. 

(Alkan, 2004: 213).  

Maarif Nezaretinin 1911’de düzenlediği müfredat programına göre yazılmış 

ve iptidaiye ve sultanilerde okutulan Ahmed Cevad’ın, Musahabat-ı Ahlâkıyye, Sıh-

hiye, Medeniye, Vataniye ve İnsaniye başlıklı ders kitabında Fransız devriminin il-

kelerinden esinlenilerek özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve adalet temalarına geniş yer 
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ayrılmıştır. Aynı ders kitabında vatandaşın vatana karşı vazifeleri, vatanperverlik, 

kanunlara itaat, askerlik, seçme hakkının kullanılması, vergi olarak vurgulanmakta-

dır. Bu dönemde okutulan Ali Nizama’nın yazdığı bir başka Malumat-ı Medeniye 

okuma kitabında vatandaşlık ödevleri arasında vatan sevgisi, vatan için askerlik yap-

mak, kanunlara riayet, vergi vermek gibi ödevler sayılmaktadır. (Alkan, 2004: 227-

228). Modern vatandaşlık statüsünün ikinci önemli parçası olan haklar konusuna da 

ders kitaplarında yer verilerek; hakimiyeti milliye, kanun önünde eşitlik, din ve inanç 

hürriyeti kardeşlik ve dayanışma gibi kavramlar bu dönemde dersler aracılığıyla öğ-

rencilere aktarılmıştır.  

1908 devrimiyle başlayan son dönem Osmanlısında konumuzla ilgili tarihsel 

olguların ve koşulların etkisiyle meydana gelen iki temel eğilim gözlenmektedir: 

1908-1913, Balkan Savaşı yenilgisine dek, vatandaşlık eğitiminin genel istikameti, 

din ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın tüm Osmanlı halklarını kapsamaya çalışan 

bir üst kimlik (Osmanlılık) anlatısıyla şekillenmiştir. Bu çerçevede dönemin müfre-

datında kardeşlik ve dayanışma kavramlarıyla örülen Osmanlı kimliği öne çıkar. 

Başka bir ifadeyle vatandaşlaştırma eğitimine etnik köken ve dini aidiyet vurgusu 

yapılmayan seküler bir kimlik ve vatandaşlık anlayışı hakimdir. Balkan savaşlarının 

ardından iktidardaki İTC daha ziyade Türk ve gerektikçe İslam’a dair değerlere de 

başvurularak oluşturulan Türk-İslam sentezi anlayışıyla rövanşist, militer bir Türk 

milliyetçiliğini benimser. Özellikle 1915’ten itibaren derslere özcü bir milliyetçilik 

hakim olmaya başlar. Bulgar, Sırp ve Yunanlılar gibi eski “milletlerin” ihaneti rö-

vanşist ve duygusal bir dille ifade edilen vatanperverlik kavramını öne çıkartır. Ders 

kitaplarında Balkan Savaşı’nda yapılan zulümlerden çizimler veya Bulgarların yap-

tıkları insanlık dışı davranışları gösteren resimler de yer alır. Artık yönetici elitlerin 

gözünde inşası mümkün olmayan Osmanlılık kimliği geride kalmıştır ve Türk olmak 

(zımni bir şekilde Müslümanlık da buna dahildir) muteber vatandaşlığın belirleyici 

unsurudur. 

 

2- Ulus-devlet inşası ve cumhuriyetçi vatandaş modeli  

1950’ye dek tek partinin yönetimde olmasına rağmen II. Meşrutiyet döne-

minde gözlediğimiz gibi bu dönemde de sosyo-politik değişimler eğitimin rotasına 

ve millet, vatandaşlık gibi kavramların anlamlandırılmasına etki etmektedir. Bu bağ-

lamda 1923-1927 arası dönemde, henüz tek parti rejiminin konsolide olmadığı zaman 

diliminde görece kapsayıcı bir millet anlayışı benimsenir. 1930’dan itibaren ise etnik 

Türk kimliği vurgulu özcü bir milliyetçilik anlayışı öne çıkar. Söz konusu dönüşüm, 

Cumhuriyet rejiminin varlığına tehdit olarak algılanan, dönemin iki önemli olayı 

Şeyh Sait İsyanı ve Menemen hadisesiyle doğrudan ilişkilidir. Milli kimlik inşasında 
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rol oynayacak iki kültür kurumunun; Türk Tarih Tetkik Cemiyeti ve Türk Dil Cemi-

yeti’nin  Mustafa Kemal’in öncülüğünde ihdas edilmesi de bu süreçte gerçekleşir.  

1926’da yapılan, Cumhuriyetin ilk ilkokul müfredat programına göre yeni dü-

zende okulların amacı “genç nesli muhitine faal bir şekilde intibak ettirmek suretiyle 

iyi vatandaşlar yetiştirmektir” (Kaplan, 2002: 187). Tek parti iktidarı döneminde 

okullarda okutulan Tarih ve Yurt Bilgisi derslerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelik-

lerini ve milli kimliğin topluma aktarılmasındaki kilit rolünü zamanın en önemli kay-

naklarından izlemek mümkündür. Atatürk’ün emir ve istekleri doğrultusunda lise-

lerde ders kitabı olarak okutulmak üzere Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafından ha-

zırlanan Tarih IV Türkiye Cumhuriyeti kitabının başlıklarından birisi “Tarih ve Yurt 

Bilgisi tedrisatının millileşmesi”dir. Millileştirilmiş “tarih, millete kendini tanıtarak  

yarın için (ona) yol ve hedef gösteren bir mürşittir. Yurt Bilgisi dersi de “bu yol üze-

rinde o hedefe doğru yürümek için milletin her ferdine düşen vazifeleri ve yürüyüş 

vasıtalarını öğretir.” Tarihin rehberliğine yardımcı olacak “Yurt Bilgisi, Türk mille-

tinin insanlık safında lâyık olduğu sıraya, yani en ileriye geçebilmesi ve bu yeri 

dünya durdukça tutabilmesi için vatandaşların, hangi vazifeleri nasıl yapacaklarını, 

hangi hakları nasıl kullanacaklarını, hangi esasları nasıl koruyacaklarını öğretir. Yurt 

Bilgisi (dersi), yükselmek ihtiyaç ve iştiyakında cemiyetler için, sevgi ile bellenmiş 

ve saygı ile tutulması lâzım siyasî içtimai ahlak umdelerini öğretir”. (Türk Tarih Tet-

kik Cemiyeti, 1934: 258, 259). Eğitim sürecinde biçimlendirilen geleceğin vatandaş-

ları çocuklardan sadece ulusal kimliğin değil aynı zamanda siyasal rejimin, Cumhu-

riyet’in değerlerinin de taşıyıcıları olmaları beklenmektedir. 

Maarif Vekaleti tarafından yazdırılmış Yurt Bilgisi V. sınıf kitabında Millet 

Meclisi, merkezi idare ve yerel yönetimler, bakanlıklar ve vazifeleri konuları işlenir-

ken henüz 10 yaşına gelmiş olan Cumhuriyet’in başarıları vurgulanmaktadır. Kitabın 

sonunda “temiz, çalışkan, yurdunu ölesiye seven, hakikatlı vatandaşlar olmak için 

lazım gelen şeylerin hemen hepsini öğrendik. Hayatta hangi yolu tutarsak tutalım, 

daima temiz yürekli, sadakatli, milletini, yurdunu sever, ak alınlı, yüksek vicdanlı bir 

Türk, bir insan olmaya çalışmalıyız” denilmektedir (Yurt Bilgisi, 1933: 63-64). Hü-

kümetin ve devletin işleyişine Yurt Bilgisi dersi sayesinde vakıf olan geleceğin va-

tandaşlarından var olan siyasal düzeni severek benimsemeleri istenmektedir.  

Döneme hâkim olan, bireysel varoluşun kötü ve değersiz görüldüğü eğitim an-

layışı içerisinde öğrencilere kendilerinden ziyade milleti düşünmeleri gerektiği söy-

lenmektedir: “Milli menfaatı her şeyden yüksek tutmalıyız. Benliğimizi Türk benliği 

içinde hamur etmeliyiz. Kendi menfaatlarımızı milli menfaat önünde feda etmeliyiz” 

(Yurt Bilgisi, 1933: 65-66).  
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Tek partili cumhuriyet idaresi döneminde vatandaşlık eğitiminin ağırlıklı ola-

rak vazifelere vurgu yapan bir ders olduğu görülmekte. Mehmet Emin Erişirgil’in 

ortaokullar ve liselerde okutulmak üzere hazırladığı Yurt Bilgisi kitabında dersin 

amacının öğrencilere millete karşı vazifelerini telkin etmek olduğu belirtilmektedir 

(Erişirgil, 1930: 13). Birinci kitabın sonunda hak ve vazife arasındaki ilişkileri anla-

tırken Erişirgil, (1930: 185) milletin ferdi olduğumuz için bazı ödevlerimiz olduğunu 

belirterek, toplumda vatandaşlar arası dayanışmayı (tesanüt) muhafaza edecek, ce-

miyetin bekası ve gelişmesini gözetecek biçimde hareket etmenin başlıca vazifeleri-

miz olduğunu söylemektedir. Vatandaş, devletin kendisine sağladığı özgürlüklerle 

devlete borçlu durumundadır ve bu borcunu ancak devlete karşı ödevlerini yerine 

getirerek ödeyebilir.  

Tesanüt ve ehemmiyeti, Erişirgil’in kitabında ana başlık teşkil edecek önemde 

bir bahsin konusudur. Adından bahsetmese de Emile Durkheim’ın organizmacı da-

yanışmacı toplum anlayışını benimseyen yazar, Fransız sosyoloğun toplumsal vücut 

metaforundan hareketle vücudun her bir parçasının işleyişinin işlevsel önemini ve bu 

bağlamda toplumsal uzlaşma ve uyumluluğun bir zorunluluk olduğunu belirtmekte-

dir. Vatandaşların parçalar arasındaki işlevsel bağımlılık üzerine kurulmuş olan ce-

miyete borçlu olduklarını öne süren Erişirgil; “hepimiz bir canlının muhtelif uzuvları 

gibi yekdiğerimizle mütesanidiz” demektedir (Erişirgil, 1930: 167-176)1.  

Mithat Sadullah Sander’in IV. ve V. sınıflarda okutulan Yurt Bilgisi kitapla-

rında da iş bölümü, uzmanlaşma, tesanütçülük kavramları etrafında -toplumsal sınıf-

lardan söz edilmeden- toplumdaki farklı meslek gruplarının uyumlu bir işlevsellik 

içerisinde çalışmaları öngörülmektedir. Tesanüt başlığı altında ortak ihtiyaçlar ve or-

tak çıkarlara vurgu yapan yazar tesanütün önce ailede başlayıp sonra millete kadar 

genişlediğini belirtmektedir (SANDER, 1930:  24). Sander’in ilk mekteplerin V. sı-

nıfları için hazırladığı Yurt Bilgisi, yukarıda incelediğimiz dördüncü sınıflara mah-

sus olanının bir devamı niteliğindedir. İki kitap arasındaki en belirgin fark; birinci-

sinde ağırlıklı olarak medenilik başlığı altında evde, okulda, köyde, kasaba ve şehir-

lerde gündelik hayatta uyulması gereken kurallar en ince ayrıntısıyla anlatılmakta, 

ikincisi daha ziyade ideolojik düzlemde bir devlet dersi niteliğindedir. İkinci kitabın 

girişinde yer alan müfredat programında ders konuları şöyle sıralanmıştır: Türk dev-

leti ve Türk milleti, eski istibdat devri, Meşrutiyet, I. Dünya savaşı sonunda işgal ve 

istilalar, dini esaslara dayanan eski saltanat hükümetinin ve halifenin hainliği, milli 

                                                                            
1 Durkheim’ın organizmacı toplum/millet anlayışı ve korporatist devlet yaklaşımını benimseyerek ya-
zılarında kullanan osmanlı imparatorluğunun son döneminde en önemli türkçü ideologlardan birisi olan 
Ziya Gökalp’in yorumları yurt bilgisi ders kitaplarında sıkça gündeme gelen söz konusu görüşlere kay-

naklık etmektedir. Bireyci eğilimleri ve sınıfsal çatışmaları bertaraf etmek isteyen Gökalp’e göre “ulusal 
dayanışmanın güçlendirilmesi, toplumsal düzen ve ilerlemenin, ulusal özgürlük ve bağımsızlığın teme-
lidir” (Gökalp, 1975: 84) 
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kurtuluş ve inkilâp, inkilâbın büyük rehberi ve kahramanları, cumhuriyet, halk ida-

resi olan cumhuriyette halkın hakları ve vazifeleridir. Anayasanın ilgili maddelerine 

başvurularak, başlıca vatandaşlık hakları, hürriyet, -içtima hürriyeti, söz ve fikir hür-

riyeti, vicdan hürriyeti, neşir hürriyeti, akit ve iştirak hürriyeti, çalışma ve iş hürriyeti, 

seyahat hürriyeti-, müsavat (kanun karşısında eşitlik), meskenlerin masuniyeti, te-

mellük ve tasarruf hakkı olarak belirtilmiştir (Sander, 1929: 61-70).  

Vatandaşlık eğitimi konusunda 40’lı yıllar Atatürk dönemiyle süreklilik gös-

termesine rağmen bu dönemde Yurt Bilgisi ders kitaplarının neredeyse önemli bir 

bölümü köy ve köylülüğe ayrılmıştır. Ders kitaplarında sıklıkla köylü çocuklarına 

hitap eden öğütler verilmektedir. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan köylülere 

cumhuriyetin değerlerinin benimsetilmesi, vatandaşlaştırılmaları ve milli cemaate 

entegre edilmeleri dönemin yöneticilerinin üzerinde hassasiyetle durdukları bir ko-

nudur. İkinci olarak, milletin toprak, kan ve dil gibi özcü ve “objektif” faktörler et-

rafında tanımlanması Atatürk dönemine nazaran daha belirgin hale gelmiştir. (Rona, 

1941: 2) Yurtbilgisi Dersleri’nin Türk milleti başlığını taşıyan bölümünde koyu harf-

lerle basılmış şu ibare yer almaktadır: “Türk yurdu üzerinde yaşayan, Türk diliyle 

konuşan ve Türk kanı taşıyan insanların birliğine TÜRK MİLLETİ denir”. Öğ-

rencilerin gururla benimsemeleri beklenen “milli duygu öyle aşırı bir sevgidir ki mil-

letimizi anamızdan, canımızdan daha çok severiz” (Rona, 1941: 13, 14). Öyle ki, 

Türk hiç düşünmeden canını milletine armağan eder.  

 

3- Yurt Bilgisi’nden Yurttaşlık Bilgisi’ne. Demokratikleşme ve değişimin 

sınırları. 1950-1980 dönemi 

1950 yılına geldiğimizde, ülkedeki demokratikleşmenin bu yıla ait ortaokullar 

için hazırlanmış Yurttaşlık Bilgisi ders kitabına doğrudan yansıdığını söyleyebiliriz. 

1950 tarihli “Yurttaşlık Bilgisi” kitabında, Tarih ve Coğrafya öğretmeni Fikriye Sü-

nuhi Arsan tek parti iktidarı dönemindeki milli cemaat ülküsünün yüceltilmesi anla-

yışından ayrılarak birey olmanın önemine değinmektedir. Arsan’ın kitabında, örnek 

bir birey, iyi bir yurttaş olması gereken öğrenciye ailesi, okulu ve Türk ulusu için 

üstlendiği her görevi vaktinde ve en iyi şekilde yapması gerektiği, böylece bireysel 

başarılarıyla Türk ulusunun yükselmesine katkıda bulunacağı anlatılmaktadır. (Ar-

san, 1950: 29). Artık, vatan için kendi varlığını feda etme zorunluluğuyla özdeşleşti-

rilen duygusallık yüklü vatanseverlikten, vatanı sevmenin ölçüsü, bireysel çalışkan-

lık ve sorumluluk bilincine dönüşmüştür.  

Arsan’ın kitabını daha önceki dönemlerde yazılanlardan ayıran en önemli öge-

lerden birisi de öğrenciye demokrasi bilinci verilmesinin amaçlanmasıdır. Demokra-
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sinin siyasi anlamıyla sınırlandırılmadığı kitapta yer alan “okulda demokrasi”, “ai-

lede demokrasi” gibi başlıklardan da anlaşılmaktadır. Okulda, öğrencilerin başkala-

rının haklarına saygı göstermeleri, hoşgörülü olmaları, okul yönetimine katılmaları 

ve çeşitli kurullarda görev almaları özendirilirken, ailede demokrasi çerçevesinde iş-

bölümü ve yardımlaşmanın önemi, aile fertlerinin düşünce ve inanç hürriyetleri, kü-

çüklere karşı zorlama ve baskının eleştirilmesi, sorunları hep beraber paylaşma anla-

yışı ele alınmaktadır (Arsan, 1950: 21, 22, 32, 33).  

Ayrıca, vatandaşlığı, Türk etnik kimliğini ön plana çıkartarak ulusal birliğe 

aidiyet merkezinde tanımlayan, devlete ve tek partiye itaati ve kanun ve nizamlara 

uymayı ön plana çıkartan tek parti dönemi vatandaşlık anlayışı çok partili hayatın 

başlarında demokratik bir dönüşüm geçirmiştir. Uygar, medeni, erdemli insan olma 

vasıflarıyla belirlenen yeni vatandaşlık anlayışında vatandaşın gündelik yaşamında 

sosyal çevresiyle –aile, okul, mahalle, yaşanılan belde gibi- uyumluluğunun önem 

kazandığı görülmektedir.  

Çok partili hayata geçişle beraber önceki dönem okutulan Yurt Bilgisi kitap-

larında gözlenen ve öğrencilere dayatılan devlete karşı borçlu olma –özellikle asker-

lik ve vergi gibi ödevlerde- duygusunun yerini topluma karşı sorumluluk hissi almış-

tır. Böylece, milli aidiyet ve devlete sadakat etrafında tanımlanan militan-vatandaş 

tipinin yerini toplumsal sorumluluk bilincine sahip, katılımcı, medeni birey-vatanda-

şın alması beklenmektedir. Tüm bu yeniliklere rağmen bu dönemde okutulan Yurt-

taşlık Bilgisi kitapları arasında Arsan’ın çalışması adeta bir istisna teşkil etmektedir. 

Demokrat Parti dönemindeki yurttaşlık eğitimi anlayışı tek parti iktidarı dönemiyle 

önemli benzerlikler ve süreklilikler göstermektedir. Örneğin Faruk Kurtuluş’un 1953 

tarihli Yurttaşlık Bilgisi Dersleri’nde devletin görevlerini yerine getirebilmesi, ül-

kede düzen ve güveni sağlayabilmesi, bağımsızlığı koruyabilmesi için vatandaşların 

kendilerine düşen askerlik, vergi ve seçim vazifelerini yapmaları gerekmektedir 

(Kurtuluş, 1953: 65). 

Faruk Kurtuluş, “aziz vatana karşı borcumuzu” seve seve askere giderek, savaş 

halinde zafer kazanmak için seve seve canımızı feda ederek ödememiz gerektiğini 

belirtmektedir (Kurtuluş, 1953: 65). Yazarın V. sınıflar için hazırladığı kitapta da 

“Türk milleti asker olarak doğar, asker olarak büyür” (Kurtuluş, 1953: 36) ibaresi yer 

almaktadır. Vergi konusunda da orduların donatımı, polis, jandarma ve adli memur-

ların, öğretmenlerin, doktorların maaşlarının ödenebilmesi, devletin bayındırlık işle-

rini yapabilmesi için “her vatandaş payına düşen vergiyi seve seve verir” denilmek-

tedir (Kurtuluş, 1953: 66). Vatandaşların seçim vazifeleri hakkında kitapta çelişkili 

ifadeler yer almaktadır. “Vatandaşın devletin hakimiyetini sağlayacak olan seçim-

lere katılması bir haktır ve aynı zamanda en başta gelen bir vazifedir” denilerek se-

çimle devlet hakimiyetinin tesisi ve meşruluğu arasında organik bir bağ kurulmaya 
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çalışılmaktadır. Bu bağlamda tek partili yönetim döneminde CHP’yi ve devleti yü-

celten söylemden artık sadece devleti gözeten bir söyleme geçildiği gözlenmektedir. 

Yazar, cumhuriyet idaresinde hakimiyetin millete ait olduğunu ve milletin seçimler 

kanalıyla bu yetkiyi meclise yolladığı mebuslara devrettiğini vurgulamaktadır. Daha 

önce ele aldığımız, tek parti döneminde okutulan Yurt Bilgisi derslerinde çoğu zaman 

çok partili siyasal sistemler yerilmekte veya bu konuya hiç değinilmemekteydi. Buna 

karşılık tek parti ve gerçekleştirdiği olağanüstü devrimler yoğun bir övgü konusu 

olmaktaydı. İncelediğimiz ders kitabında çok partili siyasal sistemden demokrasiyle 

idare edilen ülkelerin normal bir örgütlenme biçimi olarak bahsedilmektedir. Buna 

göre, ülke meselelerinde aynı görüş ve düşüncede olanlar birleşip siyasi partiler ku-

rarak, gazeteler ve mitingler aracılığıyla program ve düşüncelerini yayabilirler.  

Kitapta yapılan millet tanımında Türk bayrağı, vatan toprakları, Türk tarihi, 

Türklerin kahramanlıkları, Türk dili ve Türklerin daima bağımsız oldukları gibi sem-

bolik öğelere başvurulmaktadır. Tek parti iktidarında gözlediğimiz vatan için seve 

seve canını feda etmenin öğrenciler için en kutsal borç olması bu dönem için de ge-

çerlidir. (Kurtuluş, 1953: 70, 71).  

Faruk Kurtuluş, kitabında öğrencilere geleceğin vatandaşları olarak ödev ve 

sorumluluk bilinci vermekten ziyade, devlet, millet, bayrak ve vatana karşı bir tür 

borçluluk duygusu aşılamaya çalışmaktadır. Kendisine bahşedilen nimetlerin karşı-

lığında devlete borçlanan vatandaş seve seve borcunu ödemek durumundadır. Birey-

sel sorumluluk bilincine dair herhangi bir özgürlük açılımı içermeyen bu anlayış, tek 

partili yönetim döneminden beri süregelen, çok partili hayata geçişe rağmen kendi-

sini yeniden üretmeyi sürdüren, devlet karşısında edilgen bir vatandaş tipini tarif et-

mektedir.  

Yazara göre vatan ve milleti dış tehditlerden koruyan, memlekette düzen ve 

güveni sağlayan bir kuvvet lazımdır. Hakimiyet denilen bu kuvvetin, anayasayla ka-

yıtsız şartsız millete ait olduğu belirtilmiştir. Hakimiyetin seçimler yoluyla meclise 

ve hükümete devredildiğini belirten yazar, “hakimiyetin kaynağı millettir” demekte-

dir. Buraya kadar görece demokratik bir görünümü arz eden siyasal sistemin işleyişi 

devletin tüm temsil mekanizmalarını ve siyasal sembolleri yuttuğu bir anlayışla son 

bulmaktadır: “Türk vatanı, Türk milleti ve T.B.M.M. ve Türk hükümeti hepsi birden 

Türk devletini meydana getirmektedir” (Kurtuluş, 1953: 73). Sonuç olarak devlet, 

koruyucu ve kollayıcı bir güç olarak ordu, jandarma, polis hakim ve savcılarıyla bir 

yandan vatanı dış düşmanlara karşı korurken, diğer yandan içeride nizamı sağlamak-

tadır.  

Aslında yeni demokratik idareyi tek parti yönetiminden ayıran en önemli nokta 

siyasal sistemin çok partili hale gelmesidir. Dönemin ders kitaplarında birden fazla 
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partinin varlığı kabul edilmekle beraber, hepsinin millet ve memleket (vatan/dev-

let/millet zaten tek, bir bütünün farklı adlarıdır) sevgisinde birleştikleri belirtilmek-

tedir. Böylece aralarında zaman zaman sert tartışmalar olsa bile siyasal partiler “yurt 

içindeki nizamı bozmazlar”. Zaten böyle bir durumda hemen kanuni tedbirler dev-

reye girer. Demokrasinin bir idare biçimi olarak bile bazı riskler taşıdığını düşünen 

yazarlar daha sonraki yıllarda darbeler vasıtasıyla ortaya çıkacak uygulamaların al-

tını çizmektedirler: “Demokrasilerde halkın ayrı ayrı siyasi partilere girişi memleke-

tin ve milletin parçalanması, bölünmesi demek değildir. Ayrılıklar, memleket idare-

sindeki görüş başkalıklarındandır. Yurt içten, dıştan bir tehlike karşısında kaldığı za-

man, Atatürk inkılaplarına karşı bir davranış görüldüğü vakit bütün bu ayrılıklar si-

linir; partilerin hepsi birleşir ve iktidarı desteklerler. Çünkü Türkiye’de her şey Türk 

milletinin iyiliği, Türk vatanının bütünlüğü içindir” (Yücel ve Çalapala, 1955: 106). 

Sonuç olarak milli birlik ve beraberlik ideolojisi demokrasi idaresinin de temelini 

oluşturmaktadır. Çok partililik bu çerçevede çoğulculuk ve özgürlük demek değildir.  

Tek parti yönetiminden çok partili hayata geçilmesiyle Türkiye’de vatandaşlık 

eğitimi anlayışının temel parametrelerinin ciddi anlamda değişikliğe uğramadığı gö-

rülmektedir. Özellikle 60’lı yılların ortasından itibaren ve 70’ler toplumun siyasi, 

ekonomik ve politik düzlemlerde önemli birtakım değişiklikler geçirdiği bir dönemi 

kapsamaktadır. Kapitalist üretim tarzının geleneksel yapıları yıkması, iç göçe bağlı 

olarak hızlı ve çarpık kentleşme, resmi ideolojiden görece otonom bir siyasi mobili-

zasyonun ivme kazanması, radikal siyasi akımların ve sınıf temelli bir perspektiften 

siyaset yapan partilerin kurulması, dönemin karakteristik özelliklerini yansıtmakta-

dır.  

Tüm bu köklü ve hızlı değişime rağmen 70’li yıllarda okutulan yurttaşlık ki-

tapları incelendiğinde 1961 anayasasının özgürlükler ve haklarla ilgili yarattığı açı-

lımların yurttaşlık bilgisi2 eğitimine yansımadığı, devlete karşı ödevlerle donatılmış 

militan cumhuriyetçi yurttaşlık anlayışının kendisini yeniden ürettiği görülmektedir 

(Oğuz, 2007: 158). Örneğin, kökleri Gökalp dolayımıyla Durkheim’a dayanan, daha 

önce ele alınan kitaplarda gözlenen milli birlik bütünlük ve dayanışma ruhunu yan-

sıtan organizmacı toplum ve korporatist devlet anlayışları bu dönemde de öğrencilere 

aktarılmaya devam etmektedir. İlkokulların V. Sınıfı için yazılan 1971 tarihli Yurt-

taşlık Bilgisi kitabında toplumda insanların tek başına yaşayamayacağı vurgulanarak 

birbirlerine muhtaç oldukları ve karşılıklı işbölümü işbirliğinin önemli olduğu belir-

                                                                            
2 16-10-1969 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararıyla 1970-71 öğretim yılından itibaren Yurt-

taşlık Bilgisi dersleri kaldırılarak yerine ortaokullarda okutulacak Sosyal Bilgiler dersleri konulmuştur. 
TTK’nın 1985 tarihli bir başka kararıyla da bu kez Sosyal Bilgiler dersi kaldırılıp yerine Milli Tarih, 
Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri başlıklarıyla üç ayrı ders konulmuştur. 
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tilmektedir (Rona ve Aksan, 1971, p. 95). Dayanışmacı anlayış çerçevesinde milli-

yetçilik ideali dönemin yurttaşlık derslerinde “ortak vicdanın” ve “kamu vicdanının” 

en yüksek biçimi olarak ele alınmakta, millet ise işbölümünün, yapısal farklılaşma 

ve işlevsel uzmanlaşmanın en ileri aşaması olarak kabul edilmektedir. 1975 tarihli 

Ortaokullar İçin Sosyal Bilgiler kitabında, herkesin kendi işini yaptığı “düzenli” ve 

“uyumlu” bir topluluk yaratılması halinde “mutlu” bir aile, okul, toplum ve devlet 

düzenine ulaşılacağı anlayışı görülmektedir (Sanır & Asal, 1975, p. 37). İdeal, 

uyumlu bir toplumsal gelişme için gereken milli birlik, beraberlik ve dayanışma ru-

hunun öğrenciler tarafından içselleştirilmesi söz konusu derslerin temel amaçların-

dan birisi olarak belirmektedir. 1974 tarihli bir başka ders kitabında; “bir millet top-

luluğu büyük bir aileye benzer, ailenin bireyleri nasıl birbirlerine bağlı iseler milletin 

bireyleri de birbirlerine sıkı surette bağlıdırlar. Bu bağlılıktan bireyler arasında daya-

nışma, beraberlik ve birlik doğar” denmektedir (Pazarlı, 1974: 51). Bireysel bir va-

tandaşlık anlayışından ziyade cemaatsel bir anlayışı yansıtan bu söyleme göre vatan-

daş organik bir bütünün üyesi büyük cemaatin yani milletin bir parçasıdır.  

 

4- 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve olağanüstü hal vatandaşlığı dönemi 

1980-2002.  

1986 yılında MEB’in yayınladığı ortaokul üçüncü sınıflarda okutulan Vatan-

daşlık Bilgileri Ana Ders Kitabından hareketle 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonra-

sında biçimlendirilen vatandaşlık eğitiminin ana hatlarını ele alacağım. Bu dönemde 

kurumsal olarak askeri yönetim son bulmuş, demokrasiye tekrar dönülmüş olmasına 

rağmen askerlerin 1980-83 arasındaki söylemlerinin vatandaşlık bilgilerine yansıdığı 

gözlenmektedir. Örneğin milletin devletin ayrılmaz bir parçası olduğu görüşü ülke 

(vatan) konusu işlenirken öne sürülmektedir. “Devletin toplumu olan milletin üs-

tünde yaşadığı kara parçasına ülke denir.” Bu düşünce tarzı millet konusunda da tek-

rar edilmektedir. “Millet, devletin varlık unsurlarından biridir” (Dal, 1986: 78). Mil-

let, maddi ve manevi unsurlarla fertlerin birbirlerine bağlı olduğu bir insan grubudur. 

Yazarlara göre; maddi unsurlar dil, din ve ırk, manevi unsurlar ise tarihi ve psikolojik 

(sübjektif) faktörler ve kültür birliğinden ibarettir. Görüldüğü gibi, askeri darbe son-

rasında geliştirilen millet anlayışı, cumhuriyetin kuruluşundan beri incelediğimiz 

ders kitaplarından oldukça farklı bir yaklaşım sergilemektedir. Tek parti iktidarında, 

özellikle 1930’ların sonlarından itibaren gözlenen ırk unsuru burada açıkça milletin 

kurucu öğelerinden birisi olarak ele alınmaktadır. Askerlerle gelen bir diğer yenilik 

de cumhuriyetçi geleneğin dışladığı dinin millet tanımında yer bulmasıdır. Bu anla-

yışa göre milleti oluşturan fertlerin aynı dine inanmaları objektif bir faktör olarak 

sayılmaktadır. Yazarlar, günümüzde Türk devletinin laiklik prensibini kabul ettiğini 

ve herkesin istediği dine inanmakta serbest olduğunu belirterek önce öne sürdükleri 
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dine dayalı özcü yaklaşımı terk eder gibi görünmekteler. Aslında, birbirini dışlıyor-

muş gibi görünen bu iki iddia, Türk usulü devlet merkezli milliyetçiliğin Cumhuri-

yet’in başından beri beslediği fakat doğrudan ortaya koymadığı somut duruma işaret 

etmektedir. Türkiye’de yaşayan tüm fertler milletin parçasıdır fakat dini düzlemde 

bazıları diğerlerinden daha fazla milleti meydana getiren gruba dâhildir. Söz konusu 

olan, söylem düzeyinde içerici ama pratikte dışlayıcı bir millet anlayışıdır. Bu dış-

lama sadece Yahudi, Ermeni, Rum gibi dini azınlıkları değil, dini İslam olsa da dev-

letin kolladığı, örgütlediği ve kontrol ettiği resmi İslam’ın dışında kalanları da kap-

samaktadır. Bu anlamda, devletin siyasi alanı işgal ettiği 80’li yıllarda, olağanüstü 

koşullarda, millet olması gerektiği gibi değil zaten olduğu gibi tanımlanmaktadır. 

Dil, kültür ve tarih birliğinin devletin istediği “devleti ve ülkesiyle bölünmez bir bü-

tünlük teşkil etmesi” istenen milleti kurmaya ve sürekliliğini sağlamaya yetmediğini 

düşünen yazarlar, bunlara ırk ve dini de ekleyerek milleti daha “sağlam” temellere 

oturtmaktadır.  

Milli hakimiyet ve siyasi teşkilatlanma konusunda adeta tek partili cumhuriyet 

idaresine geri dönüldüğü gözlenmektedir. Millet kendisine ait olan hakimiyeti yine 

kendi rızasıyla devletin yetkili organlarına devretmektedir. Bu konuda seçim olgu-

suna değinilse de ne partilerden, ne de hükümet, yani siyasi iktidardan bahsedilmesi, 

Atatürk ve İnönü döneminde okutulmuş Yurt Bilgisi derslerini çağrıştırmaktadır.  

2000’li yılların başı için Fatma Gök’ün ilköğretimin 7. ve 8. sınıfında okutulan 

14 adet “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi”3 kitabının tarama raporlarından ha-

reketle yaptığı değerlendirmelere bakabiliriz. Kitaplarda “vatandaşların hakları üs-

tünkörü geçiştirilirken, görevleri son derece ağır yükümlülüklerle doludur”. Daha 

önce de örneklerini gördüğümüz; vatandaşlık haklarını adeta devletin vatandaşlarına 

bahşettiği ima edilmektedir: “Bireyin hakkını ancak devlet otoritesinin tanıdığı alan, 

konu ve çerçeve içinde kabul eden bir yaklaşımın öne çıkması ve hakların sanki bir 

ödülmüşçesine, bir güç odağı tarafından lütfen verilen bağış olarak anlatılması” söz 

konusudur. Bu yaklaşımın uzantısı olarak kitaplarda, “devlet otoritesinin üstünlüğü 

sık sık hatırlatılmakta, devlet güçlerine sürekli şükran ve minnet duyma gereği vur-

gulanmaktadır”. Taramaya konu olan kitaplarda “savaş kaçınılamaz bir olgu olarak 

ele alınmakta, şiddet ve ölüm olumlanmakta, yurtseverlik vatan için ölmeyle ilişki-

lendirilmekte ve milliyetçilik kışkırtılmaktadır” (Gök, 2003:161, 164).  

                                                                            
3 İncelemeye konu olan kitapların tamamı “İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi” başlığını 
taşımaktadır. Kitaplardan bazılarının yazarları ve basım yılları şöyledir: Yamanlar, E. (2001); Uygun, 

O. (2001); Yılmaz, F.  Yanıkoğlu, N. (2002); Taktak, A.  Göçer, A. (2001); Ceylan, N. (2002); 

Kapıkulu, A  Kapıkulu, S. (2002). 



Birol ÇAYMAZ 

660 

Sonuç olarak vatandaşlık medenilik, vatanperverlik ve milliyetçiliğin buluş-

tuğu bir kavşakta tanımlanmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlar, siyasal alanın meşru-

luğu temelinde katıldıkları toplumsal ve siyasal aktivitelerde hem kendilerini hem de 

toplumsal çıkarları gözeten aktif, özgür bireyler olarak değil, devletin onlara bahşet-

tiği, sınırları belirli bir hareket alanında yine aynı devletin askerlik, vergi, oy verme 

gibi beklentilerini karşılamaktan sorumlu kişiler olarak biçimleniyorlar.  

Buraya kadar incelediğimiz milli eğitimde vatandaşlık anlayışının uygulanma-

sına tabi olan öğrencilerin ne düşündüğünü, okudukları vatandaşlık derslerini nasıl 

algılayıp yorumladıklarına dair küçük ölçekli bir anket çalışmasının sonuçlarına kı-

saca değinmek istiyorum4. Anketin uygulandığı öğrencilerin okuduğu “İnsan hakları 

ve vatandaşlık eğitimi” ders kitabı yukarıda ana hatlarını verdiğimiz bir içeriğe sa-

hiptir. Örneğin kitapta vatandaşlık hakları ikinci plana konularak devlete karşı ödev 

ve sorumluluklar ağırlıklı olarak işlenmektedir. Buna rağmen yapılan ankette öğren-

cilerin dörtte üçü (%78,4) vatandaşlık haklarının vatandaşlık ödevleri kadar önemli 

olduğu önermesini benimsemişlerdir. Ödevlerin haklardan daha önemli olduğunu be-

lirtenlerin oranı ise sadece %2,1 olarak bulunmuştur (Bozkır, 2001, p. 32). Öğrenci-

lerden ideal vatandaşın özelliklerini tarif etmeleri istenilen açık uçlu soruya cevapları 

da ilginç sonuçlar vermiştir. Okudukları derste daha ziyade değerli addedilen vatan-

perverlik ve kendisini devletin çıkarları için feda etme anlayışı, ideal vatandaş sıra-

lamasında vatandaşlık hakları konusunda bilinçli, gerektiğinde hakkını aramayı 

önemseyen, başkalarının haklarına ve insan haklarına saygılı olan bir vatandaş tipin-

den sonra gelmektedir. Buna karşılık kendilerinden Türk vatandaşının en önemli 

özelliklerini sıralamaları istenilen öğrenciler ideal vatandaş konusunda verdikleri ce-

vaplarla farklılık gösteren bir eğilim sergilemektedirler. Onlara göre olgusal anlamda 

günümüzün Türk vatandaşı vatanperver (%25,9), Kemalist (%22,5), ülkesi ve mille-

tiyle gurur duyan (%18,1), çalışkan (%8,3), hakları konusunda bilinçli ve duyarlı 

(%7,8), farklı düşünce ve görüşlere karşı hoşgörülü (%6,8), ödevlerini bilen ve yerine 

getiren (%5,3) kişilerdir. Görüldüğü gibi öğrenciler olması gereken vatandaş tipiyle 

var olan arasında ilginç bir farklılaşma eğilimi sergilemektedirler (Bozkır, 2001, p. 

33).  

Bu bağlamda bir başka soruya verdikleri cevapla da Türkiye’de vatandaşların 

genellikle vatandaşlık hakları konusunda bilinçsiz olduklarını beyan etmişlerdir. İn-

san hakları meselesinde öğrencilerin önemli bir bölümü (% 78,4) insan haklarının 

                                                                            
4 Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde 2001 senesinde bitirme tezi olarak yapılmış çalış-
mada yürütülen anket formu İstanbul’da orta sınıfa mensup öğrencilerin devam ettiği iki devlet ilköğ-
retim okulunda “İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi” dersleri okumuş 13-14 yaşları arasındaki 53 kız, 

41 erkek toplam 93 öğrenciye uygulanmıştır. Bozkır, Z. H. (2001). Formation du concept de la citoyen-
neté chez les élèves dans l’enseignement primaire en Turquie. İstanbul: Université Galatasaray. (direc-
teur de mémoire: Prof. Artun Ünsal) 



Geç Dönem Osmanlısından Günümüze Vatandaşlık Eğitiminin Dönüşümü 

661 

Türkiye’de kısmen veya tamamen uygulanmadığını beyan etmişlerdir. Sadece 

%5,3’lük bir kesim insan haklarının uygulandığını düşünmektedir (Bozkır, 2001, p. 

34). İnsan hakları alanında sorun olarak öne sürülen olgular daha ziyade ekonomik 

sıkıntılar, sosyal adaletsizlik gibi olgular etrafında şekillenmektedir. Öğrencilerin 

önemli bir bölümü insan haklarının Türkiye’de zenginlerin yararlandığı haklar oldu-

ğunu düşünmektedirler. Sosyal devletin neoliberalizm dalgası karşısında geriletilme-

sinin sonuçlarının farkında oldukları anlaşılan öğrenciler toplumda gözlemledikleri 

haksızlık ve adaletsizlikler konusunda devletin ve özellikle adalet mekanizmasının 

meşruluğunu sorgulamaya kadar giden eleştirel bir bakış açısına sahipler. Örneğin 

anket uygulamasının ardından yapılan tartışmalar sırasında öğrencilerden birisi “bak-

lava çalan çocuk 20 yıl hapis cezası alıyor, devleti hortumlayan adamlar para verip 

çıkıyorlar” demektedir. (Bozkır, 2001, p. 35) 

 

5- Vatandaşlıkta neoliberalizm, küreselleşme ve muhafazakârlaşma: 

AKP dönemi.  

2002-2011 döneminde iç politikada sorgulanan meşruiyetini demokratikleşme 

ve AB üyeliği yönünde atılan adımlar çerçevesinde aşmaya çalışan AKP iktidarının 

eğitim alanındaki düzenlemeleri kendisinden önce başlamış neoliberal bir eğilimi 

sürdürme doğrultusundadır. 2011 sonrası döneminde meşruiyet krizi aşılarak yeni bir 

vatandaş tipinin, dindar nesil, yetiştirilmesine yönelik eğitimde dinselleşme ve mu-

hafazakârlaşma eğilimi ağırlık kazanmıştır. “İlk iki iktidar döneminde (2002-2007, 

2007-2011) Türkiye’yi büyük ölçüde dışa açılmacı, liberal demokratikleşmeyi ve 

neo-liberal küresel uyumu destekler şekilde yönetmiş olan AKP” daha sonra 

2011’den itibaren rejimin niteliğini muhafazakâr otokrat bir niteliğe dönüştürmüştür 

(Özkazanç, 2014: 318). İlk dönemde AB’ye ve küreselleşmeye uyum sağlamak üzere 

biçimlendirilen vatandaşlık eğitimi süreç içerisinde giderek milli ve manevi değerle-

rin öne çıktığı bir anlayışla biçimlendirilmiştir.  

AK Parti iktidarının eğitim politikaları, iç politikadaki güç ilişkileri ve dış po-

litik tercihleri doğrultusunda biçimlenen politik yönelimleri ışığında 2011 öncesi ve 

sonrasında farklılıklar göstermektedir. 2011 öncesinde ekonomiyi önceleyen politi-

kalar, eğitime erişimin artırılmasına yönelen neoliberal-popülist eğilimli eğitim po-

litikalarını desteklerken, 2011 sonrasında ekonomi merkezli bakışın yanı sıra giderek 

artan oranda kültür odağına ağırlık verilmesi sonucunda eğitimde İslamlaşma süre-

cini başlatmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze bakıldığında AK Parti ikti-

darının ayırt edici yönü, cumhuriyet tarihi boyunca ulusal kimliğin ve vatandaşlık 

statüsünün tanımlanmasında örtük bir bileşen olan İslami değerleri ulusal kimliğin 
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hegemonik bir bileşenine dönüştürmesidir. AK Parti’nin ulusal kimlik anlayışı, Ke-

malist modernizme muhalif bir İslami modernizm şeklinde ortaya çıkmasına rağmen, 

yöntemsel olarak öncülünün sosyal mühendislik, gibi yönetim anlayışıyla süreklilik 

arz etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de vatandaşlık eğitimi AKP iktidarları döne-

minde (2002-2016) neoliberalizm ve muhafazakârlık ekseninde yeniden biçimlendi-

rilmiştir.  

Bu dönemde eğitimde vatandaşlık olgusunu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ilk ve orta öğrenimde okutulan, isim ve içerikleri dönemden döneme de-

ğişiklik gösteren ders kitapları ve Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) söz konusu 

dersler için önerdiği öğretim programlarından hareketle çözümleyebiliriz. Ele alınan 

14 yıllık zaman aralığında iktidarda AKP’nin bulunmasına rağmen, genelde milli 

eğitim ve özel olarak vatandaşlık eğitimi politikalarında bir süreklilik gözlenmemek-

tedir. Bu dönemde, vatandaşlık eğitimi konusunda; derslerin içeriklerinin ve isimle-

rinin yanı sıra okutulduğu sınıflar da göreve gelen farklı milli eğitim bakanlarınca 

değiştirilmiştir.  

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25-6-1998 tarihli kararıyla “il-

köğretim okulu vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersi (7. ve 8. sınıf) öğretim 

programı kabul edilmiştir. Söz konusu program 2006’ya kadar uygulanacak ve bu 

tarihte yapılan müfredat reformu çerçevesinde programdan kaldırılıp içeriği başta 

Sosyal Bilgiler dersleri olmak üzere başka derslerin içerisine serpiştirilmesi kararı 

alınacaktır. Bu durumda 2006’dan 2010-2011 öğretim yılına kadar okullarda bağım-

sız bir vatandaşlık dersi okutulmamıştır.  

AKP iktidarının ikinci milli eğitim bakanı döneminde Avrupa Komisyonu ta-

rafından desteklenen “demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projesi” çer-

çevesinde 2010-2011 öğretim yılından itibaren okutulmak üzere “ilköğretim vatan-

daşlık ve demokrasi eğitimi dersi” pilot uygulama olarak 8. sınıflara seçmeli ders 

olarak koyulmuştur. Söz konusu dersle öğrencilere kazandırılması tasarlanan beceri-

ler; küresel pazara ve neoliberal iktisadi düzene uyumlu bir birey/vatandaş profili 

sergilemektedir. Dersin “Öğretim Programında” tespit edilen beceriler; araştırma, 

eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, 

girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem yapma, değişim ve 

sürekliliği algılama becerisi, sosyal ve kültürel katılım becerisi, empati, özyönetim, 

kaynakları etkili kullanma, sosyal uyum, ayrımcılığa duyarlılık, birlikte yaşamadır. 

(MEB, 2010: 7)  

Bu dönemde okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi kitabında yazarlar 

sosyal devletten bahisle devletin üstlendiği kamu hizmetlerini sıraladıktan sonra “ay-

rıca (devlet) özel okulların, hastanelerin vb. açılmasını destekler” diyerek neoliberal 
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piyasa düzenini normalleştirmektedir. “Böylece (sanki özgür iradeleriyle tercih ede-

bilirlermiş gibi) bireyler tercihlerine ve ekonomik durumlarına göre (yani satılan hiz-

metleri finanse edecek düzeyde gelir sahibi iseler) istedikleri okulda eğitim görür, 

veya istediği hastanede tedavi olur.” Aynı ders kitabında Atatürk’e dair yazılı ve gör-

sel referanslara sıklıkla yer verilerek, devletin laik nitelikli bir sosyal hukuk devleti 

olduğu vurgulanmakla birlikte “her toplumun sahip olduğu ve topluma millet olma 

özelliği katan değerler” olarak “bilgi, sanat, dil, din, ahlak, örf ve adetler” sayılmak-

tadır. Toplumsal düzen ve barışın temelinde yazılı hukuk kuralları olduğu anlatısıyla 

birlikte “gelenek görenek ve din gibi toplumda bütünleştirici etkisi olan kuralların” 

varlığı öğrencilere aktarılmaktadır. (Özpolat, 2011: 66, 58) Görüldüğü gibi derste 

öğrencilere aktarılmaya çalışılan değerler, milli olanın ve toplumsal düzenin (milli 

birli ve beraberlik) tanımlanmasına dair seküler değerleri dini ve geleneksel olan de-

ğerlerle bağdaştırmaya çalışan çelişkili bir duruş sergilenmektedir.  

2012’de 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimden 4+4+4 zorunlu kademeli eği-

tim sistemine geçişle birlikte 8. sınıfta okutulan vatandaşlık dersi kaldırılırken, 

2015’te Vatandaşlık dersi adı ve programdaki yeri değiştirilerek (üç yıl sonra) geri 

gelmiştir. Buna göre 2015-2016 öğretim yılından itibaren İlkokul İnsan Hakları, 

Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi adıyla 4. sınıflara zorunlu ders olarak konulmuştur. 

Ders 8. sınıftan 4. sınıfa alınmış ve söz konusu değişiklik sürecinde dersin uygulanma 

sorumluluğu Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden alınarak ilkokul sınıf öğretmenlerine 

verilmiştir.  

2015 sonrası, yani dersin daha önce okutulduğu 8 sınıftan 4. sınıfa indirilmesi 

döneminde eğitimciler ve eğitime tabi olan öğrenciler için vatandaşlık eğitimi kur-

gusu ve uygulaması itibarıyla sorunludur. Küçük yaş grubuna, konuyla ilgili peda-

gojik formasyonu olmayan sınıf öğretmenleri tarafından “vatandaşlık, demokrasi, in-

san hakları, barış, çoğulculuk, hukukun önceliği, birlikte yaşamak, aktif vatandaşlık, 

insan olmanın önemi, uzlaşma gibi soyut kavramların hikayeler biçiminde öğretil-

meye çalışılması pedagojik sınırları zorlayan bir girişim olarak belirmektedir. Söz 

konusu kavramların konunun uzmanı olamayan eğitimciler tarafından yaşça ve bilgi 

birikimi anlamında henüz yeterince olgunluğa erişmemiş bir öğrenci kitlesine akta-

rılmaya çalışılması sorunlu bir manzara arz etmektedir.  

Son olarak 2017 de yeni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın girişimiyle bir 

önceki bakan döneminde programa koyulan dersin müfredatında değişiklikler yapıl-

mıştır. MEB’in yayımladığı dersin öğretim programında eğitim; milli, manevi ve 

kültürel değerler üzerinden tanımlanan bir süreçtir. Burada hala açıkça ifade edil-

mekten kaçınılsa da eğitimde dini ve geleneksel olana referasın öne çıktığı gözlen-

mektedir. Bir yığın mecazi anlatıma başvurularak eğitimde “bütünsel tutarlılık ol-
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duğu” iddia edilmektedir. Oysa sorun tam da üzeri örtülmeye çalışılan bir derin tu-

tarsızlıktır. Bir önceki bakan döneminde terk edilmiş gibi görünen neoliberal değer-

lerin promosyonu yeni-muhafazakar bir duruşa eklemlenerek 2017’de ilan edilen 

eğitim programında tüm açıklığıyla sergilenmektedir. Eğitim, küresel rekabet ve de-

mokrasiyle ilişkilendirilerek günümüzün sosyo-ekonomik koşullarında rekabet ede-

bilme yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmesi gereken bir faaliyet alanı olarak sunul-

maktadır (MEB, 2017: 3). Tasarlanan “İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi eğitimi 

dersi öğretim programı” 4. Sınıftaki çocuklardan “kendisiyle ve toplumuyla uyum 

içinde olan, sorumluluklarını bilen ve gereğini yerine getirebilen, bir yandan milli, 

diğer yandan da evrensel değerleri içselleştirmiş özgüven sahibi bireyler” yetiştirme 

iddiasındadır. Programda, “İnovatif düşünme becerisi” gibi yenilikler getirilerek ço-

cukların küreselleşmeye uyumlu bir zihniyeti benimsemeleri beklenmektedir. 

İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi temel yaklaşımını iç içe geçmiş üç 

daire şeklinde sunan bakanlık uzmanlarının görsel anlatımı oldukça ilginç bir sunuş 

teşkil etmektedir. Bu üç katmanlı dairesel sunuşta en büyük halka “bizim olan” ikin-

cisi “diğerleri” sonuncu ise “kendim” olarak şekillendirilmiştir. Bu grafik temsilde 

aslında milli ve dini olan diğer ikisini içerisine almış en büyük halkadır. İlginç olan 

bireyden bireysellikten bahseden yeni liberal dile rağmen en küçük halkanın öğ-

renci/birey/vatandaşa tahsis edilmesidir.  

Vatandaşlık eğitimine dair tüm bu değişiklikler göz önüne alındığında, iktida-

rın geleceğin vatandaşları, öğrencilerin nasıl bir vatandaşlık, insan hakları ve demok-

rasi eğitimi alması gerektiği konusunda süreklilik arz etmeyen, çelişkili ve kararsız 

bir tutum sergilediğini söylemek mümkündür.  

Tüm bu savrulmalara rağmen ele alınan dönemdeki vatandaşlık kurgusuna 

damgasını vuran iki yenilikten söz etmek mümkündür. Birincisi, küreselleşme ve ne-

oliberalizmin, bireyin dönüşü efsanesinin, vatandaşlığın daha ziyade vazifelerle bi-

çimlendirildiği cumhuriyetçi, toplulukçu anlayıştan farklılaşma eğilimidir. Bu anla-

yışla, yeni liberal iktisadi düzene ve küreselleşen dünyaya entegre olması beklenen, 

artık her şeyi devletten beklemeyen girişimci ve rekabetçi bir vatandaş tipi yetiştiril-

meye çalışılmaktadır. Bourdieu’nün (2015: 17) sözünü ettiği refah devletinin ortak 

sorumluluk fenomeninin sonunu getiren “bireyciliğin geri dönüşü” tam da bu yeni 

tip vatandaş/bireyi imlemektedir. İkincisi yenilik ise giderek baskın hale gelen, yerli 

ve milli formülüyle gündelik dile damgasını vuran İslam-Türk sentezi söylemiyle 

vatandaşlık eğitiminde giderek muhafazakar/milliyetçi bir vatandaş tipinin ön plana 

çıkmasıdır.  
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